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 דוח הדירקטוריון

 מ וחברות מוחזקות שלו"בנק לאומי לישראל בע מ וחברות מוחזקות שלו"בנק לאומי לישראל בע
 דין וחשבון של הדירקטוריון דין וחשבון של הדירקטוריון

 התאפיינה בהמשך ההתאוששות בפעילות הכלכלית של 2004המחצית הראשונה של     ההתפתחויות במשק  (*)ההתפתחויות במשק
ההתאוששות בלטה ברביע הראשון . 2003הלך המחצית השנייה של המשק אשר החלה במ

הסיבות המרכזיות . בפרט בסקטור העסקי, ברביע השניבמקצת של השנה והואטה 
אשר תרמה לגידול היצוא , התאוששות במשק העולמילהתרחבות הפעילות הן ה

 של התוצר המקומי הגולמי. גידול בצריכה הפרטית ובהשקעות בענפי משק, הישראלי
 בהשוואה , בחישוב שנתי,4.1%-כבמחצית הראשונה של השנה בריאלית ישראל התרחב 

משקפת והיא  במגזר העסקי  נרשמה5.9%צמיחה מהירה של . למחצית השנייה אשתקד
ברביע השני של . השירותים העסקיםעליות בתוצר בענפי התעשיה והבינוי וברוב ענפי 

  ברביע נמוך מקצב הצמיחה ,וב שנתיבחיש, 4.3%-כב קצב הצמיחה הסתכםהשנה 
-לכ הגיע וברביע השני של השנהשיעור האבטלה נותר גבוה . 4.9%-כבשהסתכם  הראשון

10.7%.   
 

ברביע השני של השנה באה לידי ביטוי הן פעילות הכלכלית קצב התרחבות הבההאטה 
ביע אף סקר החברות של בנק ישראל הצ. ההתעשייוהשירותים והן בענפי המסחר בענפי 

למעט ענף , עלייה של סך הפעילות בכל ענפי המשק: הוא על מגמה דומה ברביע השני
ההתייצבות היחסית במצב . אם כי בקצב מתון יותר מאשר זה של הרביע הקודם, הבנייה

 הגיע מספר התיירים הגבוה ביותר מאז 2004הביטחוני הביאה לידי כך שברביע השני של 
) של ישראלים ותיירים(מספר הלינות במלונות ב. 2000שנת  בשלהי ,ראשית האינתיפאדה

 נרשמה 2004שני של השנה ובמהלך המחצית הראשונה של ברביע הנמשך גם כן הגידול 
 . בהשוואה למחצית הראשונה אשתקד,  במספר הלינות20% -עלייה של כ

 
ינה  בהכנסות המד9.5%-התרחבות הפעילות הכלכלית הביאה לגידול ריאלי מהיר של כ

 נתונים אלה .2003- בהשוואה למחצית הראשונה ב2004במחצית הראשונה של ממיסים 
 הורדת מס הכנסה לבעלי שכר, מיסי קנייה ומכס, מ" הורדה של מסים  כמו מעאפשרו

ראה , בעניין זה(בשנים הקרובות השנה ונמוך ובינוני והורדה הדרגתית של מס חברות 
הסתכם במחצית ) ללא מתן אשראי נטו( הממשלה  הגירעון בתקציב).14פירוט בעמוד 

 כולה עומד 2004הגירעון המתוכנן לשנת . ח בלבד" מיליארד ש7.3-הראשונה של השנה בכ
 ).  תוצר4%(ח   " מיליארד ש20.6-על כ

 
,  מיליארד דולר2.7-במחצית הראשונה של השנה הסתכם הגירעון המסחרי של ישראל בכ

שיעורי התרחבות דומים נרשמו . ופה המקבילה אשתקד בהשוואה לתק10% -גידול של כ
הגידול ביבוא הקיף את כל רכיביו ובלט . )21% ( והן ביבוא הסחורות)22% (הן ביצוא

לצד הגידול ). שהוא גם המרכיב הגדול ביותר מסך היבוא(בעיקר ביבוא חומרי גלם 
שבי ישראל השקעות תועודף של השנה נרשם במחצית הראשונה של , בגירעון המסחרי

 1.6-בהיקף של כ) בנקאי-במגזר הפרטי הלא(אלה של תושבי חוץ בישראל  ל על"בחו
. היחלשות השקל במסחר במטבע חוץ את  בחלקם  מסביריםגורמים אלה. מיליארד דולר

ביחס לאירו אילו  ו2.7%- בכיוני-חודשים ינוארשערו של השקל ביחס לדולר פוחת ב
  . 1.2%- בכשקלה התחזק

 
בחודש  (1.4%-בהמחירים לצרכן  ששת החודשים הראשונים של השנה עלה מדד במהלך

 חלק ניכר מעליית המחירים נבע מהשפעת עליית מחירי  הנפט ).0.2%-ביולי הוא ירד 
, ותרם כאחוז לעליית המדד וסעיף החשמל 6.2% -סעיף התחבורה אשר עלה ב: בעולם

אשר התרחשה , מדדהעלייה ב .0.2%- כמו ותר4.2%- בכועל מחיריהם דלק ומים אשר 
, ושורה של התפתחויות אשר עלולות היו להביא, 1.5%-כולה ברביע השני בו עלה המדד ב

גרמו לעצירת התהליך של הורדת הריבית , לעליות מחירים במשק, לדעת בנק ישראל
 5.2% על 2003אשר עמדה בחודש דצמבר בנק ישראל ריבית , כך. במהלך הרביע השני

הריבית בהחלטה על כולל ( לא השתנתה מאז 2004אפריל  בחודש 4.1%-לעד הורדה ו
  ). ספטמברלחודש 

 
                                                           

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

 .לניירות ערך 
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 טריליון 1.46-בכהסתכם שווי תיק הנכסים הכספיים שבידי הציבור  2004 יוניבסוף חודש 
תוצאה של ברובו הוא  אשר מתחילת השנה) 5.8%(ח "מיליארד ש 81-זהו גידול של כ. ח"ש

על רקע עליות ) ל"המוחזקות בארץ ובחו (המניות שבידי הציבור של השוקעלייה בשווי 
בתמהיל עלה משקל המניות , בעקבות האמור לעיל. אך גם בשל הנפקות לציבור, מחירים

 . 2000הרמה הגבוהה ביותר מאז שנת ,  מהתיק25.1%-לכ 2004יוני בחודש הנכסים 
 

 , יוני-חודשים ינוארה בעל  ,וניירות ערך הניתנים להמרהמדד המניות , כאמור
 .  כאשר עליות המחירים הקיפו את כל ענפי המשנה למעט ענף הביטוח15.7%-בכ

זוהי תוצאה של הערכות חיוביות אודות  .11.6%- עלה באותה עת בכ100אביב -מדד תל
ע בני "מחזור המסחר בבורסה של מניות וני. באופן יחסי, מצב המשק ושיעור ריבית נמוך

 ,ח"מיליון ש 562-והסתכם בכ, בעיקר ברביע הראשון של השנה, ף הואהמרה התרחב א
 .2003בשנת בממוצע יומי ח " מיליון ש335-לעומת כ, בממוצע יומי

 
עלייה  2004המחצית הראשונה של נרשמה במהלך הממשלתיות בשוק אגרות החוב 

האגרות (בפרט באגרות לטווח קצר ובינוני , מתונה במחירי אגרות החוב הצמודות למדד
במחירי  1.1%-עליות מחירים קלות של כלעומת ) 3.3% - שנים עלו בכ2-5לטווח של 

באגרות החוב , לעומת זאת. )כולן ברביע השני( בריבית קבועה אגרות החוב הלא צמודות
 .  הדולרהחלשות השקל מול  על רקע ,3.3%-ח נרשמו עליות מחירים של כ"צמודות המט

 
התרחב , )כולל בנקים למשכנתאות, נתוני המערכת הבנקאית(האשראי הבנקאי לציבור 

 כאשר ברביע השני של השנה נרשמה עלייה 0.4%-יוני בשיעור קל של כ-בחודשים ינואר
היציבות היחסית בהיקף האשראי יכולה להיות מוסברת בשילוב של מספר . 0.6%-של כ

אוששות במצב ירידת הריבית הריאלית לטווח קצר וראשיתה של הת, מחד: גורמים
ישנו מעבר של חברות במשק למימון , מנגד. המשק פועלים להגדלת הביקוש לאשראי

על פי נתוני (למשקיעים מוסדיים , בעיקר) סחירות ולא סחירות(ח "באמצעות הנפקת אג
אמנם ברביע ). 2004ח במחצית הראשונה של " מיליארד ש12.5-בנק ישראל מדובר בכ

אך עדיין מדובר ,  זה הצטמצם יחסית לרביע הראשוןהשני נראה שהיקפו של מימון
 . תחליף לאשראי הבנקאי, לפחות בחלקם, בהיקפים גדולים של אגרות חוב המהווים

 
 דירוג האשראי של בנק לאומי
הדירוג "כי היא מעלה את תחזית , 2004 ביולי 15 -הודיעה ב' חברת דירוג האשראי מודיס

". יציב"ל" שלילי"של לאומי מ) Financial Strength Rating" (לעוצמה הפיננסית
התבססו על שיפור , אשר כלל גם בנקים אחרים במערכת הישראלית, ההסברים לשינוי זה

ובתהליכי ) להמשיך ולהשתפר, לדעת מודיס, אשר צפויה(בסביבת הפעילות של הבנקים 
 .כי ננקטים צעדים לצמצום רכוזיות האשראי, כמו כן צוין. ניהול הסיכונים
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 :להלן הנתונים על שינויים במדד המחירים לצרכן ובשערי החליפין
 

  שישה חודשיםל שלושה חודשיםל 

  נסתיימוש נסתיימוש 

 שנתל  ביוני30יום ב  ביוני30יום ב 

 2004 2003 2004 2003 2003 

 )באחוזים( 

 )1.96( ) 0.20( 1.20 )0.49( 1.41 "ידוע"מדד המחירים ה) ירידת(יעור עליית ש

 )1.89( )0.49( 1.41 )1.27( 1.51 "בגין"מדד המחירים ) ירידת(יעור עליית ש

 )0.07( 0.29 )0.21( 0.78 )0.10( ערפ

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

 )7.56( )8.97( 2.69 )8.00( )0.68(:ומינלינ

 )5.79( )8.52( 1.27 )6.81( )2.16(:יאליר

      -שער סל המטבעות ) ירידת(יעור עליית ש

 )1.63( )6.90( 1.50 )6.67( )1.28(:ומינלינ

 0.25 )6.43( 0.09 )5.47( )2.75(:יאליר

      -שער האירו ) ירידת(יעור עליית ש

 11.34 )0.85( )1.22( )3.55( )1.26(:ומינלינ

 13.47 )0.36( )2.59( )2.30( )2.73(:יאליר
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חקיקה הנוגעת 
 למערכת הבנקאית

וכן , יקה הנוגעת למערכת הבנקאית ובנושאים הקשורים לחקיקה כאמורמידע בדבר חק
 . 2003מידע נוסף המתייחס לנושאים נוספים מיוחדים פורסמו בדוח הכספי השנתי לשנת 

 
 צעה לחקיקה בעניין קופות הגמלה

 החליטה ממשלת ישראל לחוקק חוק קופות גמל שיסדיר את דרכי 1993חודש מאי  ב
ע הוראות לצמצום ניגודי הענייינים בניהולן והפיקוח עליהן וכן יק, מלאישורן של קופות ג

בין הקופה לבין השולטים בתאגיד המנהל את הקופה ולהגדלת מספר הגורמים המנהלים 
 .קופות גמל והפועלים בעבורן בשוק ההון

ל הגישה הממשלה לאישור הכנסת הצעת חוק ואף התקיימו לגביה "עקבות ההחלטה הנב
. די חקיקה ונמשכה על ידי הממשלהכאולם הצעת החוק לא הגיעה ל, כנסתדיונים ב

 2000וזה הגיש בפברואר , ל משרד האוצר"לאחר מכן מונה צוות בין משרדי בראשות מנכ
המלצות אשר העיקריות בהן מתייחסות להגבלת הנכסים המנוהלים בקופות גמל על ידי 

 השליטה בהן מוחזקים בידי בנק או  או יותר מאמצעי5%-חברות מנהלות הנשלטות או ש
למנגנונים ,  מסך נכסי קופות הגמל בכלל10%-בידי כל גורם אחר הפועל בשוק ההון ל

למניעת ניגודי עניינים בין הבנק לחברה המנהלת קופות גמל הקשורה אליו ולאפשרות של 
, ההמלצות לא אומצו על ידי הממשלה. המשך שיווק והפצת קופות גמל על ידי בנקים

 .בשלב זה

סת הצעת חוק פרטית שעניינה איסור החזקת קופות גמל על ידי נ הוגשה בכ2004ינואר ב
ל בקריאה טרומית בתמיכת " אושרה הצעת החוק הנ2004במרס . תאגיד בנקאי

 .ובכוונת הממשלה להגיש הצעת חוק מטעמה בנושא זה, הממשלה

ל תהיה לכך "רטית הנם אכן יגובש חוק ברוח החלטת הממשלה או הצעת החוק הפא
אך קשה , על היקף ההכנסות של הבנק מקופות הגמל שבשליטתו ובניהולו השפעה שלילית

היקף ההשפעה תלוי באופן ובמידה של ההפרדה מהבנק . לאמוד  בשלב זה את שיעורה
 .שחוק כאמור יחיל על קופות הגמל

 
 צוות לבחינת שינויים מבניים בשוק ההון

ל משרד האוצר לבחינת דרכים לשינויים "אשותו של מנכשר האוצר הקים צוות בר
קרנות נאמנות ופעילויות , מבניים בשוק ההון ובכלל זה שאלת הבעלות על קופות גמל

 .אחרות בשוק ההון
להמלצות הוועדה עשויות להיות השלכות על פעילות הבנק בתחומים אלו בעתיד ובשלב 

 .זה לא ניתן לאמוד את השפעתן

 משקי הביתעמלות הבנקים מ

בנק , מזה מספר חודשים מקיימת ועדת הכלכלה של הכנסת דיונים משותפים עם הבנקים
 . ישראל והממונה על ההגבלים בנושא עמלות הבנקים ממשקי הבית

 הציג יושב ראש ועדת הכלכלה של הכנסת הצעה תחת הכותרת 2004 ביולי 28ביום 
מים במעבר בין הבנקים ללקוחות טיוטה לתוכנית עסקת חבילה בסוגיית העמלות והחס"

עסקת החבילה נועדה לתקופת ביניים עד להסדרת הנושא ".  משקי הבית–פרטיים 
 .כשנה וחצי עד שנתיים, על פי ההצעה, שיכולה להמשך, בחקיקה

הממונה על ההגבלים העיסקיים , בתקופת הביניים בנק ישראל יגבש חקיקה ממשלתית
תמנע , להכרזת הבנקים כקבוצת ריכוז, ם החלשבה, יקפיא את ההליכים המשפטיים

והבנקים ינקטו , 16-חקיקה פרטית בנושא עמלות הבנקים עד תום הקדנציה של הכנסת ה
ויסכימו לסל הטבות , פעולות לפשט באופן מהיר ובעלות סבירה מעבר לקוח לבנק מתחרה

 4ך ל התבקשו להתייחס להצעה תו"כל הגורמים הנ. המפורט בהצעה, למשקי הבית
 . שבועות

ביקש את תגובתו של הבנק לכוונתו של הממונה להכריז הממונה על ההגבלים העסקיים 
על חמשת הבנקים הגדולים כקבוצת רכוז על פי חוק ההגבלים העיסקיים במתן שירותים 
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בנקאיים של ניהול חשבון עובר ושב וזאת מהטעם שמתקיימת ביניהם תחרות מועטה 
 . 2004 באוגוסט 8 כאמור והגיש תגובה מנומקת ביום הבנק מתנגד להכרזה. בלבד

 
 מציע לאומי ללקוחות המעוניינים בכך להפקיד בבנק פיקדון 2004החל מחודש אפריל 

ח ולקבל ריבית צמודה למדד או ריבית קבועה לא צמודה  ולהנות " ש15,000בסכום של 
לאורך כל תקופת ) םפטור מעמלת שורה ומדמי ניהול קבועי(ש חינם  "מניהול חשבון עו

 ). עד לתקופה של שנה(הפיקדון 
ואוטומטי מעמלת שורה לכל לקוחותיו  החל מחודש מאי לאומי מעניק פטור גורף, כמו כן

 .בחודש) כולל( פעולות 5הפרטיים אשר יבצעו עד 
 פטור מדמי ניהול קבועים –" ש חופשי"עו"ללקוחות שיהיו מעוניינים ליהנות מ, כמו כן

יאפשר הבנק לשלם סכום קבוע של , ת שורה ללא הגבלה של מכסת פעולותופטור מעמל
 . ח לחודש בלבד" ש22
 

 1941 -תיקון פקודת הבנקאות ; 1981-א"התשמ, )רישוי(תיקון חוק הבנקאות 

 התקבל בכנסת בחודש 2003-ג"התשס, )13' תיקון מס)(רישוי(צעת חוק הבנקאות ה
 .2004בר  בספטמ1ותכנס לתוקף ביום  2004אוגוסט 

הפיקוח והבקרה על , התיקון כולל הוראות שמטרתן להתאים את סביבת ההסדרה
למצב בו אין גרעין שליטה , ועל המחזיקים אמצעי שליטה בהםם התאגידים הבנקאיי

מזוהה בעל היתר שליטה מנגיד בנק ישראל והוראות שמטרתן להרחיב את הפיקוח 
 .והבקרה על כל התאגידים הבנקאיים

נקבע בתיקון לחוק כי החזקות תאגיד בנקאי בתאגיד בנקאי אחר תהינה , רין היתב
אגיד בנקאי אחר אלא אם כן תמוגבלות באופן שתאגיד בנקאי לא יהיה רשאי להחזיק ב

מאמצעי השליטה בתאגיד ) או פחות (1%התאגיד הבנקאי מחזיק : מתקיים אחד מאלה
יותר ממחצית מאמצעי , זיק לבדואם התאגיד הבנקאי שולט לבדו ומח, הבנקאי האחר או

 ;על פי היתר כחוק, השליטה בתאגיד הבנקאי האחר
, וסדיים קשורים לתאגיד בנקאימהתיקון מחמיר את מגבלות ההחזקה של משקיעים 

 ;באמצעי שליטה בתאגיד בנקאי אחר
) במקום עשרה אחוזים היום(התיקון אוסר על כל אדם החזקת יותר מחמישה אחוזים 

כמו כן נקבע כי הגבלה זו תחול גם על ; ללא היתר הנגיד, טה בתאגיד בנקאימאמצעי שלי
 ;ט החזקות זניחותעלמ, החזקת אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי כערובה לחיוב

נגיד תנתנה סמכויות לבטל היתר להחזקת אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי ויורחבו ל
 ;סמכויותיו לפעול כלפי מי שפעל ללא היתר כנדרש

פחת מספר הדירקטורים ו במקרה ב, נון למינוי דירקטורים על ידי ועדהנקבע מנג
והאסיפה הכללית לא פעלה כנדרש , מהמספר שקבע המפקח לאותו תאגיד בנקאי

או אם סבר המפקח שאין להמתין למינוי הדירקטורים , להשלמת מספר הדירקטורים
 ;באסיפה הכללית

 ;הורחבו חובות הדיווח על החזקת אמצעי שליטה
 : שהעיקריים בהם הינם, 1941, הבנקאות התקבלו מספר תיקונים לפקודת, כמו כן

מנהל , התיקון מרחיב את סמכויות המפקח ומאפשר לו להעביר מתפקידו דירקטור
בנוסף לסמכות הקיימת היום בדבר התליית או הגבלת , עסקים או בעל זכות חתימה

 ; ל"סמכותם של הנ
מבקר פנימי ועד שבעה , מנהל כללי, כהונת דירקטור; בתאגיד בנקאי ללא גרעין שליטה

תותנה בהסכמת המפקח , כפי שיקבע על ידי המפקח על הבנקים, בעלי תפקידים אחרים
כהונת ; בתאגיד בנקאי עם גרעין שליטה. על הבנקים או בהחלטתו שלא להתנגד למינוי

כפי שיקבע על ידי  , ועד ארבעה בעלי תפקידים אחרים, מבקר פנימי, מנהל כללי, דירקטור
תותנה בהסכמת המפקח על הבנקים או בהחלטתו שלא להתנגד , המפקח על הבנקים

 .למינוי
בכל התאגידים . ר הדירקטוריון"סכמת המפקח תידרש גם לעניין כהונת דירקטור כיוה

 ;לי המניות בתאגיד הבנקאיעהורחב המידע שידרש מב, הבנקאיים
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, אגיד בנקאי שאינו נשלט בידי מי שקיבל היתר שליטהנקבעה דרך למינוי דירקטורים בת
ההצבעה על מינוי דירקטורים באסיפה הכללית .  הכוללת מספר מגבלות על אופן המינוי

ונושאי משרה לא יפעלו , הדירקטוריון לא ימנה דירקטורים; תהיה לכל מועמד בנפרד
 .א כדירקטורפרט להצעת מועמדותו הו, וי או מניעת מינוי דירקטור מסויםנלמי

 
  2004 -ד "התשס, ) והוראת שעה31' תיקון מס(חוק יסודות התקציב 

, ) והוראת שעה31' תיקון מס( נכנס לתוקף חוק יסודות התקציב 2004 ביוני 17-ב
, כפי שהוצהרה על ידי הממשלה, מטרת התיקון לחוק"). התיקון לחוק ("2004 -ד "התשס

בצע תכנית הבראה בליווי חשב מלווה ולשם הינה לאפשר לרשויות מקומיות במצוקה ל
 .כך להינות מחסינות מפני נושים לתקופה מוגבלת

מספר הוראות המתייחסות לרשויות מקומיות שתעמודנה , בין היתר, התיקון לחוק קובע
ובלבד שהתכנית אושרה עד , אושרה להן או שתאושר להן תכנית הבראה: בתנאים הבאים

רשויות ("והן הודיעו לשר הפנים על רצונן בכך , הן חשב מלווהמונה ל, 2007 ביולי 1ליום 
במהלך שלושה חודשים ממועד אישור תכנית ההבראה או מינוי "). מקומיות בהבראה

למעט (תופקדנה כל ההכנסות של הרשות המקומית , ")המועד הקובע("החשב  המלווה 
ובמהלך , לשם כךבחשבון מיוחד שייפתח ) הכנסות מסויימות שנקבעו בתיקון לחוק

במהלך ששת . יופקד בחשבון המיוחד חלק מהכנסות האמורות, שלושה חדשים נוספים
ישמשו הכספים שבחשבון המיוחד רק לשימושים חיוניים שנקבעו , החודשים האמורים

. ושאינם כוללים החזר אשראי שניתן לרשות המקומית לפני המועד הקובע, בתיקון לחוק
על , המחאה או עיקול, חודשים לא ניתן יהיה לממש שעבודבמהלך תקופה זו של ששה 
אם לאחר ביצוע התשלומים . שנוצרו לפני המועד הקובע, הכספים שבחשבון המיוחד

. לא תחולנה עליהם המגבלות האמורות, כאמור לעיל יוותרו בחשבון המיוחד עודפים
 לפחות 17.5%ן הוא שבין היתר הגירעון המצטבר שלה, כי רשויות מקומיות שונות, יצויין

 ביולי 17בהודעה שתימסר לשר הפנים עד ליום , יכלו, מההכנסות שלהן בתקציב השוטף
לחסות לתקופה של עד חודשיים תחת הסדר דומה לזה המתייחס לחשבון המיוחד , 2004

 .כאמור וזאת אף מבלי שהן רשויות בהבראה

את השימוש בכספים , למשך כל תקופת תכנית ההבראה, התיקון לחוק מגביל, בנוסף
, של שעבודאו יצירה ימוש ממונע , "כספי הבראה"שיסווגו במסגרת תכנית ההבראה כ

כספי "בהגדרת .  אותם כספים למשך כל תקופת תכנית ההבראהאו עיקול שלהמחאה 
שאינן הקצבות (נכללות בין היתר הקצבות מיוחדות לשם כך מאת המדינה " הבראה
 ).שוטפות

ע בזכותו של הבנק לממש שעבודים שניתנו לו מאת רשויות מקומיות התיקון לחוק פוג
במהלך ששה חודשים ממועד , בהבראה להבטחת אשראי שהועמד להן לפני מועד הקובע

או במהלך כל תקופת תכנית ) ככל שמדובר בכספים שיופקדו בחשבון המיוחד(הקובע 
 הגבלת השימוש בכספים  ,בנוסף). ככל שמדובר בכספים שיסווגו ככספי הבראה(ההבראה 

לפחות במהלך ששת , המתקבלים ממקורותיה השונים של רשות מקומית בהבראה
עלולה לפגוע ביכולתן של רשויות מקומיות , החודשים הראשונים של תכנית ההבראה

בהבראה לעמוד בהחזרים השוטפים של האשראים שניתנו להן בעבר במועדים שיחולו 
כל יתרות האשראי שהעמיד הבנק לרשויות מקומיות סך . במהלך התקופות האמורות

. ח" מיליון ש2,011-בכ, 2004 ביוני 30נכון ליום , שהתיקון לחוק עלול לחול עליהן מסתכם
החליטה הנהלת , לאור האי ודאות באשר להשפעות האפשריות של יישום הוראות התיקון

פותן להסדר הינה שהסבירות להצטר, הבנק לסווג חבויות של מספר רשויות מקומיות
 .ח כחובות בהשגחה מיוחדת" מיליון ש646בהיקף של , גבוהה

אגוד הבנקים עתר לבית המשפט הגבוה לצדק בטענה כי התיקון לחוק אינו חוקתי מאחר 
והוא פוגע  בזכות הקניינית שניתנה לבנקים בבטוחות שהועמדו להבטחת אשראי שניתן 

בית . כבוד האדם וחירותו: ות חוק יסודוהפגיעה אינה עומדת בהורא, על ידם בעבר
בעקבות הדיון בפני בית , ואולם, המשפט הגבוה לצדק טרם הכריע  בעתירה האמורה
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המשפט מקיימים הבנקים ועמם אגוד הבנקים מגעים עם משרד האוצר על מנת למצוא 
 .פתרונות מוסכמים לטענת הבנקים בענין זה

 
 2001-א"התשס, תיקון לחוק תאגידי מים וביוב

,  התקבל בקריאה שלישית תיקון לחוק תאגידי מים וביוב2004 באוגוסט 4ביום 
הוגבלה זכותו של ספק מים להפסיק את הספקת , במסגרת תיקון זה. 2001-א"התשס

נקבע כי רשויות , לצד הטלת המגבלה האמורה. המים לרשות מקומית בתנאים שונים
שחובן לספק המים , וב שבתחומיהןמקומיות המפעילות בעצמן את שירותי המים והבי

 מהחשבון הממוצע לאותם חודשים ושהגרעון 120%במהלך שלושה חודשים עולה על 
תנהלה ,  או יותר מהכנסותיהן בתקציב של השנה האחרונה17.5%המצטבר שלהן הינו 

חשבון בנק  נפרד שישמש רק להפקדת דמי המים והאגרות או תשלומים הקשורים במים 
ושהכספים בו ייועדו , )למעט היטלי פיתוח(רשות המקומית גובה מצרכניה שה, או בביוב

היתרה שתיוותר בחשבונה . לתשלום החשבונות השוטפים לספק המים בשל הספקת מים
של רשות מקומית כאמור לאחר תשלום החשבונות האמורים תועבר לחשבון הבנק הרגיל 

 .ןשל הרשות שבו הופקדו ההכנסות ממים ומביוב קודם לכ

בתיקון לחוק נקבע במפורש כי אין בו כדי לפגוע בשעבודים שנרשמו כדין לפני תחילתו של 
הכוללים שעבודים שונים שניתנו לבנקים על מקורותיהן השונים של הרשויות , התיקון

התיקון מקנה עדיפות לחובות השוטפים של הרשות המקומית לספק  , ואולם, המקומיות
מדמי , ל יחול עליהן"שהתיקון הנ, של הרשויות המקומיותהמים וזאת ביחס לתקבולים 

ושיופקדו בחשבון הבנק הנפרד , מים ומאגרות ותשלומים הקשורים במים או בביוב
 .כאמור

 
  2002-ב"התשס, חוק שירות נתוני אשראי

החוק מהווה את התשתית החוקית להפעלת . 2002ל התקבל בכנסת בינואר "החוק הנ
אשר יינתנו על , על ידי מי שיקבלו רשיונות, ירות מידע על עוסקיםשירות נתוני אשראי וש

ניהול  והחזקה של , השירות האמור יכלול איסוף. ידי רשם שימונה על ידי שר המשפטים
 .לצורך מסירה לאחר, כמפורט בחוק, נתונים שונים

, הסכמת הלקוח ללא, ל רשיון שירות נתוני אשראי יהיה רשאי לאסוף מידע על לקוחעב
בין המקורות למסירת מידע כאמור יהיו . כאשר מדובר בנתונים בדבר אי תשלום חובות

 ").תאגיד בנקאי "–להלן (תאגידים בנקאיים ומנפיקי כרטיסי חיוב 

יכללו גם , שיכלול נתונים בדבר אי תשלום חובות, סגרת דוח האשראי לגבי לקוחמב
שייאספו גם ללא , )תונים חיובייםנ –שנקראים בחוק  (נתונים בדבר אשראי שניתן ללקוח

איסוף ומסירת נתונים חיוביים על , בנוסף לכך. מתאגיד בנקאי בלבד, וחלקהסכמת ה
אך זאת רק כאשר , לקוח יכולים להעשות גם כשלא ניתן לגביו דוח על אי תשלום חובות

בים למסור את יאגידים הבנקאיים יהיו חיתה. הלקוח מודיע בכתב על הסכמתו לכך
נות גם בדבר התשלומים אותם תקדע הנזכר לעיל ושר המשפטים הוסמך להתקין המי

 .יהיה התאגיד הבנקאי רשאי לגבות עבור מסירת המידע לבעל שירות נתוני אשראי

וזאת לאחר אישור  התקנות מכח החוק והבנק , 2004החוק נכנס לתוקף מתחילת אוגוסט 
 .נערך למסירת המידע הנדרש על פי החוק והתקנות

 .ל על הבנק"בשלב זה לא ניתן להעריך את השפעת החוק הנ
 

 החלטות בית הדין לחוזים אחידים בנושא טופס חשבון עובר ושב של הבנק

בשבתו כבית הדין לחוזים ,  ניתן על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים2004 ביוני 10ביום 
בטענה , 1997שנת פסק דין בבקשה שהגיש היועץ המשפטי לממשלה נגד הבנק ב, אחידים

שטופס חשבון עובר ושב בו עושה הבנק שימוש כולל סעיפים שהינם מקפחים על פי 
 .ולכן יש לבטלם, 1982-ג"התשמ, הוראות חוק החוזים האחידים
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 29-כ(בהחלטה קובע בית הדין כי סעיפים מסויימים וחלקי סעיפים המצויים בטופס 
 וזאת בחלק -ת ולכן הוא מבטלם או יש בהם כדי לקפח את הלקוחו) נושאים בסך הכל

 שהוא מקבל את עמדת הבנק בחלקה ומורה על שינוי הסעיף ולא על –ניכר של המקרים 
 –לגבי חלק לא מבוטל של הסעיפים לגביהם היתה טענה כי הם מקפחים . ביטולו המלא

 .קיבל בית הדין את עמדת הבנק ולא הורה על ביטולם
 .בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדיןהבנק הגיש ערעור על פסק הדין ו

 
 2000 -ס"התש, חוק איסור הלבנת הון

 411' הוראות ניהול בנקאי תקין מס

בנושא יישום חוק איסור ) כמו בבנקים נוספים(בעקבות ביקורת שערך בנק ישראל בבנק 
שהועדה  להטלת עיצום , 2004הודיע המפקח על הבנקים לבנק בחודש אפריל , הלבנת הון

דיווח וניהול , חובות זיהוי(כי הבנק הפר הוראות של צו איסור הלבנת הון כספי קבעה 
החליטה הועדה כי , בשל הפרות אלו. 2001 –א "התשס, )רישומים של תאגידים בנקאיים
 .ח" ש350,000יוטל על הבנק עיצום כספי בסך 

 
 ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא איתור והשבת נכסים של נספי שואה

, מינתה, 2000הפועלת מכח החלטה מפברואר , פרלמנטרית בנושאועדת החקירה ה
רואי חשבון להם ניתן ייעוץ משפטי על (בודקים חיצוניים , בהסכמת הבנק ובנקים נוספים
וזאת לאחר שנחתם בין הבנקים , ")הבודקים "–ידי עורכי דין שמונו לצורך כך 

 . הבדיקההרלוונטים לבין הכנסת מסמך עקרונות המסדיר את עקרונות 

זאת כתוצאה .  לא מצויים כיום בידיו נכסים או כספים של  נספי השואה, לדעת הבנק
 חייבו את הבנקים מהוראות חוק שהיו בתוקף בתקופת מלחמת העולם השניה ואשר

להעביר נכסים של לקוחות , מ" פלשתינה בע–וביניהם בנק אנגלו , שפעלו בארץ ישראל
שו על ידי האויב לממונה על רכוש האויב של ממשלת תושבי מדינות אויב וכאלה שנכב

שמטעם ,  וכספיםנכסים. רכוש שהועבר כאמור לא הוחזר אחר כך לידי הבנקים. בריטניה
כלשהוא לא הועברו לממונה על רכוש האויב הוחזרו לזכאים להם או שהועברו לאחר קום 

 . המדינה לאפוטרופוס הכללי

 ,שהבנק חולק עליהם, י הועדה שערוך שהוצעו על יד עקרונותבעיקר בשל , לדעת הבודקים
 . שלטוניים לגורמים  על ידי הבנקבגין סכומים שהועברונוצר חוב של הבנק לנספי השואה 

לבנק הערות רבות על . נמסרה להערות הבנק") הטיוטה("טיוטה של דוח  הבודקים 
י הבודקים רבים בעקבות הערות הבנק תוקנו על יד. המימצאים והן הועברו  לבודקים

מהמימצאים אשר הופיעו בטיוטה הראשונית והסכומים הנזכרים בה הופחתו באופן 
 הן במישור העובדתי והן במישור ,הבנק עדיין חולק על המימצאים והמסקנות. משמעותי

 . המשפטי והודיע על כך לבודקים ולועדת החקירה

ת בעמדתו ואשר על פיהן  כלכלית שתומכו-בידי הבנק חוות דעת משפטית וחשבונאית 
אשר ייתכן וייקבע כי הם נכסים של נספי , מדובר בסכומים בלתי  מהותיים בעליל

נובעים מעקרונות שערוך ולא מסכומים שנותרו , רובם ככולם, סכומים אלה. השואה
 .  בספרי הבנק

 2004-ד"התשס, ) והוראת שעה140' מס(חוק לתיקון פקודת מס הכנסה 

כי שיעור המס החל על חברות יופחת באופן הדרגתי החל משנת , ין היתרב, תיקון זה קובע
לפרטים נוספים ראה בהמשך וכן . 30% לשיעור של 2007 ועד לשנת המס 2004המס 

 . לדוחות הכספיים13בבאור 
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 מכירת מניות הבנק על ידי המדינהנושאים מיוחדים

ובהנחה ,  מההון המונפק של הבנק36.86%- החזיקה המדינה ב2004 ביוני 30ביום 
תחזיק , 2002שהונפקו לציבור בנובמבר , )7סדרה (שתמומשנה כל אופציות הרכישה 

 .  מההון המונפק של הבנק34.78%-המדינה ב

,  הכריז שר האוצר על תכנית לחלוקת אופציות לכלל אזרחי ישראל2004בחודש מאי 
 בצוע התכנית .2007 עד 2005לרכישת מניות הבנק המוחזקות על ידי המדינה בין השנים 

 . כפוף לחקיקה מתאימה

 
 מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים

הכנת הדוחות הכספיים המאוחדים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ובהתאם 
להוראות המפקח על הבנקים דורשת מההנהלה שימוש באומדנים והערכות המשפיעים 

 . הכנסות והוצאותהתחייבויות וכן על סכומי, על הסכומים המדווחים של נכסים

 .או ההערכות/התוצאות בפועל של אומדנים אלו עלולות להיות שונות מהאומדנים ו

הערכות לגבי השווקים , האומדנים וההערכות מתבססים בדרך כלל על תחזיות כלכליות
השונים ונסיון העבר תוך הפעלת שיקול דעת ואשר ההנהלה מאמינה כי הינם סבירים 

 . הכספייםבעת החתימה על הדוחות

 לא חלו שינויים במדיניות החשבונאית בנושאים 2004במחצית הראשונה של שנת 
פרט למעבר מדיווח כספי מותאם , 2003קריטיים לעומת אלו שתוארו בדוח השנתי לשנת 

'  ותקן מס12' לאינפלציה לדיווח כספי בסכומים מדווחים בהתאם לתקן חשבונאות מס
 לדוחות 14 כמתואר בבאור 19' ספיים ויישום תקן מס לדוחות הכ2  כמתואר בבאור 17

 .2003לפירוט נוסף ראה גם בדוח הכספי השנתי לשנת . הכספיים
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, התפתחות ההכנסות
ההוצאות וההפרשה   

 (1)למס 

בהתאם לקביעת המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ועל פי הוראות המפקח על 
 הופסקה התאמת  הדוחות הכספיים להשפעת 2004  בינואר 1-הבנקים החל  ב

 הינם בערכים 2004 נה שלולמחצית הראש רווח והפסד דוחות , לפיכך. האינפלציה
 על בסיס נומינלי עד לשורת םההשוואה לתקופה המקבילה אשתקד הינמספרי נומינליים ו

 לפי נתונים םההשוואה הינמספרי לאחר שורה זו , הרווח מפעולות רגילות לפני מסים
 . לדוחות הכספיים2לפרטים נוספים ראה בבאור .  2003 בדצמבר 31-מתואמים ל

 
 992 בסך 2004 במחצית הראשונה של  של קבוצת בנק לאומי הסתכם הרווח הנקי
, בתקופה המקבילה אשתקדבנתונים מותאמים ח " מיליון ש494ח לעומת "מיליון ש

 מיליון 461בנתונים נומינליים הרווח בתקופה המקבילה אשתקד היה  (100.8% של עלייה 
  ).115.2%ח עלייה של "ש
 

 גרם 2007 בשנת 30%- בתוואי יורד עד ל36%החוק להפחתת מס החברות משיעור של 
במקביל תגרום הפחתת שיעור המס . עקב עדכון המיסים הנדחיםלהוצאת מס חד פעמית 

ל "כתוצאה מהשינוי הנ. להקטנת המס השוטף ולשיפור הרווח הנקי בעיקר בשנים הבאות
כולל ההשפעה בחברות (, ח" מיליון ש94-הוקטן הרווח הנקי במחצית הראשונה ב

 1,086 הסתכם הרווח במחצית הראשונה של השנה בסך ל"בניטרול ההשפעה הנ ).כלולות
  .רביע השני של השנהנכללו בל "כל השינויים הנ. 119.8%ח גידול בשיעור של "מיליון ש

 
  לעומת התקופה המקבילה2004 במחצית הראשונה של צה של הקבו ברווח הנקי העלייה

 *: מהגורמים כלהלןאשתקד מוסברת בעיקר 

, ח" מיליון ש180גידול  ברווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים בסך  .1
 .לפני השפעת המס

 .לפני השפעת המס, ח" מיליון ש229קיטון בהפרשות לחובות מסופקים בסך  .2

, לפני  השפעת המס, ח" מיליון ש78כנסות התפעוליות והאחרות בסך גידול בה .3
, לקוחות בשוק ההון ובכרטיסי אשראיבעיקר כתוצאה מגידול בהכנסות מפעילות 

שנרשמו ח " מיליון ש144בסך  שקוזזה חלקית מירידה בהכנסות מהיעודה לפיצויים
 .2003במחצית הראשונה של 

ל בקיזוז הפרשי שער למימון "גין ההשקעות בחוהשפעת הפרשי שער חיוביים נטו ב .4
ח לעומת הפרשי שער שליליים " מיליון ש39ל לאחר מס בסך "ההשקעות בחו

 .ח לאחר השפעת המס" מיליון ש107בתקופה המקבילה אשתקד בסך 

 .לפני השפעת המס, ח" מיליון ש58קיטון בהוצאות פרישה מרצון בסך  .5

 .לפני השפעת המס, ח"ליון ש מי30קיטון בהוצאות שכר בסך  .6

 .נטו, ח" מיליון ש109גידול בחלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות בסך  .7

 :ל"את הגידול הנ הגורמים דלהלן קיזזו חלקית מאידך

)  להלן14ראה עמוד ( בהדרגתיות 30%- ל36%-הפחתת שיעור המס על החברות מ .1
ח כתוצאה " מיליון ש122בסך בבנק ובחברות המאוחדות את הוצאות המס הגדיל 

 וחישוב המס השוטף לפי שיעור מיסים הנדחים לפי השיעורים החדשיםהמעדכון 
 .נמוך יותר

                                                           
(1)

מדד . 2003 בדצמבר 31-מספרי השוואה בערכים מתואמים לבערכים מדווחים והדוחות הכספיים נערכו  

 נומינלית בתקופה זו לעומת פוחת השקל .1.41%-ב 2004 יוני - בחודשים ינואר עלההמחירים לצרכן 
 היה 2004 ביוני 30-ב השער היציג של הדולר .1.22%-ביוסף לעומת האירו ו, 2.69%-בהדולר האמריקאי 

 .ח" ש4.497
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 20נרשמה הוצאת מס בסך  19יישום מוקדם של תקן חשבונאות מספר  עקבותב .2
 .ח כהשפעה מצטברת של שינוי שיטה חשבונאית"שמיליון 

ח " מיליון ש18בסך ) ישה מרצוןללא שכר ופר(האחרות וגידול בהוצאות התפעוליות  .3
 .לפני השפעת המס

ח " מיליון ש323ח לעומת " מיליון ש531ברביע השני של השנה הסתכם הרווח הנקי בסך 
בנתונים נומינליים  (64.4%בנתונים מותאמים בתקופה המקבילה אשתקד עלייה של 

אשר  ב)154.1%ח עלייה של " מיליון ש209הרווח בתקופה המקבילה אשתקד היה 
 .להשפעת החוק להפחתת המס ראה לעיל

ה המקבילה אשתקד פ לעומת התקו2004העלייה ברווח הנקי של הקבוצה ברביע השני של 
 :*כלהלןמוסברת בעיקר מהגורמים 

, ח" מיליון ש159עלייה ברווח מפעולות מימון לפני  הפרשה לחובות מסופקים בסך  .1
 .לפני השפעת המס

 . לפני השפעת המס, ח" מיליון ש248 מסופקים בסך קיטון בהפרשות לחובות .2

 .נטו, ח" מיליון ש83-גידול בחלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות ב .3

ל בקיזוז הפרשי שער ממימון "השפעת הפרשי שער שליליים נטו בגין ההשקעות בחו .4
 שלילייםח לעומת הפרשי שער "מיליון ש 12ל לאחר מס בסך "ההשקעות בחו
 . לאחר השפעת המס, ח" מיליון ש82קבילה אשתקד בסך בתקופה המ

 :ל"מאידך הגורמים דלהלן קיזזו חלקית את הגידול הנ

)  להלן–ראה עמוד ( בהדרגתיות 30%- ל36%-הפחתת שיעור המס על החברות מ .1
ח כתוצאה " מיליון ש122בבנק ובחברות המאוחדות בסך המס הגדיל את הוצאות 

 וחישוב המס השוטף לפי שיעור י השיעורים החדשיםמעדכון המיסים הנדחים לפ
 .נמוך יותר

, לפני השפעת המס, ח" מיליון ש33קיטון בהכנסות התפעוליות והאחרות בסך  .2
ח שקוזזה חלקית " מיליון ש139-היעודה לפיצויים בסך כ בהכנסות מקיטוןבעיקר מ

 .הוןמעליה בעמלות התפעוליות בעיקר הכנסות מפעילות הלקוחות בשוק ה

,  ח" מיליון ש35בסך בעיקר בעלויות השכר ,  בהוצאות התפעוליות והאחרותגידול .3
 .לפני השפעת המס

 מיליון 20 נרשמה הוצאת מס בסך 19בגין יישום מוקדם של תקן חשבונאות מספר  .4
 .ח כהשפעה מצטברת של שינוי שיטה חשבונאית"ש

 
 .פני זכויות מיעוט בחברות מאוחדותל *

 
 של קבוצת בנק מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים) הנומינלי(הרווח  פעולות רגילותהרווח מ

 2,988-לבהשוואה , ח"מיליון ש 3,168-ב 2004במחצית הראשונה של לאומי הסתכם 
 .6.0%גידול בשיעור של , 2003-בח בתקופה המקבילה "מיליון ש

לפני הפרשה לחובות מסופקים בסך ברביע השני של השנה הסתכם הרווח מפעולות מימון 
גידול בשיעור , ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש1,464לעומת , ח" מיליון ש1,623

 .10.9%של 
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הגידול ברווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים בקבוצה במחצית הראשונה 
  -: בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר מ2004של 

 למדד  צמודהבמגזר השקלי  הנובע בעיקר משיפור במרווח הכולל ווח שיפור במר .1
 .ובמגזר מטבע החוץ

 
 0.20% לעומת מדד ידוע שלילי בשיעור 1.20%השפעת המדד הידוע החיובי בשיעור  .2

על עודף הנכסים הכספיים במגזר , )השפעה נומינלית(בתקופה המקבילה אשתקד  
 .הצמוד למדד

 .עות מחשבונות שאינם נושאים הכנסהקיטון בעלויות הנוב .3

 :ל"מאידך הגורמים הבאים קיזזו חלקית את הגידול הנ

ח לעומת " מיליון ש7ירידה בשווי שוק נטו של מכשירים פיננסיים נגזרים בסך  .1
 .ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש101עלייה בשווי שוק בסך 

חים שטרם מומשו מהתאמות רווחים שמומשו ממכירת אגרות חוב ורווירידה ב .2
 326ח לעומת סך " מיליון ש21בסך שהסתכמו לשווי הוגן של אגרות חוב למסחר 

 .ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש
 

 במחצית הראשונה של) ללא עיסקאות במכשירים פיננסיים נגזרים(הכולל פער הריבית 
יבית הכולל עיסקאות פער הר .2003-בבתקופה המקבילה  0.89%לעומת  2.30% הוא 2004

 1.70% לעומת 2004מחצית הראשונה של ב 1.74%במכשירים פיננסיים נגזרים הוא 
  .2003בכל שנת  1.60%ולעומת , 2003-בתקופה המקבילה ב

היחס של הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים לבין היתרה הממוצעת 
בתקופה המקבילה ) ונחים שנתייםבמ( 2.56% לעומת 2.74%של הנכסים הכספיים היה 

 .אשתקד
 

 662-ב 2004 במחצית הראשונה שלהסתכמה  )נומינלי(ההפרשה לחובות מסופקים 
 .25.7%  של ירידה ,2003-בח בתקופה המקבילה " מיליון ש891-לבהשוואה , ח"מיליון ש

ח " מיליון ש261 הסתכמה בסך 2004ההפרשה לחובות מסופקים ברביע השני של 
 .48.7% של קיטון, ח בתקופה  המקבילה אשתקד" מיליון ש509- לבהשוואה

נובעת מההפרשות הגבוהות בשנים האחרונות עקב  הפרשה לחובות מסופקים ירידה בה
 לעומת התאוששות ,2003ההאטה המתמשכת שהיתה במשק עד למחצית הראשונה של 

  .2004בפעילות המשק במחצית הראשונה של 

לחובות מסופקים בגין סיכונים שאינם מזוהים בתיק ההפרשה הנוספת והכללית 
, האשראי והמתבססים על מאפייני הסיכון בתיק האשראי וכן בגין חריגה ענפית לאשראי

 מיליון 24 של  בסךקיטוןח לעומת "מיליון ש 47-בהשנה של  במחצית הראשונה  גדלה
 . 2003ח בכל שנת " מיליון ש39  שלוקיטוןח בתקופה המקבילה אשתקד "ש

מסך  0.78% היה 2004  של במחצית הראשונהשיעור ההפרשה הכולל לחובות מסופקים 
 באותה תקופה אשתקד 1.08%לעומת שיעור של , )במונחים שנתיים(כל האשראי לציבור 

 . 2003 בכל שנת 1.11%ולעומת 

לפי (היתרה המצטברת של ההפרשה הכללית וההפרשה הנוספת לחובות מסופקים  
בבנק ובחברות המאוחדות שלו ) ון שהוגדרו על ידי המפקח על הבנקיםמאפייני סיכ

, )מסך האשראי לציבור 0.64%מהווה (ח " מיליון ש1,094-ב 2004 ביוני  30-בהסתכמה 
 .2003ח בסוף שנת "מיליון ש  1,047-לבהשוואה 
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 לפי הסיווגים שנקבעו בהוראות המפקח על )7( )1( להלן התפתחות האשראים הבעייתיים
 :הבנקים

  בדצמבר 31

2003 

  ביוני30

 2003 

  ביוני30

2004 

  

סכומים מותאמים להשפעת 
2003האינפלציה לפי מדד דצמבר 

סכומים 
)2(מדווחים 

 

   )ח" שיוניבמיל(  
 שאינם נושאי הכנסה 3,305 3,599 3,845

 )3 (שאורגנו מחדש 982 371 525

 )4 (מיועדים לארגון מחדש 94 58 81

 בפיגור זמני 850 1,554 931

 *בהשגחה מיוחדת  13,434 10,892 11,120

 )1 (סך הכל אשראי מאזני 18,665 16,474 16,502

 * )6) (1 (סיכון אשראי חוץ מאזני 2,177 1,899 1,780

 סך הכל סיכון אשראי כולל 20,842 18,373 18,282

 נכסים שהתקבלו בגין אשראים שסולקו 16 -  6

 )5 (חובות בגינם קיימת הפרשה ספציפית :מזה* 6,104 5,272 5,336

 אשראי לדיור שבגינו קיימת הפרשה    
 לפי עומק הפיגור  716 682 736

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

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

 .2003הפסקת התאמה להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר  )2(

אשראי שאורגן מחדש במהלך השנה השוטפת וכן אשראי שאורגן מחדש בשנים קודמות עם  )3(

 .ויתור על הכנסות

אך , אשראי ללווים אשר לגביו קיימת החלטה של הנהלת התאגיד הבנקאי על ארגון מחדש )4(

 .להארגון מחדש טרם בוצע בפוע

 .למעט אשראי לדיור שבגינו קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור )5(

למעט בגין ערבויות שנתן לווה , כפי שחושב לצורך מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים )6(

 .להבטחת חבות של צד שלישי

  .אשראי ללווים בעייתיים כמפורט במתכונת הגילוי )7(

 

מספר חבויות בענף יוחדת נובע בעיקר מסיווג הגידול באשראים בעייתיים בהשגחה מ
בסעיף זה כתוצאה ח " מיליון ש646בהיקף של רשויות מקומיות ן וכן מספר "הנדל

 6ראה עמוד (, 2004-ד"התשס, ) והוראת שעה31' תיקון מס(מאישור חוק יסודות התקציב 
 ).לעיל

 
 של קבוצת בנק מפעולות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים) הנומינלי(הרווח 

 2,097-לבהשוואה , ח"מיליון ש  2,506-ב 2004 במחצית הראשונה שללאומי הסתכם 
 2004 ברביע השני של שנת .19.5%  של גידול  ,2003-בח בתקופה המקבילה "מיליון ש

, ח" מיליון ש1,362-הסתכם הרווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים ב
 .42.6%ח בתקופה המקבילה אשתקד גידול של " מיליון ש955-בהשוואה ל

 
 של קבוצת בנק לאומי הסתכמו התפעוליות והאחרות) הנומינליות(סך כל ההכנסות 

ח " מיליון ש1,613-לבהשוואה , ח"  מיליון ש1,691-ב 2004 במחצית הראשונה של
 הסתכמו 2004ברביע השני של שנת  .4.8%  עלייה של,2003-בבתקופה המקבילה 

ח בתקופה " מיליון ש879-בהשוואה ל, ח" מיליון ש846-ת התפעוליות והאחרות בההכנסו
  .3.8% של ירידה, המקבילה אשתקד
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תפעוליות מגידול בהכנסות מעמלות  בהכנסות התפעוליות והאחרות נובע בעיקר הגידול
שקוזז   ומטיפול באשראיםבהכנסות מכרטיסי אשראי ,מפעילות לקוחות בשוק ההון

במחצית  ח" מיליון ש144דה לפיצויים בסך של רווחים שהיו מהיעוב דהמיריחלקית 
בנטרול השפעה זו גדלו ההכנסות  .2004-בולא חזרו על עצמם  2003הראשונה של 

  .15.1%התפעוליות והאחרות בשיעור של 

רווח מפעולות מימון לפני , קרי(משקל ההכנסות התפעוליות והאחרות  מסך כל ההכנסות 
 לעומת 34.8%היה בשיעור של  ) ת מסופקים והכנסות תפעוליות ואחרותהפרשה לחובו

 .2003כל שנת ל בדומהו בתקופה המקבילה אשתקד 35.1%

לעומת , מההוצאות התפעוליות והאחרות 63.5%ההכנסות התפעוליות והאחרות מכסות 
 . 2003 בכל שנת 57.2% בתקופה המקבילה אשתקד ולעומת 59.0%כיסוי של 

 של קבוצת בנק לאומי הסתכמו התפעוליות והאחרות) הנומינליות(אות סך כל ההוצ
ח " מיליון ש2,732-לבהשוואה , ח"  מיליון ש2,662-ב 2004 במחצית הראשונה של
 הסתכמו 2004ברביע השני של שנת  .2.6%  של ירידה ,2003-בתקופה המקבילה ב

ח " מיליון ש1,267-להשוואה בח " מיליון ש1,302ההוצאות התפעוליות והאחרות בסך 
 .2.8%גידול של , בתקופה המקבילה אשתקד

 88בסך  2004 במחצית הראשונה של ירדו) כולל עלויות הפרישה מרצון(הוצאות השכר  
עלויות .  בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד5.3% בשיעור שלירידה , ח"מיליון ש

 מיליון 30לוות ירדו בסך והוצאות משכורות ונ, ח" מיליון ש58הפרישה מרצון קטנו בסך 
 .ח"ש

במחצית הראשונה ) פחת ואחרות, אחזקת בנינים וציוד(בהוצאות התפעוליות האחרות  
   . לעומת התקופה המקבילה אשתקד,1.7%   גידול בשיעור של היה 2004שנת  של

 בתקופה המקבילה 59.4% מסך כל ההכנסות לעומת 54.8%ההוצאות התפעוליות מהוות 
  . תוצאה של המשך תהליך ההתייעלות בקבוצה, 2003 בכל שנת 60.9%ת אשתקד ולעומ

 מסך כל הנכסים 2.2%מהוות ) במונחים שנתיים(סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות 
 .2003 בשנת 2.3%בתקופה המקבילה אשתקד ולעומת  2.3%לעומת 

 .שינויים אלה מצביעים על המשך תהליך ההתיעלות בקבוצה
 

במחצית  של קבוצת בנק לאומי הסתכם מפעולות רגילות לפני מס) ליהנומינ(הרווח 
ח בתקופה המקבילה " מיליון ש978-לבהשוואה , ח" מיליון ש1,535-ב 2004 הראשונה של

 ברביע השני של השנה הסתכם הרווח מפעולות רגילות לפני .57.0% של  עלייה ,2003-ב
עלייה , ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש567-בהשוואה ל, ח" מיליון ש906מס בסך 

 .59.8%של 
 

 הסתכמה של קבוצת בנק לאומימפעולות רגילות ) המדווח(ההפרשה למס על הרווח 
ח בתקופה " מיליון ש571-לבהשוואה , ח" מיליון ש697-ב 2004 במחצית הראשונה של

פני ל) המדווח(מהרווח  45.4%-כל היה "  שיעור ההפרשה בתקופה הנ.2003-בהמקבילה 
 בדצמבר 31-להמותאם ,  מהרווח57.1% או  בתקופה המקבילה אשתקד58.4%מס לעומת 

  .לתקופה המקבילה אשתקד, 2003

 :הושפעה בעיקר מהנושאים דלהלן השנה במחצית הראשונה שלהפרשה למס ה

 אושר החוק לתיקון פקודת מס הכנסה בדבר הפחתת שיעור מס 2004 ביוני 29ביום  .1
 בשל הפחתת המס. 2007 בשנת 30%- בתוואי יורד עד ל36%של החברות משיעור 

הכרה למועד הבהתאם , המיסים הנדחים על בסיס שעורי המס החדשיםהותאמו 
בהתאם לחוק , 2004וכן הוקטן שיעור המס לשנת ,  בעתיד לצרכי מסבסכומים

 את ההפרשה למס   השינוי בשיעורי המס על יתרות המיסים הנדחים הגדיל.ל"הנ
 ואילו המיסים השוטפים ח" מיליון ש131-בסך של כק ובחברות המאוחדות בבנ

 .ח"מיליון ש 9פחתו בסך של 
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 ל  שאינם נכללים בבסיס חישוב המס"השפעת הפרשי השער בגין ההשקעות בחו .2

  בתקופה המקבילה חיוביים לעומת הפרשי שער שלילייםואשר בתקופה הנדונה היו 
את ההשפעות חלקית קיזזו יובית של המדד הידוע והשפעת האינפלציה הח אשתקד
 .דלעיל

 
 .  לדוחות הכספיים14 בהמשך ובבאור  ראה19יישום תקן חשבונאות מספר  תעהשפ .3
 

 בסך 2004 במחצית הראשונה שלהסתכם מפעולות רגילות לאחר מס ) המדווח(הרווח 
 .95.3% של לייהע, ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש429ח  לעומת " מיליון ש838

ח " מיליון ש433-ברביע השני של השנה הסתכם הרווח מפעולות רגילות לאחר מס  ב
 .49.8%ח בתקופה המקבילה אשתקד עלייה של " מיליון ש289לעומת 

 
 מפעולות רגילות לאחר מס של חברות כלולות) המדווח(חלק הקבוצה ברווח 

ח " מיליון ש74-לח בהשוואה "ן ש מיליו183-ב 2004שנת   במחצית הראשונה שלהסתכם 
 ברביע השני של השנה הסתכם חלק .147.3% של עלייה, 2003-בבתקופה המקבילה 

ח לעומת " מיליון ש122הקבוצה ברווח מפעולות רגילות לאחר מס של חברות כלולות בסך 
הגידול נובע מ חלק .212.8%ח בתקופה המקבילה אשתקד עלייה של "ליון שי מ39

אשר תרמו להקטנת המס , ים הנדחים על בסיס שיעורי המס החדשיםמהתאמת המיס
 .ח" מיליון ש28והגדלת הרווח בסך 

 
  במחצית הראשונה של הסתכם ברווחי הקבוצה חלקם של בעלי המניות החיצוניים

ח בתקופה המקבילה " מיליון ש15 בסך של הפסדח לעומת " מיליון ש6 ברווח של 2004
בע בעיקר מחלק המיעוט בשוויץ בהפרשי  נ2003אשונה של ההפסד במחצית הר . אשתקד

ש בשיעור של "ייסוף של הפרמ כתוצאהש בגין ההשקעה "השער השליליים בשקל מול הפר
 במחצית 0.94% בשיעור שלהחיוביים כתוצאה מפיחות לעומת הפרשי השער , 6.73%

 .2004הראשונה של 
 

סם המוסד פיר 2004יולי  בחודש -השפעה מצטברת של שינוי שיטה חשבונאית 
התקן ". כנסההמסים על ה "19הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 

על אף זאת החליט הבנק לאמץ את התקן . 2005 החל מינואר  חל לגבי התקופותהחדש
 בדרך של השפעה מצטברת של שינוי שיטה 2004כבר בדוחות הכספיים לרביע השני של 

 14 ראה גם בביאור . ח" מיליון ש20בסך ברביע השני הוקטן הרווח  כתוצאה. חשבונאית
 .לדוחות הכספיים

 
 בסך 2004 במחצית הראשונה של הסתכם  מפעולות בלתי רגילות לאחר מסההפסד

 ההפסד . ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש24 בסך הפסדח לעומת "מיליון ש 3של 
 .ל בחברה כלולה"עה על ידי חברה בת בחו נבע מחבות המס בגין מימוש השק2003בשנת 

 
 במונחים )*(מפעולות רגילות לפני מס ביחס להון העצמי נטו) הנומינלי(הרווח 

בתקופה  16.3%-ל בהשוואה 24.8%-ל 2004 במחצית הראשונה שלשנתיים הגיע 
 .2003-בהמקבילה 

 
ן תשואה להו(מפעולות רגילות לאחר מס ביחס להון העצמי ) המדווח(הרווח 
 7.2%-ל בהשוואה 13.2%-ל 2004 במחצית הראשונה של במונחים שנתיים הגיע ))*(נטו

 .2003-בבתקופה המקבילה 
 

                                                           
)*(

הרווח אינו . ספת זכויות בעלי מניות חיצוניים ובניכוי השקעות בהון של חברות כלולותהון עצמי בתו 

 .כולל את הרווח של חברות כלולות 
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 הגיע ח ערך נקוב של הון מניות" ש1-להנקי מפעולות רגילות ) המדווח(הרווח 
-בח בתקופה המקבילה " ש0.366-לח בהשוואה " ש0.718-ל 2004 במחצית הראשונה של

2003. 
 

  במחצית הראשונה של הגיע ח ערך נקוב של הון מניות" ש1-להנקי ) המדווח(הרווח 
 .2003-בח בתקופה המקבילה " ש0.349-לח בהשוואה " ש0.702-ל  2004

 
 :של) ללא זכויות המיעוט(התשואה להון העצמי במונחים שנתיים 

 2004   2003*    

 רביע רביע  רביע רביע  
 אשוןר שני מחצית ראשון שני מחצית 

 %      

 5.3 10.0 7.7 13.6 15.4 14.4 הרווח הנקי 

 5.4 10.7 8.0 13.7 16.1 14.8הרווח הנקי מפעולות רגילות

 
 .נתונים מתואמים* 
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מיליון  14,953-ב 2004 ביוני 30-ב  והסתכם 5.2%-ב 2003עלה מאז סוף מי ההון העצ ם ההונייםמצב האמצעיי
ן העצמי נובע בעיקר מהרווח הגידול בהו. 2003ח בסוף "מיליון ש 14,213ח לעומת "ש

השינויים בהתאמות בגין הצגת ניירות הערך הזמינים למכירה לפי שווי ובקיזוז לתקופה 
 .2003 בגין שנת  ששולםוהדיבידנד, הוגן

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

הערך מסווג כניירות ערך זמינים למכירה מרבית תיק ניירות . שימוש למקורות שגויסו
בדוח רווח והפסד על בסיס בגינן נזקפות ההכנסות . ונכלל במאזן על  בסיס שווי הוגן

וההפרש בין השווי לפי צבירה  לגבי אגרות חוב ולפי עלות לגבי מניות לבין השווי , צבירה
 .חסלסעיף נפרד בהון העצמי בנכוי השפעת המס המתיההוגן נרשם ישירות 

 197ת ערך בסך ירידכתוצאה משינוי בשווי ההוגן של אגרות החוב בכל  המגזרים נרשמה 
ח בתקופה המקבילה " מיליון ש245 לעומת עליית ערך בסך בהון העצמיח נטו "מיליון ש

כל הסכומים הינם נטו לאחר  (2003ח בכל שנת " מיליון  ש254אשתקד ועליית ערך בסך 
 ). המתייחסהשפעת המס

ת ניירות ערך המוחזקים בתיק הזמין למכירה וכל היתרה המצטברת נטו של התאמסך 
 ).לאחר השפעת המס(ח " מיליון ש)78( מסתכמת בסך 2004 ביוני 30לשווי השוק ליום 

על פי כללי חישוב  הלימות ההון היתרה בגין התאמת ניירות ערך לשווי הוגן אינה 
ערי למעט הפסדים שטרם מומשו מהתאמות משפיעה על חישוב ההון לצורך יחס  הון מז

 .  לשווי הוגן של מניות זמינות למכירה בניכוי השפעת המס
 

 .2003 בסוף שנת 5.8%-לבהשוואה  6.0%-ל 2004 ביוני 30-ב הגיע יחס הון עצמי למאזן
 

בסוף  10.79%לעומת  10.96%-ל 2004 ביוני 30-ב הגיע יחס הון עצמי לרכיבי סיכון
 . בהתאמה7.29%-ו  7.59%-כראשוני מזה הון , 2003

 
 גיוס פיקדונות נדחים
 .ח" מיליון ש132בסך ) פיקדונות נדחים( גויס בבנק הון משני 2004במחצית הראשונה של 

 
  דיבידנד

 החליט להמליץ לפני האסיפה הכללית 2004 במרס 31הדירקטוריון בישיבתו מיום 
ח " מיליון ש82- בסך כ2003גין שנת השנתית הקרובה על חלוקת דיבידנד במזומן נוסף ב

 אישור לאחר, 2004 ביוני 30הדיבידנד שולם ביום .  על ההון הנפרע5.8%בשיעור של 
התאריך  (2004 ביוני 16חזיקו במניות הבנק ביום הלבעלי מניות ש, האסיפה הכללית

ר של והדיבידנד היה בשיעו, 2004 ביוני 17דיבידנד ביום " אקס"סחרו נהמניות ). הקובע
 .נ.ח ע" ש1.0ח לכל מניה רגילה בת " ש0.058

 , 2004אשר שולמו בחודשים פברואר ויוני , 2003סתכמו הדיבידנדים בגין שנת הבסך הכל 
ח לכל " ש0.283בשיעור של , 2003 מהרווח הנקי לשנת 35%-ח שהם כ" מיליון ש400בסך 

 .נ.ח ע" ש1.0מניה רגילה בת 
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התפתחות הנכסים 
  (*)ת וההתחייבויו

ח בהשוואה "  מיליארד ש248.1-ב 2004  ביוני30-ב של קבוצת בנק לאומי הסתכם המאזן
 של עלייה , 2003 ביוני 30-ל ובהשוואה ,0.6% עלייה של ,2003ח בסוף "מיליארד ש 246.6-ל

4.7%. 

 43.9%-כ, ח" מיליארד ש108.9-כערך הנכסים במטבע חוץ והצמודים למטבע חוץ הינו 
ביחס  ו2.69%-ב השקל ביחס לדולר פוחת של השנה במחצית הראשונה של .מסך הנכסים

. 1.22%ביחס לאירו בשיעור של   ויוסף1.50% השקל בשיעור של  פוחתלסל המטבעות 
 .  בסך כל הנכסים1.2% בשיעור של לעלייההשינוי בשער החליפין תרם 

 203.6-ל בהשוואה ח"  מיליארד ש204.5-ב 2004  ביוני30-ב הסתכמו פיקדונות הציבור
 עלייה, 2003  ביוני30-לובהשוואה  ,0.5%  של עלייה, 2003 בדצמבר 31-בח "מיליארד ש

 .3.5%של 

 169.2-לח בהשוואה " מיליארד ש169.4-ב 2004  ביוני30-ב הסתכם האשראי לציבור
 של עלייה, 2003  ביוני30-ל ובהשוואה  0.2% של עלייה, 2003 בדצמבר 31-בח "מיליארד ש

2.7%. 

 1,129-לח בהשוואה " מיליון ש1,020-ב 2004  ביוני30-ב הסתכם האשראי לממשלות
  שלירידה, 2003   ביוני30-לובהשוואה  ,9.7% של ירידה, 2003 בדצמבר 31-בח "מיליון ש

9.8%. 

 מיליארד 40.3-לח בהשוואה " מיליארד ש40.9-ב 2004  ביוני30-ב הסתכמו ניירות ערך
  .7.9% של עלייה, 2003  ביוני30-לובהשוואה  ,1.5% של עלייה, 2003 בדצמבר 31-בח "ש

 שינתה מסלקת מעוף את הדרישות לבטחונות לטובת מסלקת 2004 באפריל 1-החל מ
ובגין ,  הבנק היה ערב בגין פעולות לקוחותיו במסגרת המעוף2004 במרס 31עד  . מעוף

כמו כל חבר ( על הבנק 2004ל  באפרי1-החל מ. פעולות הנוסטרו שועבד פיקדון כספי
פעולות , לשעבד ניירות ערך מהנוסטרו גם להבטחת פעולות לקוחותיו) מסלקה אחר

 .הנוסטרו ובגין הערבות ההדדית של חברי המסלקה
 1.4הסתכם בסך  2004 ביוני 30יום לו, 2004 באפריל 1סכום ניירות הערך ששועבדו ליום 

 .ח"מיליארד ש

 בנק אגוד

מ "נכסי שרודר בע, ")אליהו("מ "ין הבנק לבין שלמה אליהו אחזקות בעבמסגרת הסכם ב
קבוצת : "להלן ביחד") (לנדאו("מ " בע)1993(וישעיהו לנדאו אחזקות ") שרודר("

 לחייב את קבוצת Putניתנה לבנק אופצייה מסוג , 1999 בנובמבר 18מיום ") השליטה
בנק ("מ " אגוד לישראל בעהשליטה  לרכוש מהבנק את כל החזקותיו של הבנק בבנק

 באופן חלקי וזאת ביחס Put- מימש הבנק את אופציית ה2003 בנובמבר 17ביום "). אגוד
 במאי 30 לאחר שביום . לחלקה של אליהו בלבד למכירת שליש מהחזקותיו בבנק אגוד

 מהון המניות 3.85% מהבנק של כישה  ניתן לאליהו אישור המפקח על הבנקים לר2004
 מניות רגילות של בנק אגוד 1,901,206 ,רכשה אליהו מהבנק 2004 ביוני 3ביום , דבבנק אגו
 .ח" ש41,700,000סך כולל של בבתמורה 

 

 

                                                           
(*)
 .ח"השינויים באחוזים חושבו על פי היתרות במיליוני ש  
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וכולל הן יתרות מאזניות והן עיסקאות חוץ  56 - 54מצב מאזני ההצמדה מוצג בעמודים  מצב מאזני ההצמדה
 .מאזניות

 
 :להלן תמצית מצב מאזני ההצמדה נטו

 

  )סכומים מדווחים( 2004 ביוני 30ליום 

  מטבע ישראלי מטבע חוץ פריטים 

  לא צמוד כולל צמוד שאינם 

  צמוד למדד למטבע חוץ כספיים סך הכל

   )ח"במיליוני ש(

 נכסים 74,745 57,316 108,905 7,178 248,144

 התחייבויות 77,055 51,151 102,960 1,762 232,928

 הפרש )2,310( 6,165 5,945 5,416 15,216

 נטו, עיסקאות עתידיות 6,447 )1,280( )5,167( -  - 

)במונחי נכס בסיס(נטו , אופציות 16 )1( )15( -  - 

 

)2003 בדצמבר 31-סכומים מותאמים ל (2003 בדצמבר 31ליום   

  מטבע ישראלי מטבע חוץ פריטים 

  לא צמוד כולל צמוד שאינם 

  צמוד למדד למטבע חוץ כספיים סך הכל

   )ח"במיליוני ש(

 נכסים 77,877 59,389 102,183 7,136 246,585

 התחייבויות 80,980 51,370 98,017 1,747 232,114

 הפרש )3,103( 8,019 4,166 5,389 14,471

 נטו, עיסקאות עתידיות 3,754 )603( )3,151( -   -  

) בסיסבמונחי נכס(נטו , אופציות 216 -   )216( -   -  

 
כולל עיסקאות עתידיות (תחייבויות הה הסתכם עודף הנכסים על 2004 ביוני 30-ב

ח לעומת עודף " מיליון ש4,153-בבמגזר השקלי הלא צמוד ) ואופציות במונחי נכס בסיס
 .2003ח בסוף " מיליון ש867בסך 

ח "יון ש מיל7,416ח לעומת "מיליון ש 4,884-בעודף הנכסים במגזר הצמוד למדד הסתכם 
 .2003בסוף 

 763-בהסתכם , ח"המט-הכולל את המגזר השקלי צמוד, ח" במגזר המטהנכסיםעודף 
 .2003ח בסוף " מיליון ש799נכסים בסך ח לעומת עודף "מיליון ש

חשיפות הבסיס הבאות לביטוי במצב מאזני ההצמדה תואמות את המגבלות שנקבעו על 
.ידי הדירקטוריון
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 גיוס מקורות
 ילותומצב הנז

 )בבנק(מצב הנזילות 
 
משך הב, נזילות גבוהההבנקאית בישראל  מערכתבה  שרר2004 של נה הראשומחציתב

וזאת גם על רקע הפעילות בשוק ההון וגידול בנכסים , למגמה שנרשמה בשנים האחרונות
  .הכספיים שבידי הציבור

תחילת בעל ידי בנק ישראל מ "בהמשך למגמה שהחלה עם הסרת תקרת הנפקות המק
 במקביל לצמצום ,בנקאית באופן חדהמערכת  הדייל עמ "עלתה החזקת המק, 2002שנת 

   .)Swap -פיקדונות ומכרזי ה(קדונות הבנקים בבנק ישראל יפ

 מיליארד 11.3עמד על  2004בחודש יוני מ "היקף ההחזקות של המערכת במקממוצע 
 .  2003מבר ח ממוצע ההחזקות בחודש דצ" מיליארד ש5 -גבוה בכ, ח"ש

מהלך המחצית  ירד בSwap -ק וה"יקף הפקדות המערכת במכרזי הפזה, במקביל
מוך  נוממוצע ההפקדות לחודש יוניח "מיליארד ש 25 -רמה של כ עד ל2004 של הראשונה

 .2003ח מממוצע ההפקדות בדצמבר  " מיליארד ש7 -בכ

. מ" על מק) מכר חוזרהסכם (Repo הפעיל בנק ישראל מכרז מסוג 2004 סהחל מחודש מר
  .ח בלבד"שיליון  מ200 - עדיין קטן ומגיע ל בשלב זההיקף המכרזים

יצול ההלוואות המוניטריות שבנק ישראל מעמיד לרשות הבנקים נותר נמוך ברמה נ
 .ח"מיליארד ש 0.8 -ממוצעת של כ

, זאת. ח" בשקלים ובמט מצביע על נזילות גבוההל הבנקשנכסים וההתחייבויות  הבנהמ
כתוצאה ממדיניות מכוונת לגיוס מקורות יציבים ומגוונים תוך דגש על גיוס פיקדונות 

 . ממספר גדול של לקוחות לטווחי זמן שונים ובכלל זה גם לתקופות ארוכות

 חודשים 3לתקופה של ,  מזומנים ופיקדונות בבנקים–שיעור הנכסים הנזילים של הבנק 
, 2004 ליוני 30 מסך הנכסים של הבנק ליום 23.4%  עמד על) לא כולל מניות(וניירות ערך 
 . 2003 בדצמבר 31 ליום 22%-בהשוואה ל

 פרסם בנק ישראל חוזר בנוגע להוראות ניהול בנקאי תקין בנושא ניהול 2003אוגוסט ב
על כל בנק לקבוע מדיניות כוללת לניהול הנזילות ובכלל זה , על פי הוראה זו. סיכון נזילות

מדידת מצב . מגבלות על פער הנזילות ומערך טיפול בחריגות, כמותייםיעדים , נהלים
בתום . שיכסה גם אפשרות למשבר נזילותמודל פנימי בהסתמך על הנזילות תבוצע 

על ההתקדמות בפיתוח , זו הפעם השנייהדווח לבנק ישראל  2004הראשונה של  מחציתה
 .המודל האמור להסתיים בסוף שנה זו

 ,ח"ש מיליארד 1.5 -  ב2004 ירדה במחצית הראשונה של  בבנקבוריתרת פיקדונות הצי
מגמה של מעבר כספים והמשך , על רקע הריביות הנמוכות השוררות במשק,  0.8%

 . שוק ההוןלמפיקדונות שקליים 

 על רקע פעילות עסקית ,1.8% ,ח" מיליארד ש2.1-בכיתרת הלוואות לציבור ירדה 
 . באמצעות שוק ההון גםת העסקיותמצומצמת וגיוס מקורות של החברו

בשיעור  ,ח" מיליארד ש3.1-בירד בבנק זר השקלי הלא צמוד גבמהציבור סך פיקדונות  
 . ח"ש מיליארד 72.6 של  והגיע בסוף יוני לסכום4.1%של 

ח "מיליארד ש 2.9-סך של כים לא צמודם שקליבחסכון תוכניות תחילת השנה הופקדו במ
  . שנה ומעלה לשלתקופות 

  :במהלך התקופה הנסקרת הושקו מגוון מוצרים חדשים ביניהם

 .  יום בריבית שקלית קבועה או בריבית משתנה על בסיס הפריים120 -פיקדון ל -

 חסכון שקלי לא צמוד נושא ריבית לתקופה של חצי –" ש חופשי" עו-פיקדון לאומי  " -
 .שנה ופיקדון שקלי צמוד למדד נושא ריבית לתקופה של שנה

  .  יום בריבית משתנה על בסיס הפריים200 - פיקדון ל-" 200מ "פק"קדון פי -
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עליה , ח"ש מיליארד 3.0 -ח  עלה בסך של כ"ח ובצמוד למט"סך פיקדונות הציבור במט
במונחי דולר גדלה יתרת . הנובעת בחלקה מהפיחות בשער השקל, 4.6%בשיעור של 

 . מיליארד דולר0.3 -פיקדונות הציבור בכ
 

ירידה בשיעור של , ח" מיליארד ש1.4 -קדונות הציבור במגזר הצמוד למדד ירד בכסך פי
 . 4.2%-כ

 2.2-למדד סך של כים צמודם שקליבחסכון תוכניות במהלך התקופה הנסקרת הופקדו ב
 .שנה ומעלה לשח לתקופות "מיליארד ש

 :בין המוצרים החדשים שהושקו במהלך התקופה הנסקרת

ופה של שנתיים וחצי הצובר ריבית צמודה למדד בשנה  לתק–" חסכון ביכורים" -
 .הראשונה ובתקופה הנותרת ריבית שקלית

    
יליון  מ122.5  שנים בהיקף של 5 צמודים למדד לתקופה של קדונות נדחיםיפגויסו , בנוסף

 .ח"ש
 ). Structured( הפעילות במכשירים מובנים נמשכה  של השנהנה הראשומחציתהמהלך ב
מחזור והיקף , 2004ח בסוף יוני " מיליארד ש2.8-כ על עומדתובנים מונות התרת הפיקדי

 . מיליון דולר96-כב םמסתכשנמכרו ללקוחות ניירות הערך המובנים המכירות של 
 
 

 מדיניות ניהול 
 סיכונים

 ניהול סיכוני שוק
 

מדיניות ניהול סיכוני השוק נועדה לתמוך בהשגת היעדים העסקיים תוך הגבלת 
שערי , עורי ריביתיש, דים היכולים לנבוע מחשיפה לשינויים בשווקי הכספים וההוןההפס

 .חליפין ואינפלציה

מדיניות ניהול סיכוני השוק מגובשת ומבוקרת במסגרת הועדה לניהול סיכוני השוק 
בקר ניהול , בראשות מנהל סיכוני השוק ובהשתתפות קצין מכשירים פיננסיים נגזרים

וכן בעלי תפקידים הקשורים , קידים בכירים בחטיבות העסקיותהסיכונים ובעלי תפ
 .(ALM)לניהול הנכסים וההתחייבויות 

,  Value at Risk (VAR)בשיטות המקובלות כגון  לצורך זה מתבצעת מדידת סיכונים 
ומדידת הרגישות של השווי הכלכלי התיאורטי של ההון ושל הרווח המדווח לפרמטרים 

 על ידי בחינת הנזק וכן, )ושינויים באינפלציה ובשערי החליפין, יביתשיעורי הר(העיקריים 
 .לקבוצה בתרחישים שוניםהפוטנציאלי 

הירידה הצפויה בשווי ההוגן של  (הצפוי מודד את הנזק המרבי הפוטנציאלי VAR-ה
ברמת ומשך תקופה עתידית נתונה למהחזקת הפוזיציות ) הנכסים פחות ההתחייבויות

, ח"מט, זאת כתוצאה משינויים אפשריים במחירי השוק של אגרות חוב, ביטחון נתונה
נעשה אחת  VAR- חישוב ה.מניות ושיעורי ריבית בכיוון הגורם נזק לבנק, אינפלציה

 . לחודש ברמת הקבוצה ובתדירות גבוהה יותר עבור תיקים מסוימים

ל התאמת  הבנק מבצע בדיעבד בחינה יומית שVAR-על מנת לבחון את תקפות מודל ה
הבחינה . שיטת המדידה על פי הערך בסיכון לשווי ההוגן של התוצאות הפיננסיות בפועל

 .מאשרת את תקפות המודל

המודל  מבוסס על התנהגות היסטורית של פרמטרי השוק השונים בתקופה הקודמת 
חישוב השיטה הפרמטרית הננקטת מבוססת על הנחה בדבר מבנה התפלגות שנויי ). שנה(

 ).התפלגות נורמלית רב ממדית(ים הפרמטר

המתבטאים בתנודתיות , השווקים העולמיים והמקומיים נתונים מעת לעת לזעזועים
לכן בנוסף למדידה . החורגת מההתפלגות ההיסטורית הנורמלית, חריפה של הפרמטרים

כאלו שאינם ,  מבוצעת גם מדידת הרגישות והתוצאות בתרחישים קיצונייםVARשל 
בקרת ניהול הסיכונים בבנק ובקבוצה מתייחסת הן . כלות היסטורית קצרהנגזרים מהסת
 . והן להשפעת תרחישים קיצונייםVARלערך בסיכון 

21 



 דוח הדירקטוריון

  הפוטנציאלי מתייחס לנזקVAR-הסכום הנמדד על ידי ה, בהתאם להוראות בנק ישראל
יבית סיכוני ר, סיכוני בסיסהחשופות ל, החזקת כל הפוזיציות המאזניות והחוץ מאזניותמ

  .פוזיציות של התיקים למסחר ה ולא רק) כיום רק בתיק הזמין למכירה (וסיכון מניות

ל עדיין משתנה ומתעדכן באופן שוטף על פי מיטב "המודל המשמש להערכת ההפסדים הנ
בנוסף לשינויים בפוזיציות ,  על פני זמן מבטאים לכןVAR-נויים ביש. המידע וההערכה

 .נים גם שינויים בהנחות המודלגורמי הסיכון השוובהבנק 

 עקב המעבר לדיווחים נומינלים מטבע הבסיס לחישוב חשיפות השוק ובכלל 2004בשנת 
 . הוא שקל לא צמודVAR-זה לחישוב  ה

,  נעשו בשיטה פרמטריתVARוכן המגבלות במונחי ,  כפי שמפורטים להלןVAR-חישובי ה
 . ות למשך שבועייםולתקופה של החזקת הפוזיצי, 99%ברמת ביטחון של 

 :VAR-אומדן סכום ה

2003 בדצמבר 31   2004  ביוני30
  )ח" שבמיליוני( 

 הבנק 106 205
 המאוחד 172 245

 MTMתיקים משוערכים  54 70

 
ברמת , VAR-ולאחר הניסיון שנצבר אישר הדירקטוריון מגבלות בפועל על ה, 2003בסוף 

 Mark to Market התיקים המשוערכים VARח ומגבלה על " מיליוני ש600הקבוצה בסך 
 .ח" מיליוני ש200בסך 
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 מגזרי פעילות מגזרי פעילות
הקבוצה פועלת במגזרי פעילות שונים באמצעות הבנק וחברות הבנות בכל תחומי 

כמו כן משקיעה הקבוצה בתאגידים ריאליים הפועלים . הבנקאות והשירותים הפיננסיים
 .תעשיה ועוד, אנרגיה, ספנות,  מלונאות,ן"נדל, בתחומים שונים כגון ביטוח

בהתאם למאפיינים שנקבעו על ידי בנק ישראל ואופן המדידה הינם מגזרי  הפעילות 
 .שלהם מפורט בדוח השנתי

 

 :*להלן התפתחות הרווח הנקי לפי מגזרי פעילות לאחר מס

 

 שנת
לשישה חודשים 

  ביוני30-שנסתיימו ב
לשלושה חודשים 

  ביוני30-שנסתיימו ב
 

 2003 2003 2004 2003 2004  

  )ח" שבמיליוני(   
 בנקאות עיסקית ובינלאומית 109 )38( 115 )51( 18

 בנקאות קמעונאית 88 90 225 185 311

 בנקאות מסחרית 56 1 148 )12( 68

 בנקאות פרטית רב לאומית 11 )4( 31 21 75

 ן"בניה ונדל 55 36 91 64 48

  הלוואות לדיור–שכנתאות מ 32 48 57 65 106

 פעילות כרטיסי אשראי 2 )2( 9 -    6

 פעילות בשוק ההון 7 6 12 3 9

  אחרים 171 186 304 219 504
 סך הכל 531 323 992 494 1,145

 
 31- בסכומים מותאמים ל2003- הינם בסכומים מדווחים והנתונים ל2004-הנתונים ל*

 .2003בדצמבר 
 

 בהשוואה לתקופה 2004 שנת במחצית הראשונה שלברווחיות להלן הסבר לשינויים 
 .המקבילה אשתקד

 51ח לעומת הפסד בסך "מיליון ש 115-הרווח בבנקאות עסקית ובינלאומית הסתכם ב .1
מקיטון בהפרשות בעיקר השינוי ברווח נובע . ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש

הפרשה לחובות מסופקים ומהשפעה מגידול ברווח המימוני  לפני , לחובות מסופקים
בעיקר  (ל"חיובית של המס בגין הפרשי שער המיוחסים למגזר זה בגין השקעות בחו

 .מגידול בהוצאות התפעוליות שקוזזו חלקית , )ב"בארה

ח " מיליון ש185-ח בהשוואה ל" מיליון ש225-הרווח בבנקאות קמעונאית הסתכם  ב .2
מגידול בהכנסות התפעוליות בעיקר ווח נובע הגידול בר. בתקופה המקבילה אשתקד

וירידה בהפרשות לחובות מסופקים שקוזזו , ואחרות בעיקר מפעילות בשוק ההון
 .חלקית מגידול בהוצאות תפעוליות ואחרות

 מיליון 12ח לעומת הפסד בסך " מיליון ש148הרווח בבנקאות מסחרית הסתכם בסך  .3
בעיקר מקיטון בהפרשה לחובות ווח נובע  ברהגידול. ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש

גידול בהכנסות , מגידול ברווח המימוני לפני הפרשה לחובות מסופקים, מסופקים
בתקופה המקבילה (קיטון בהוצאות התפעוליות והאחרות ו, התפעוליות ואחרות

ומהשפעה חיובית של המס ) אשתקד בוצעו הפרשות בגין ההתארגנות מחדש בצרפת
 .)ל בריטניה" בבלבעיקר (ל" המיוחסים למגזר זה בגין השקעות בחובגין הפרשי שער

 21-ח בהשוואה ל" מיליון ש31לאומית הסתכם בסך -הרווח בבנקאות פרטית רב .4
 מגידול ברווח המימוני  ברווח נובעהגידול. ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש

אחרות ומהשפעה מגידול בהכנסות התפעוליות וה, לפני הפרשה לחובות מסופקים
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בעיקר (ל "חיובית של המס בגין הפרשי שער המיוחסים למגזר זה בגין השקעות בחו
  .  שקוזזו חלקית מגידול בהוצאות התפעוליות והאחרות) בשוויץ

ח " מיליון ש64-ח בהשוואה ל" מיליון ש91ן  הסתכם בסך "הרווח בבניה ונדל .5
מגידול  ברווח המימוני לפני הפרשה הגידול ברווח נובע  . בתקופה המקבילה אשתקד

 .לחובות מסופקים שקוזז חלקית מגידול בהפרשות לחובות מסופקים

ח " מיליון ש65-ח בהשוואה ל" מיליון ש57 הרווח במשכנתאות הסתכם בסך  .6
מגידול בהפרשות לחובות  ת ברווח נובעהירידה. בתקופה המקבילה אשתקד

בעיקר בנושא הביטוח (והאחרות ומקיטון בהכנסות התפעוליות מסופקים 
מגידול ברווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות  שקוזז חלקית) למשכנתאות
 .מסופקים

 קרוב לאפסח בהשוואה ל"מיליון ש 9הרווח מכרטיסי אשראי  הסתתכם בסך  .7
הגידול נובע מגידול בהכנסות שקוזז חלקית מגידול . בתקופה המקבילה אשתקד

 .תבהוצאות התפעוליו

ח " מיליון ש3ח לעומת הפסד בסך " מיליון ש12הרווח בשוק ההון הסתכם בסך  .8
מגידול בהכנסות של לאומי בעיקר השינוי ברווח נובע . בתקופה המקבילה אשתקד

 .'ושות

  219-ח בהשוואה ל" מיליון ש304הסתכם בסך ) סכומים שלא הוקצו(הרווח באחרים  .9
מגידול ברווח של בעיקר הגידול ברווח נובע . דח בתקופה המקבילה אשתק"מיליון ש

החברות הכלולות ומקיטון בהוצאות התפעוליות בעיקר שכר ונלוות שאינן מיוחסות 
שקוזז חלקית מהוצאות המס , כמו עלויות פרישה מרצון, למגזרי הפעילות השונים

 .עקב עדכון המיסים הנדחים כתוצאה מהפחתת שיעורי המס

 

 .58 – 57 לפרוט נוסף ראה עמוד
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 פעילות חברות 
 עיקריות  מוחזקות

 חברות מאוחדות בארץ
מיליון  3,876-ב 2004 ביוני 30-בהשקעות הבנק בחברות המאוחדות בארץ  מסתכמות 

במחצית התרומה לרווח הנקי . 2003 בדצמבר 31-בח "מיליון ש 3,704לעומת , ח"ש
ח בתקופה " מיליון ש140-לאה ח בהשוו" מיליון ש157היתה בסך  2004 שנת הראשונה של

 הסתכמה 2004 ברביע השני של שנת .11.6%גידול בשיעור של , המקבילה אשתקד
ח בתקופה המקבילה " מיליון ש91-ח בהשוואה ל" מיליון ש87התרומה לרווח בסך 

 .3.8%ירידה בשיעור של , אשתקד
 

נק ראה בקשר לתביעות משפטיות ונושאים אחרים הקשורים לחברות מאוחדות ולב
 .לדוחות הכספיים 8 - 4באורים 

 
 ל"חברות מאוחדות בחו

מיליון  3,788 בסך 2004 ביוני 30-בל מסתכמות "השקעות הבנק בחברות מאוחדות בחו
 .2003 בדצמבר 31-בח "מיליון ש 3,752ח לעומת "ש

מחצית בל כפי שדווח על ידיהן הסתכם "הרווח הנומינלי של החברות המאוחדות בחו
 מיליון דולר בתקופה המקבילה 27.9ון דולר לעומת  מילי30.2 בסך 2004של  הראשונה
  .8.3% של עלייה, אשתקד

 בשקלים של הקבוצה המדווחל לרווח הנקי "התרומה של החברות המאוחדות בחו
סך הפסד בח  לעומת " מיליון ש233בסך של ברווח  הסתכמה 2004 במחצית הראשונה של

 הסתכמה 2004 ברביע השני של שנת . בילה אשתקדח בתקופה המק" מיליון ש142
ח בתקופה " מיליון ש131לעומת הפסד בסך ח "ש מיליון 54וח בסך והתרומה לר

 .מקבילה אשתקדה
 

מרבית  בשער השקל לעומת הדולר והפיחות נובע מהשפעת לרווח בתרומה הגידול
 הפרשי השער השפעת. המטבעות האירופאיים שקוזז חלקית מייסוף השקל לעומת האירו

 הקטנתהשנה לעומת במחצית הראשונה של ח " מיליון ש92 הרווח בסך בהגדלתהיתה 
 המימון נטו שנגרמו הוצאות.  ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש254הרווח בסך 

במחצית הראשונה של ח " מיליון ש52-בכבבנק וקיזזו חלק מהפרשי שער אלה הסתכמו 
 .ח בתקופה המקבילה אשתקד"יון שמיל 147 הכנסה של השנה לעומת

 

 .א.לאומי צרפת ס

 בנק לאומי צרפת החזיר את רשיון הבנק שלו וזאת בהמשך להחלטת 2004 במרס 31יום ב
שם החברה שונה , בעקבות זאת. הנהלת הבנק לשינוי פעילות קבוצת לאומי בצרפת

 . פתח הבנק נציגות בפריז2004בחודש אפריל . ללאומי צרפת
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הבנות -חברותפעילות ה
 בשוק ההון 

 קרנות נאמנות
ח " מיליארד ש28.6 היה 2004  ביוני30-בקבוצה בארץ ניהול השווי נכסי קרנות הנאמנות ב

קבוצה לסוף ניהול השווי נכסי קרנות הנאמנות ב. 2003ח בסוף "מיליארד ש  26.6לעומת 
 .מהיקף קרנות הנאמנות במערכת 29.69%   היווה2004 יוני

ערכה , "פיא גילון פלוס"והנפקת קרן " 120 עד –פסגות מדדית "קת קרן בעקבות הנפ
רשות ניירות ערך בדיקה בקשר עם ייעוץ השקעות שניתן בסניפי הבנק לגבי קרנות 

 .נאמנות מקבוצת לאומי

במסגרת הבדיקה פנתה רשות ניירות ערך לבנק במספר מכתבים בהם ביקשה מידע 
הבנק המציא . יתן על ידי הבנק בנושא קרנות נאמנותבנושאים שונים הקשורים לייעוץ שנ

 .לרשות מידע מפורט

תישאלו יועצי , בודקים מטעם רשות ניירות ערך ערכו בדיקות בסניפים רבים, כמו כן
חלק מיועצי ההשקעות הוזמנו למשרדי הרשות . השקעות ולקוחות ואספו חומר כתוב

 .לניירות ערך למסור הודעה בקשר לחקירה

מים בעיתונות הרשות סיימה את החקירה והעבירה את התיק לפרקליטות ללא לפי פרסו
על מנת שזו תשקול אם יש מקום לסגירת התיק או להגשתו לדין , המלצה כלשהי

 .משמעתי

 : חברות לניהול קרנות נאמנותשתיבקבוצה בארץ פועלות 

 14.3-כיהן  קרנות נאמנות שהיקף נכס46היו בניהולה  2004  ביוני30-ב - לאומי פיא
 2004 יוניסוף בחלקה מסך נכסי הענף . 2003  מיליארד בסוף13.2לעומת , ח"מיליארד ש

 .מ יורו"פיא פצ:  הנפיקה פיא קרן חדשה2004 ברביע השני של .14.86% הוא

 14.3-כ קרנות נאמנות בהיקף של 51 ניהלה החברה 2004  ביוני30-ב -  אופק-פסגות 
חלקה של החברה בענף קרנות  .2003סוף ל ח"יארד ש מיל13.4לעומת ח "מיליארד ש

  .14.84% הוא 2004 יוניהנאמנות בישראל  לסוף 

 

 קופות גמל

 קופות 5,  קופות גמל לעצמאיים9לאומי כוללות קבוצת קופות הגמל המנוהלות על ידי 
מנוהלות ,  בנוסף. וקופה לתשלום דמי מחלה קופות מרכזיות לפיצויים4-ו ,לשכירים

מ מעניקה "הקבוצה באמצעות לאומי גמל בע. ש"ל ופקידי בלמ"גמל של פקידי בלקופות 
 .שירותים לקופות מפעליות

  ביוני30-לנכון ח "מיליארד ש 31.7-לכ הגיע לאומיקבוצת שווי נכסי הקופות שבניהול 
 .2003ח בסוף שנת " מיליארד ש30.9-לכ בהשוואה , 2004

היו חיוביות למעט ליות של  קופות הגמל  התשואות הריא2004 במחצית הראשונה של
 .ח"פ מט"בקמ

 
 . לעיל4בקשר להצעות לחקיקה בעניין קופות הגמל ראה עמוד 

  

 קרנות השתלמות

נמצאת בניהול משותף של הבנק ושל ( ")ל"קה("מ " קרן השתלמות לעובדים בע-ל "קה
ל קרן "קהול " קההנכסים המנוהלים על ידי שווי - )מ"בנק דיסקונט לישראל בע

. 2003סוף ל בדומה, 2004  ביוני30-ב  ח" מיליארד ש9.4-לכהשתלמות מסלולים הגיע  
 . אלף388-כומספר החשבונות בקרן ,  אלף40-הוא כמספר המעסיקים המפרישים לקרן 

היתה ,  בכל המסלולים2004 במחצית הראשונה שלל "התשואה הריאלית נטו של קה
 .ח"למעט במסלול המט, חיובית
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 ילות חוץ בנקאית פע
  חברות כלולותשל

ח "מיליון ש 1,531 בסך 2004  ביוני30-בהשקעות הקבוצה בחברות כלולות מסתכמות 
 . 2003 בדצמבר 31-בח "מיליון ש 1,361 -בהשוואה ל

 
מיליון  183- הסתכמה ברווח של כ2004שנת  במחצית הראשונה שלהתרומה לרווח הנקי 

 2004ברביע השני של  .ח בתקופה המקבילה אשתקד"ן ש מיליו74-כשל רווח ח לעומת "ש
ח בתקופה " מיליון ש39-ח בהשוואה ל" מיליון ש122התרומה לרווח הסתכמה בסך 

הגידול נובע מהתאמת המיסים הנדחים לשיעורי ח מ"ליון שי מ28, המקבילה אשתקד
 .המס החדשים

 

 בוצת אפריקה ישראל להשקעותק
 

 87-ח לעומת כ" מיליון ש188- הסתכם בסך של כ2004ל הרווח הנקי במחצית הראשונה ש
הגיעה , במונחים שנתיים, התשואה נטו על ההון. ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש

 .  בתקופה המקבילה אשתקד16.0% לעומת 35.3%-ל

 . ח" מיליארד ש8.2- בכ2004 ביוני 30מאזן המאוחד הסתכם ליום ה

ח " מיליון ש1,151ח לעומת " מיליון ש1,181ם בסך  הסתכ2004  ביוני30-להון העצמי ה
 . 2003בסוף 

 

 בוצת מגדל אחזקות ביטוח ופיננסיםק
 
-ח לעומת כ" מיליון ש250- ל2004 במחצית הראשונה שלהנקי של הקבוצה הגיע  רווחה

הגיעה  , במונחים שנתיים, התשואה נטו להון. ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש190
 . בתקופה המקבילה אשתקד20.1%ת לעומ 21.8%-ל
 
ח " מיליון ש294-לעומת רווח של  כ, ח"  מיליון ש205-רווח מביטוח חיים הסתכם  בכה

 30.2% של  ירידה, בתקופה המקבילה אשתקד
 
ח בתקופה " מיליון ש62-לעומת כ, ח" מיליון ש77-רווח מביטוח כללי הסתכם בכה

 .25.0% של  עלייה, המקבילה אשתקד
 

ח " מיליארד ש35.3-מזה כ, ח" מיליארד ש43.2-ה הינה בעלת היקף מאזן של כהקבוצ
 30ההון העצמי ליום .  ח  עתודות ביטוח כללי" מיליארד ש3.4-עתודות ביטוח חיים וכ

 .2003ח בסוף " מיליון ש2,415-לעומת כ, ח" מיליון ש2,542- הסתכם בכ2004ביוני 
 
 לדוחות 9דל ואחרים ראה פרטים בבאור קשר עם התביעות התלויות נגד קבוצת מגב

 .הכספיים
 

 מ"בע חברה לישראלה
 
הינה חברת החזקות אשר עיקר החזקותיה הינן בתחומי , מ"חברה לישראל בעה

 החזקה של(ספנות , )מ" במניות כימיקלים לישראל בע53%-החזקה ב(, הכימיקלים
 בבתי זיקוק 26%- כהחזקה של(אנרגיה , )מ" בע משולביםתשרותי ספנו בצים 97.5%-כ

 .והחזקות נוספות) מ"לנפט בע

 ח לעומת רווח בסך "ש מיליון 560- הסתכם בכ2004הרווח הנקי במחצית הראשונה של 
 . ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש157-כ
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ח  " מיליארד ש21.4- בכ2004 ביוני 30מאזן המאוחד של החברה לישראל הסתכם ביום ה
 . 2003ח בסוף "ארד ש מילי15.8לעומת סך של 

ח " מיליון ש2,170-ח לעומת כ"מיליון ש 2,798- הסתכם בכ2004  ביוני30-להון העצמי ה
 .2003בסוף 

 . לדוחות הכספיים10קשר עם התביעות התלויות בקבוצת החברה לישראל ראה באור ב
 

 שינויים בהרכב הדירקטורין

נבחרו מר משה , 2004וני  בי28שהתקיימה ביום , באסיפה הכללית השנתית של הבנק
ומר , אשר פרשה, ד"רננה גוטמן עו' במקומם של גב, וידמן ומר שלמה ינאי כדירקטורים

 .אשר לא העמיד את עצמו לבחירה מחדש, יצחק רהב

של והחשובה הדירקטוריון והנהלת הבנק מביעים את הערכתם הרבה לפעילותם המועילה 
 .מודים להם על כךגוטמן ומר רהב לטובת הבנק והישגיו ו' גב

 

 הוחלט לאשר ולפרסם את 2004 באוגוסט 31בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 
  2004 ביוני 30 של הקבוצה ליום ים הבלתי מבוקר- ים המאוחדםייכספה ותדוחתמצית 
 .  באותו תאריךו שנסתיימותולתקופ

 ישיבות של 31-וישיבות מליאה   13 - 2004 במחצית הראשונה שלהדירקטוריון קיים 
 .ועדות הדירקטוריון

 
 
 
 
 

   
 איתן רף  גליה מאור

 ר הדירקטוריון"יו  מנהל כללי ראשי
 
 
 
 

 2004 באוגוסט 31
 
 



 דוח הדירקטוריון

 מ וחברות מוחזקות שלו"בנק לאומי לישראל בע
 ל"נתונים עיקריים בקבוצת בל

  מחצית ראשונה מחצית ראשונה שנת

2003 2003 2004  

סכומים מותאמים להשפעת 

)ב (2003האינפלציה לפי מדד דצמבר 

)א(סכומים מדווחים   

 ):ח"במיליוני ש(הוצאות ורווח , הכנסות   

  מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקיםרווח 3,168 2,988 5,975

 הפרשה לחובות מסופקים 662 891 1,883

 סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות 1,691 1,613 3,194

 סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות  2,662 2,732 5,581

 עלויות הפרישה מרצון: מזה 2 60 147

  בסכומים מדווחים מסיםרווח מפעולות רגילות לפני 1,535 978 1,705

 הפרשה למסים 697 571 824

 רווח נקי מפעולות רגילות 1,015 518 1,159

 מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים,  נטוהפסד )3( )24( )14(

 רווח נקי לתקופה 992 494 1,145

 )ח"בש(הון מניות . נ.ח ע" ש1-לרווח נקי מפעולות רגילות  0.718 0.366 0.820

 )ח"בש(הון מניות . נ.ח ע" ש1-לרווח נקי  0.702 0.349 0.810

    

 ):ח"במיליוני ש(נכסים והתחייבויות לסוף התקופה    

 )סך כל המאזן(סך כל הנכסים  248,144 236,968 246,585

 אשראי לציבור 169,411 164,987 169,151

 ניירות ערך 40,881 37,895 40,262

 ונות הציבורפיקד 204,503 197,544 203,586

 הון עצמי 14,953 13,876 14,213

    

 ):%-ב(יחסים פיננסיים עיקריים במונחים שנתיים    

 אשראי לציבור לסך המאזן 68.3 69.6 68.6

 ניירות ערך לסך המאזן 16.5 16.0 16.3

 פיקדונות הציבור לסך המאזן 82.4 83.4 82.6

 למאזן) י מניות חיצונייםלא כולל זכויות בעל(הון עצמי  6.0 5.9 5.8

 )ג(ההון הכולל לרכיבי סיכון  11.0 11.1 10.8

 הון ראשוני לרכיבי סיכון  7.6 7.4 7.3

 )   לא כולל זכויות בעלי מניות חיצוניים(רווח נקי להון עצמי  14.4 7.7 8.7

 ) לא כולל זכויות בעלי מניות חיצוניים(רווח נקי מפעולות רגילות להון עצמי  14.8 8.0 8.8

  מהרווח בסכומים מדווחיםשיעור הפרשה למס 45.4 58.4 48.3

 הפרשה לחובות מסופקים מתוך האשראי לציבור   0.78 1.08 1.11

 בות מסופקיםהפרשה לחובות מסופקים לרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחו 20.9 29.8 31.5

 רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים לסך המאזן   2.6 2.5 2.4

 )  ד(סך כל ההכנסות לסך כל הנכסים  3.95 3.92 3.72

 סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות לסך כל הנכסים 2.16 2.32 2.26

 נסיים נגזרים   מירווח פיננסי כולל הכנסות והוצאות ממכשירים פינ 1.74 1.70 1.60

 )ד(מסך כל ההכנסות ) ללא הוצאות הפרישה מרצון(ההוצאות התפעוליות  54.7 58.1 59.3

)ללא פרישה מרצון(ההכנסות התפעוליות והאחרות להוצאות התפעוליות והאחרות   63.6 60.4 58.8

 )ד(ההכנסות התפעוליות והאחרות מסך כל ההכנסות  34.8 35.1 34.8

 

 .2003התאמה להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר הפסקת ה )א(

 בסכומים לפני הפרשה לחובות מסופקים ועד רווח מפעולות רגילות לפני מסיםמימון נתוני השוואה מרווח מפעולות  )ב(

 .2002הפסקת ההתאמה להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר , מדווחים

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

  . רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים בתוספת הכנסות תפעוליות ואחרות-סך כל ההכנסות  )ד(
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 סקירת הנהלה

     )א(  )על בסיס מאוחד(שיעורי הכנסה והוצאה 
 *סכומים מדווחים 

   ביוני30לשלושה חודשים שנסתיימו ביום     

   2003     2004  

   הכנסות )הוצאה(שיעור הכנסה   הכנסות )הוצאה(שיעור הכנסה 

ללא השפעת כולל השפעת ללא השפעת השפעתכולל  יתרה )הוצאות(   יתרה )הוצאות(

)ב(ממוצעת  )ט (מימון נגזרים זריםנג )ב(ממוצעת  מימון נגזרים נגזרים  

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

 מטבע ישראלי לא צמוד        

 )ד ()ג(נכסים  71,405 1,168 6.70  69,189 1,733 10.40 

)ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים 12,028 96   9,791 243  

 סך כל הנכסים 83,433 1,264  6.20 78,980 1,976  10.39

 )ד (התחייבויות 73,502 )611( )3.37(  74,934 )1,289( )7.06( 

)ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים 5,415 )4(   3,595 )7(  

 סך כל ההתחייבויות 78,917 )615(  )3.15( 78,529 )1,296(  )6.77(

 פער הריבית   3.33 3.05   3.34 3.62

 מטבע ישראלי צמוד למדד        

 )ד ()ג(נכסים  57,577 1,460 10.54  63,197 594 3.81 

)ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים 75 2   288 3  

 סך כל הנכסים 57,652 1,462  10.54 63,485 597  3.82

 )ד (התחייבויות 49,245 )1,094( )9.19(  52,877 )396( )3.03( 

)ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים 1,462 )17(   837 )12(  

 סך כל ההתחייבויות 50,707 )1,111(  )9.06( 53,714 )408(  )3.07(

 פער הריבית   1.35 1.48   0.78 0.75

 פעילות מקומית: מטבע חוץ        

)ח"לרבות מטבע ישראלי צמוד למט(        

 )ד ()ג(נכסים  69,819 )332( )1.89(  67,747 )4,688( )24.93( 

 )ה: (השפעת נגזרים        

  מגדריםנגזרים 6,308 )44(   7,548 73  

  ALM- משובצים ונגזרים 47,345 )555(   49,989 )2,354(  

 סך כל הנכסים 123,472 )931(  )2.98( 125,284 )6,969(  )20.46(

 )ד (ייבויותהתח 64,159 555 3.41  62,654 4,160 24.03 

 )ה: (השפעת נגזרים        

  מגדריםנגזרים 6,173 )10(   7,340 )26(  

  ALM- משובצים ונגזרים 52,149 661   55,085 3,055  

 סך כל ההתחייבויות 122,481 1,206  3.88 125,079 7,189  21.08

 פער הריבית   1.52 0.90   )0.90( 0.62

 , ל"ופעילות ח: מטבע חוץ        
 שלוחות שהן זרוע ארוכה

 )ד ()ג(נכסים  36,069 20 0.22  33,463 )2,247( )24.28( 

)ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים 194 5   89 6  

 סך כל הנכסים 36,263 25  0.27 33,552 )2,241(  )24.16(

 )ד (התחייבויות 35,553 133 1.49  31,109 2,224 25.67 

)ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים 292 )2(   158 5  

 סך כל ההתחייבויות 35,845 131  1.46 31,267 2,229  25.60

 פער הריבית   1.71 1.73   1.39 1.44

 

 .להלן 32הערות ראה בעמוד 

 

 . 2003 הפסקת ההתאמה להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר 2004הנתונים בגין שנת  *

 .2002להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר  הפסקת ההתאמה -נתוני ההשוואה  
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 סקירת הנהלה

 )א() על בסיס מאוחד(שיעורי הכנסה והוצאה 
  *סכומים מדווחים 

   ביוני30לשלושה חודשים שנסתיימו ביום     

   2003    2004  

   הכנסות )הוצאה(שיעור הכנסה   הכנסות )הוצאה(שיעור הכנסה 

ללא השפעת השפעתכולל  השפעת כולל יתרה )הוצאות( ללא השפעת   יתרה )הוצאות(

)ב(ממוצעת  )ט (מימון נגזרים נגזרים )ב(ממוצעת  מימון נגזרים נגזרים  

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

  
)7.66( 

 
)4,608( 

 
233,596 

  
4.00 

 
2,316 

 
234,870 

נכסים כספיים שהניבו הכנסות סך הכל 
 )ו ()ד(מימון 

 )ה: (השפעת נגזרים        

  מגדריםנגזרים 6,308 )44(   7,548 73  

  ALM- משובצים ונגזרים 59,642 )452(   60,157 )2,102(  

 סך כל הנכסים 300,820 1,820  2.44 301,301 )6,637(  )8.52(

  
8.22 

 
4,699 

 
221,574 

  
)1.84( 

 
)1,017( 

 
222,459 

רמו התחייבויות כספיות שגסך הכל 
 )ד (הוצאות מימון

 )ה: (השפעת נגזרים        

  מגדריםנגזרים 6,173 )10(   7,340 )26(  

  ALM- משובצים ונגזרים 59,318 638   59,675 3,041  

 סך כל ההתחייבויות 287,950 )389(  )0.54( 288,589 7,714  10.27

 פער הריבית   2.16 1.90   0.56 1.75

 אופציותבגין   47    27  

   
 
1 

    
 

18 

לא כולל (נגזרים אחרים בגין מכשירים  
 ALM-ב, נגזרים בגידור, אופציות

 ))ה) (ונגזרים משובצים שהופרדו

   
190 

    
124 

 עמלות מעסקי מימון והכנסות  
 )ז(מימון אחרות 

 הוצאות מימון אחרות  3    169  

   
1,464 

    
1,623 

הפרשה רווח מפעולות מימון לפני  
 לחובות מסופקים

   
)509( 

    
)261( 

לרבות (הפרשה לחובות מסופקים  
 )נוספתוכללית הפרשה 

   
955 

    
1,362 

רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה  
 לחובות מסופקים

    
233,596 

    
234,870 

 נכסים כספיים שהניבו הכנסות מימון 
 )ו) (ד(

 )ח(כשירים נגזרים נכסים הנובעים ממ 3,296    3,402   

 )ד(נכסים כספיים אחרים  3,676    2,991   

    
)1,120( 

    
)1,059( 

הפרשה כללית והפרשה נוספת לחובות 
 מסופקים

 סך כל הנכסים הכספיים 240,783    238,869   

    
221,574 

    
222,459 

התחייבויות כספיות שגרמו הוצאות 
 )ד(מימון 

    
2,628 

    
2,781 

 התחייבויות הנובעות ממכשירים 
 )ח(נגזרים 

 )ד(התחייבויות כספיות אחרות  6,371    5,875   

 סך כל ההתחייבויות הכספיות 231,611    230,077   

    
8,792 

    
9,172 

סך הכל עודף נכסים כספיים על 
 התחייבויות כספיות

 נכסים לא כספיים 6,744    5,757   

 תחייבויות לא כספיותה 1,356    851   

 סך כל האמצעים ההוניים 14,560    13,698   

 

 .להלן 32הערות ראה בעמוד 

 

 . 2003 הפסקת ההתאמה להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר - 2004הנתונים בגין שנת  *

 .2002 הפסקת ההתאמה להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר -נתוני ההשוואה  
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 סקירת הנהלה

 :הערות
 
לרבות השפעות חוץ מאזנית של מכשירים ( ניתנים לפני ולאחר השפעת מכשירים נגזרים בלוח זההנתונים  )א(

  ).  נגזרים

פרט למגזר מטבע ישראלי לא צמוד בו מחושבת היתרה הממוצעת על בסיסי , על בסיס יתרות פתיחה חודשיות ) ב(
 .יות לחובות מסופקיםולאחר ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות ספציפ, נתונים יומיים

היתרה הממוצעת של רווחים שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של  מהיתרה הממוצעת של הנכסים נוכתה )ג(
 :למסחר וזמינות למכירה כלהלןאגרות חוב 

 ח"מיליוני ש 65- וח" מיליוני ש105  סך שלחודשיםוששה שלושה  ללתקופה ש במגזר מטבע ישראלי לא צמוד 
 .בהתאמה

 ח" מיליוני ש25-ו  ח" מיליוני ש39   סך שלחודשיםוששה שלושה  ללתקופה ש ר מטבע ישראלי צמוד למדדבמגז
 .בהתאמה

 מיליוני 188  סך שלחודשיםוששה שלושה  ללתקופה ש )ח"למטמטבע ישראלי צמוד לרבות (מטבע חוץ במגזר 
 . בהתאמהח"מיליוני ש 214- וח"ש

 .למעט מכשירים נגזרים )ד( 

 המהווים חלק ממערך (ALM)נגזרים משובצים שהופרדו ונגזרים , )למעט אופציות(רים נגזרים מגדרים מכשי )ה(
 .ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק

שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של   רווחים היתרה הממוצעת של נוכתה מהיתרה הממוצעת של הנכסים )ו (
 מיליוני 332לתקופות של שלושה ושישה חודשים סך של , ם השוניםבמגזרי, למסחר וזמינות למכירהאגרות חוב 

 .בהתאמהח "מיליוני ש 304-ח ו"ש

 .לרבות רווחים והפסדים ממכירת השקעות באגרות חוב ומהתאמות לשווי הוגן של אגרות חוב למסחר )ז( 

 ).ת של מכשירים נגזריםלא כולל יתרות חוץ מאזניות ממוצעו(יתרות מאזניות ממוצעות של מכשירים נגזרים  )ח(

 .ALMהשפעת נגזרים מגדרים והשפעת נגזרים משובצים : ח"סווג מחדש בפעולות מט )ט(
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  הנהלהסקירת

 )א() על בסיס מאוחד(שיעורי הכנסה והוצאה  
 ב"ארה$ -נומינלי ב: מטבע חוץ

   ביוני30 חודשים שנסתיימו ביום לשלושה    

  2003   2004  

   הכנסות )הוצאה(שיעור הכנסה   הכנסות )הוצאה(שיעור הכנסה 

ללא השפעת כולל השפעת כולל השפעת יתרה )הוצאות( ללא השפעת   יתרה )הוצאות(

)ב(ממוצעת  )ו(מימון  נגזרים נגזרים )ב(ממוצעת  מימון נגזרים נגזרים  

   )$במיליוני ( )באחוזים(  ) $במיליוני ( )באחוזים( 

 פעילות מקומית : מטבע חוץ        

 לרבות מטבע ישראלי צמוד (        
 )מטבע חוץ

 )ד ()ג(נכסים  15,353 94 2.48  14,986 102 2.75 

 )ה: (השפעת נגזרים        

  מגדריםנגזרים 1,386 )10(   1,668 16  

  ALM- משובצים ונגזרים 10,392 2   11,062 )3(  

 סך כל הנכסים 27,131 86  1.27 27,716 115  1.68

 )ד (התחייבויות 14,080 )23( )0.64(  13,846 )46( )1.34( 

 )ה: (השפעת נגזרים        

  מגדריםנגזרים 1,356 )2(   1,622 )6(  

  ALM- משובצים ונגזרים 11,447 7   12,183 30  

 סך כל ההתחייבויות 26,883 )18(  )0.27( 27,651 )22(  )0.32(

 יתפער הריב   1.84 1.00   1.41 1.36

שלוחות שהן , ל"פעילות חו: מטבע חוץ        
 זרוע ארוכה

 )ד ()ג(נכסים  7,965 66 3.35  7,168 58 3.29 

 )ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים 43 1   19 -   

 סך כל הנכסים 8,008 67  3.41 7,187 58  3.28

 )ד (התחייבויות 7,847 )30( )1.56(  6,664 )28( )1.67( 

 )ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים 64 )1(   34 1  

 סך כל ההתחייבויות 7,911 )31(  )1.57( 6,698 )27(  )1.58(

 פער הריבית   1.79 1.84   1.62 1.70

 סך הכל        

  
2.93 

 
160 

 
22,154 

  
2.78 

 
160 

 
23,318 

 ח שהניבו "נכסים כספיים במט
 )ד) (ג (הכנסות מימון

 )ה: (יםהשפעת נגזר        

  מגדריםנגזרים 1,386 )10(   1,668 16  

  ALM- משובצים ונגזרים 10,435 3   11,081 )3(  

 סך כל הנכסים 35,139 153  1.76 34,903 173  2.01

  
)1.45( 

 
)74( 

 
20,510 

  
)0.97( 

 
)53( 

 
21,927 

ח שגרמו "התחייבויות כספיות במט
 )ד (הוצאות מימון

 )ה: (םהשפעת נגזרי        

  מגדריםנגזרים 1,356 )2(   1,622 )6(  

  ALM- משובצים ונגזרים  11,511 6   12,217 31  

 סך כל ההתחייבויות 34,794 )49(  )0.56( 34,349 )49(  )0.57(

 פער הריבית   1.81 1.20   1.48 1.44

 

  ).  השפעות חוץ מאזנית של מכשירים נגזריםלרבות ( ניתנים לפני ולאחר השפעת מכשירים נגזרים הנתונים בלוח זה )א(

ולאחר ניכוי , ל"ותחילת הרבעונים בחברות מאוחדות בחו, על בסיס יתרות פתיחה חודשיות בבנק ובחברות מאוחדות בארץ )ב(

 .היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים

שטרם מומשו  היתרה הממוצעת של רווחיםנוכתה ל "בפעילות מקומית ובפעילות חומהיתרה הממוצעת של הנכסים  )ג(

 .ב" דולר ארהן מיליו47בסך למסחר וזמינות למכירה מהתאמות לשווי הוגן של אגרות חוב 

 .למעט מכשירים נגזרים )ד(

וים חלק ממערך ניהול הנכסים  המהו(ALM)נגזרים משובצים שהופרדו ונגזרים , )למעט אופציות(מכשירים נגזרים מגדרים  )ה

 .וההתחייבויות של הבנק

  .ALM-סווג מחדש השפעת נגזרים מגדרים והשפעת נגזרים משובצים ו )ו(
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 סקירת הנהלה

     )א(  )על בסיס מאוחד(שיעורי הכנסה והוצאה 
 *סכומים מדווחים 

   ביוני30 חודשים שנסתיימו ביום לשישה    

   2003     2004  

   הכנסות )הוצאה(שיעור הכנסה   הכנסות )הוצאה(שיעור הכנסה 

ללא השפעת כולל השפעת ללא השפעת השפעתכולל  יתרה )הוצאות(   יתרה )הוצאות(

)ב(ממוצעת  )ט (מימון נגזרים נגזרים )ב(ממוצעת  מימון נגזרים נגזרים  

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

 א צמודמטבע ישראלי ל        

 )ד ()ג(נכסים  71,828 2,429 6.87  68,733 3,485 10.40 

)ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים 11,366 192   10,338 476  

 סך כל הנכסים 83,194 2,621  6.39 79,071 3,961  10.27

 )ד (התחייבויות 74,189 )1,298( )3.53(  74,822 )2,655( )7.22( 

)ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים 5,687 )9(   3,482 )14(  

 סך כל ההתחייבויות 79,876 )1,307(  )3.30( 78,304 )2,669(  )6.93(

 פער הריבית   3.34 3.09   3.18 3.34

 מטבע ישראלי צמוד למדד        

 )ד ()ג(נכסים  57,999 2,209 7.76  62,793 1,665 5.37 

)ה( ALM-ם ו משובציהשפעת נגזרים 75 3   301 11  

 סך כל הנכסים 58,074 2,212  7.76 63,094 1,676  5.38

 )ד (התחייבויות 48,971 )1,598( )6.63(  53,068 )1,162( )4.43( 

)ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים 1,285 )30(   884 )33(  

 סך כל ההתחייבויות 50,256 )1,628(  )6.58( 53,952 )1,195(  )4.48(

 פער הריבית   1.13 1.18   0.94 0.90

 פעילות מקומית: מטבע חוץ        

)ח"לרבות מטבע ישראלי צמוד למט(        

 )ד ()ג(נכסים  67,339 2,111 6.37  69,531 )4,278( )11.93( 

 )ה: (השפעת נגזרים        

  מגדריםנגזרים 7,361 47   7,585 458  

  ALM- משובצים וזריםנג 50,212 629   49,158 )2,239(  

 סך כל הנכסים 124,912 2,787  4.51 126,274 )6,059(  )9.37(

 )ד (התחייבויות 62,833 )1,301( )4.18(  63,417 3,746 11.46 

 )ה: (השפעת נגזרים        

  מגדריםנגזרים 7,161 )69(   7,378 )364(  

  ALM- משובצים ונגזרים 54,185 )852(   55,130 3,169  

 סך כל ההתחייבויות 124,179 )2,222(  )3.61( 125,925 6,551  10.13

 פער הריבית   2.19 0.90   )0.47( 0.76

 , ל"פעילות חו: מטבע חוץ        
 שלוחות שהן זרוע ארוכה

 )ד ()ג(נכסים  35,258 1,479 8.56  33,682 )2,286( )13.11( 

)ה( ALM-ם ו משובציהשפעת נגזרים 220 21   113 10  

 סך כל הנכסים 35,478 1,500  8.64 33,795 )2,276(  )13.02(

 )ד (התחייבויות 34,534 )1,138( )6.70(  31,778 2,415 14.62 

)ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים 328 )6(   186 )3(  

 סך כל ההתחייבויות 34,862 )1,144(  )6.67( 31,964 2,412  14.52

 פער הריבית   1.86 1.97   1.51 1.50

 

 . לעיל32הערות ראה בעמוד 

 

 . 2003 הפסקת ההתאמה להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר 2004הנתונים בגין שנת  *

 .2002 הפסקת ההתאמה להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר -נתוני ההשוואה  
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 סקירת הנהלה

 )א() על בסיס מאוחד(שיעורי הכנסה והוצאה 
  *סכומים מדווחים 

   ביוני30 חודשים שנסתיימו ביום לשישה    

   2003    2004  

   הכנסות )הוצאה(שיעור הכנסה   הכנסות )הוצאה(שיעור הכנסה 

ללא השפעת השפעתכולל  השפעתכולל  יתרה )הוצאות( ללא השפעת   יתרה )הוצאות(

)ב(ממוצעת  )ט (מימון נגזרים נגזרים )ב(ממוצעת  מימון נגזרים נגזרים  

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

  
)1.20( 

 
)1,414( 

 
234,739 

  
7.20 

 
8,228 

 
232,424 

נכסים כספיים שהניבו הכנסות סך הכל 
 )ו ()ד(מימון 

 )ה: (השפעת נגזרים        

  מגדריםנגזרים 7,361 47   7,585 458  

  ALM-משובצים ו נגזרים 61,873 845   59,910 )1,742(  

 סך כל הנכסים 301,658 9,120  6.14 302,234 )2,698(  )1.78(

  
2.09 

 
2,344 

 
223,085 

  
)4.90( 

 
)5,335( 

 
220,527 

התחייבויות כספיות שגרמו סך הכל 
 )ד (הוצאות מימון

 )ה: (השפעת נגזרים        

  מגדריםנגזרים 7,161 )69(   7,378 )364(  

  ALM- משובצים ונגזרים 61,485 )897(   59,682 3,119  

 סך כל ההתחייבויות 289,173 )6,301(  )4.40( 290,145 5,099  3.48

 פער הריבית   2.30 1.74   0.89 1.70

 בגין אופציות  33    )4(  

   
 
3 

    
 

30 

לא כולל (נגזרים אחרים בגין מכשירים  
 ALM-ב, נגזרים בגידור, אופציות

 ))ה) (בצים שהופרדוונגזרים משו

   
403 

    
343 

 עמלות מעסקי מימון והכנסות  
 )ז(מימון אחרות 

 הוצאות מימון אחרות  )57(    185  

   
2,988 

    
3,168 

רווח מפעולות מימון לפני הפרשה  
 לחובות מסופקים

   
)891( 

    
)662( 

לרבות (הפרשה לחובות מסופקים  
 )נוספתוכללית הפרשה 

   
2,097 

    
2,506 

רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה  
 לחובות מסופקים

    
234,739 

    
232,424 

 נכסים כספיים שהניבו הכנסות מימון 
 )ו) (ד(

 )ח(נכסים הנובעים ממכשירים נגזרים  3,613    3,229   

 )ד(נכסים כספיים אחרים  3,676    3,388   

    
)1,113( 

    
)1,052( 

ת והפרשה נוספת לחובות הפרשה כללי
 מסופקים

 סך כל הנכסים הכספיים 238,661    240,243   

    
223,085 

    
220,527 

התחייבויות כספיות שגרמו הוצאות 
 )ד(מימון 

    
2,702 

    
2,907 

 התחייבויות הנובעות ממכשירים 
 )ח(נגזרים 

 )ד(התחייבויות כספיות אחרות  6,228    5,764   

 סך כל ההתחייבויות הכספיות 229,662    231,551   

    
8,692 

    
8,999 

סך הכל עודף נכסים כספיים על 
 התחייבויות כספיות

 נכסים לא כספיים 6,940    5,717   

 התחייבויות לא כספיות 1,551    840   

 סך כל האמצעים ההוניים 14,388    13,569   

 

 . לעיל32הערות ראה בעמוד 

 

 . 2003 הפסקת ההתאמה להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר - 2004תונים בגין שנת הנ *

.2002 הפסקת ההתאמה להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר -נתוני ההשוואה  
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 סקירת הנהלה

 )א() על בסיס מאוחד(שיעורי הכנסה והוצאה  
 ב"ארה$ -נומינלי ב: מטבע חוץ

   ביוני30 חודשים שנסתיימו ביום לשישה    

  2003   2004  

   הכנסות )הוצאה(שיעור הכנסה   הכנסות )הוצאה(שיעור הכנסה 

ללא השפעת כולל השפעת כולל השפעת יתרה )הוצאות( ללא השפעת   יתרה )הוצאות(

)ב(ממוצעת  )ו(מימון  נגזרים נגזרים )ב(ממוצעת  מימון נגזרים נגזרים  

   )$במיליוני ( )באחוזים(  ) $במיליוני ( )באחוזים( 

 פעילות מקומית : מטבע חוץ        

 לרבות מטבע ישראלי צמוד (        
 )מטבע חוץ

 )ד ()ג(נכסים  14,967 200 2.69  14,959 274 3.69 

 )ה: (השפעת נגזרים        

  מגדריםנגזרים 1,638 10   1,630 97  

  ALM- משובצים ונגזרים 11,164 10   10,580 )1(  

 סך כל הנכסים 27,769 220  1.59 27,169 370  2.74

 )ד (התחייבויות 13,952 )75( )1.07(  13,626 )164( )2.42( 

 )ה: (השפעת נגזרים        

  מגדריםנגזרים 1,594 )15(   1,586 )76(  

  ALM- משובצים ונגזרים 12,044 )13(   11,856 25  

 ל ההתחייבויותסך כ 27,590 )103(  )0.74( 27,068 )215(  )1.59(

 פער הריבית   1.62 0.85   1.27 1.15

שלוחות שהן , ל"פעילות חו: מטבע חוץ        
 זרוע ארוכה

 )ד ()ג(נכסים  7,915 130 3.31  7,152 120 3.39 

 )ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים 50 5   24 1  

 סך כל הנכסים 7,965 135  3.42 7,176 121  3.40

 )ד (התחייבויות 7,746 )60( )1.57(  6,747 )57( )1.71( 

 )ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים 74 )1(   39 )1(  

 סך כל ההתחייבויות 7,820 )61(  )1.57( 6,786 )58(  )1.72(

 פער הריבית   1.74 1.85   1.68 1.68

 סך הכל        

  
3.59 

 
394 

 
22,111 

  
2.90 

 
330 

 
22,882 

 ח שהניבו "טנכסים כספיים במ
 )ד) (ג (הכנסות מימון

 )ה: (השפעת נגזרים        

  מגדריםנגזרים 1,638 10   1,630 97  

  ALM- משובצים ונגזרים 11,214 15   10,604 -    

 סך כל הנכסים 35,734 355  2.00 34,345 491  2.88

  
)2.18( 

 
)221( 

 
20,373 

  
)1.25( 

 
)135( 

 
21,698 

ח שגרמו "יות במטהתחייבויות כספ
 )ד (הוצאות מימון

 )ה: (השפעת נגזרים        

  מגדריםנגזרים 1,594 )15(   1,586 )76(  

  ALM- משובצים ונגזרים 12,118 )14(   11,895 24  

 סך כל ההתחייבויות 35,410 )164(  )0.93( 33,854 )273(  )1.62(

 פער הריבית   1.65 1.07   1.41 1.26

 

  ).  לרבות השפעות חוץ מאזנית של מכשירים נגזרים( ניתנים לפני ולאחר השפעת מכשירים נגזרים ונים בלוח זההנת )א(

ולאחר ניכוי , ל"ותחילת הרבעונים בחברות מאוחדות בחו, על בסיס יתרות פתיחה חודשיות בבנק ובחברות מאוחדות בארץ )ב(

 . מסופקיםהיתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות ספציפיות לחובות

נוכתה היתרה הממוצעת של רווחים שטרם מומשו ל "בפעילות מקומית ובפעילות חומהיתרה הממוצעת של הנכסים  )ג(

 .ב" דולר ארהן מיליו42בסך למסחר וזמינות למכירה מהתאמות לשווי הוגן של אגרות חוב 

 .למעט מכשירים נגזרים )ד(

 המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים (ALM)זרים משובצים שהופרדו ונגזרים נג, )למעט אופציות(מכשירים נגזרים מגדרים  )ה

 .וההתחייבויות של הבנק

  .ALM-סווג מחדש השפעת נגזרים מגדרים והשפעת נגזרים משובצים ו )ו(
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 לכבוד
 מ"דירקטוריון בנק לאומי לישראל בע

 
 

 

 

 ,.נ.א
 

 

 

 2004 ביוני 30 ביום ו שנסתיימות דוחות כספיים ביניים מאוחדים בלתי מבוקרים לתקופ תמצית סקירת :הנדון
 

 

 מ והחברות המאוחדות שלו ליום "לבקשתכם סקרנו את תמצית מאזן הביניים המאוחד של בנק לאומי לישראל בע
 הביניים על השינויים בהון העצמי ד ואת תמצית דוחביניים המאוח רווח והפסד ה ואת תמצית דוח2004 ביוני 30

 . באותו תאריךושנסתיימושישה חודשים  של שלושה חודשים ותלתקופ
 

 קריאת הדוחות : הנהלים כללו בין השאר. שנקבעו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל, סקירתנו נערכה בהתאם לנהלים
קריאת פרוטוקולים של האסיפות הכלליות ושל ישיבות הדירקטוריון וועדותיו ועריכת בירורים עם , ל"ים הנהכספי

 .האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים בבנק
 

, ל"דוחות כספיים ביניים של החברות המאוחדות בחותמצית הומצאו לנו דוחות של רואי חשבון אחרים בדבר סקירת 
ורווחיהן , 2004 ביוני 30מסך כל הנכסים הכלולים בתמצית מאזן הביניים המאוחד ליום  12%- כאשר נכסיהן מהווים

 מכלל הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות 9%-כ תמפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים מהוו
  ושישה חודשים ל שלושה חודשיםות שהמאוחד לתקופהביניים מסופקים הכלול בתמצית דוח הרווח וההפסד 

 . באותו תאריךושנסתיימ
 

אין אנו מחווים , מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה לפי תקני ביקורת מקובליםהיא מאחר שהסקירה שנערכה 
 . הביניים המאוחדיםתמצית הדוחות הכספיים דעה על 

 
שיש צורך , דבר המצביע על כךיעתנו לא בא ליד,  עיון בדוחות רואי חשבון אחרים כאמור לעיללרבות ,סקירתנו  בביצוע

כללי חשבונאות הערוכים בהתאם לכדי שיוכלו להיחשב כדוחות כספיים ביניים , בשינויים מהותיים בדוחות האמורים
 .מקובלים ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו

 
נגד הבנק וחברה אחרת , נגד הבנק ותלדוחות הכספיים בקשר לתביע 7- ו6ים אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור

בדבר אי ודאויות הקשורות  10- ו9 יםלאמור בבאורונגד חברה מאוחדת לרבות בקשות לאישורן כתביעות יצוגיות ו
על מצבו הכספי ועל תוצאות , אם בכלל,  הבנק אינו יכול להעריך מה תהיינה ההשלכות על הבנק.בחברות כלולות

 .אם לאו,  תהיינה מהותיותל ואם"פעולותיו של העניינים הנ
 
 

 

 

             

 

   קוסט פורר גבאי את קסירר סומך חייקין 
             רואי חשבון רואי חשבון 

 
       

 2004 באוגוסט 31   
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 דוחות כספיים

 2004 ביוני 30תמצית מאזן מאוחד ליום 
 

  2004 ביוני 30 2003  ביוני30 2003 בדצמבר 31

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )מבוקר(

ציה פלסכומים מותאמים להשפעת האינ
 2003לפי מדד דצמבר 

  )א(סכומים מדווחים 

  ) ח"במיליוני ש(  

 נכסים   

 ות בבנקיםמזומנים ופיקדונ 25,715 22,485 23,763

 ניירות ערך 40,881 37,895 40,262

 אשראי לציבור 169,411 164,987 169,151

 אשראי לממשלות 1,020 1,131 1,129

 השקעות בחברות כלולות 1,531 1,302 1,361

 בניינים וציוד 2,611 2,562 2,612

 נכסים אחרים 6,975 6,606 8,307

 סך כל הנכסים 248,144 236,968 246,585

 התחייבויות והון   

 פיקדונות הציבור 204,503 197,544 203,586

 פיקדונות מבנקים 5,071 3,271 4,557

 פיקדונות מממשלות 2,967 2,939 2,903

 שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים, אגרות חוב 10,857 10,368 10,613

 התחייבויות אחרות 9,530 8,726 10,455

 סך כל ההתחייבויות 232,928 222,848 232,114

 זכויות בעלי מניות חיצוניים 263 244 258

 הון עצמי 14,953 13,876 14,213

 סך כל ההתחייבויות וההון 248,144 236,968 246,585

 

 

 .2003הפסקת ההתאמה להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר )   א(

 

 

 

 . מהםהבאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 נהרי. ז מאור       . ג רף. א
 משנה למנהל הכללי  מנהל כללי ראשי ר הדירקטוריון"יו

 ראש החטיבה לכספים  
 

 

 

 

 

 

 

 2004 באוגוסט 31: תאריך אישור הדוחות הכספיים
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 דוחות כספיים

 )א( סכומים מדווחים – מצית דוח רווח והפסד מאוחדת
 2004 ביוני 30 ביום ו שנסתיימות לתקופ

לשנה שנסתיימה לשישה חודשים שנסתיימו  לשלושה חודשים שנסתיימו 

 בדצמבר31ביום    ביוני30ביום    ביוני30ביום  

 )ב (2003 )ב (2003 2004 )ב (2003 2004 

 )מבוקר(  )קרבלתי מבו(  )בלתי מבוקר( 

    )ח"במיליוני ש( 

 5,975 2,988 3,168 1,464 1,623 רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

 1,883 891 662 509 261 הפרשה לחובות מסופקים

 4,092 2,097 2,506 955 1,362 רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים

      הכנסות תפעוליות ואחרות

 )ד (2,485 )ד (1,245 1,369 )ד (630 680 עמלות תפעוליות

 24 17 21 2 12 נטו, מהשקעות במניות רווחים

 )ד (685 )ד (351 301 )ד (247 154 הכנסות אחרות

 3,194 1,613 1,691 879 846 סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות

      הוצאות תפעוליות ואחרות

 3,370 1,669 1,581 717 747 משכורות והוצאות נלוות

 1,064 525 528 269 269 אחזקה ופחת בניינים וציוד

 1,147 538 553 281 286 הוצאות אחרות

 5,581 2,732 2,662 1,267 1,302 סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

 1,705 978 1,535 567 906  בסכומים מדווחיםרווח מפעולות רגילות לפני מסים

 135 22 -   94 -   )ג(ת שחיקות והתאמו

 1,840 1,000 1,535 661 906 רווח מפעולות רגילות לפני מסים

 824 571 697 372 473 הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות

 1,016 429 838 289 433 רווח מפעולות רגילות לאחר מסים

חלק הקבוצה ברווחים מפעולות רגילות של חברות 
 כלולות לאחר השפעת המס

 
122 

 
39 

 
183 

 
74 

 
152 

בהפסדים ) ברווחים(חלקם של בעלי מניות חיצוניים 
 מפעולות רגילות לאחר מסים של חברות מאוחדות

 
)3( 

 
16 

 
)6( 

 
15 

 
)9( 

 1,159 518 1,015 344 552 רווח נקי מפעולות רגילות

 -  -  )20( -  )20( השפעה מצטברת של שינוי שיטה חשבונאית

 )14( )24( )3( )21( )1( לתי רגילות לאחר מסיםמפעולות בהפסד 

 1,145 494 992 323 531 רווח נקי לתקופה

מותאם להשפעת  )א(מדווח  

האינפלציה לפי 

2003מדד דצמבר 

מותאם להשפעת האינפלציה לפי מדד  )א(מדווח 

 2003דצמבר 

     )ח"בש( 
      ח ערך נקוב נומינלי של הון מניות" ש1-לרווח 

 0.820 0.366  0.718 0.243  0.390  נקי מפעולות רגילותרווח

 - - )0.014( - )0.014( השפעה מצטברת של שינוי שיטה חשבונאית

 )0.010( )0.017( )0.002( )0.015( )0.001( מפעולות בלתי רגילות לאחר מסיםהפסד 

 0.810 0.349  0.702 0.228  0.375 סך הכל

     )ח"באלפי ש( 

         של הון המניות הנומינלי המשוקללהערך הנקוב
 1,414,233 1,414,233 1,414,233 1,414,233 1,414,233 ל"לצורך החישוב הנ

 .2003הפסקת ההתאמה להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר  )א(
מסים ועד רווח נקי נתוני השוואה מרווח מפעולות רגילות לפני . 2002הפסקת ההתאמה להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר  )ב(

 .2003לתקופה הינם סכומים מותאמים להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר 
שחיקות והתאמות של הכנסות והוצאות שנכללו ברווח מפעולות רגילות לפני מסים בסכומים מדווחים להשפעת האינפלציה  )ג (

 .2003לפי מדד דצמבר 
 .סווג מחדש )ד(
.  מהווים חלק בלתי נפרד מהםהבאורים לתמצית הדוחות הכספיים 
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 דוחות כספיים

 תמצית דוח מאוחד על השינויים בהון העצמי
 2004 ביוני 30ביום ו  שנסתיימותלתקופ

    ביוני 30לשלושה חודשים שנסתיימו ביום     

  2003    2004  

  )בלתי מבוקר(     

       

  הון  סך כל הון  סך כל

  וקרנות הון עודפים ההון העצמי וקרנות הון עודפים ההון העצמי

 סכומים מותאמים להשפעת האינפלציה 
 2003לפי מדד דצמבר 

  )א(סכומים מדווחים  

)ח"במיליוני ש(       

 יתרה לתחילת התקופה 7,010 7,549 14,559 7,010 6,367 13,377

 רווח נקי לתקופה -   531 531 -   323 323

לחברה כלולההתאמת דיבידנד ששולם  -   3 3 -   -   -  

התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים       

 למכירה לפי שווי הוגן -   )244( )244( -   323 323

 השפעת המס המתייחס -   86 86 -   )144( )144(

 התאמות מתרגום בגין חברות כלולות -   18 18 -   )3( )3(

  לסוף התקופהיתרה 7,010 )ב (7,943 14,953 7,010 )ב (6,866 13,876

 

   ביוני  30 חודשים שנסתיימו ביום   לשישה  

  2003    2004  

  )בלתי מבוקר(     

    דיבידנד שהוכרז    

  הון  תאריךלאחר  סך כל הון  סך כל

ההון העצמי וקרנות הון עודפים ההון העצמי וקרנות הון עודפים המאזן  

 סכומים מותאמים להשפעת האינפלציה 
 2003 מדד דצמבר לפי

  )א(סכומים מדווחים   

  )ח"במיליוני ש(     

 יתרה לתחילת התקופה 7,010 7,121 82 14,213 7,010 6,137 13,147

 רווח נקי לתקופה -   992 -   992 -   494 494

 דיבידנד מוצע -   -   )82( )82( -   -   -  

חברה כלולההתאמת דיבידנד ששולם ל -   3 -   3 -   -   -  

התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים        

 למכירה לפי שווי הוגן -   )331( -   )331( -   445 445

 השפעת המס המתייחס -   134 -   134 -   )200( )200(

 התאמות מתרגום בגין חברות כלולות -   24 -   24 -   )10( )10(

 יתרה לסוף התקופה 7,010 )ב (7,943 -   14,953 7,010 )ב (6,866 13,876

 

   )מבוקר (2003 בדצמבר 31סתיימה ביום נלשנה ש

    דיבידנד שהוכרז 

  הון   תאריךלאחר  סך כל 

  וקרנות הון עודפים המאזן ההון העצמי

  2003סכומים מותאמים להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר 

  )ח"במיליוני ש(  

 2003בינואר  1יתרה ליום  7,010 6,137 -   13,147

 רווח נקי בשנת החשבון -  1,145 -  1,145

 דיבידנד מוצע -  )400( 82 )318(

 התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן -  470 -   470

 השפעת המס המתייחס -  )216( -   )216(

 תהתאמות מתרגום בגין חברות כלולו -  )17( -   )17(

 הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק -  2 -   2

 2003 בדצמבר 31יתרה ליום  7,010 )ב (7,121 82 14,213

 .ראה הערות בעמוד הבא
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 דוחות כספיים

  

 .2003הפסקת ההתאמה להשפעת לפי מדד דצמבר  )א(

 :העודפים לסוף התקופה כוללים )ב(

 30ליום (ח " מיליוני ש)361(ל בסך "ות בחוהתאמות מתרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות  אוטונומי .1

 ).ח" מיליוני ש )385(בסך  2003 בדצמבר 31ח וליום "מיליוני ש )378( בסך 2003 ביוני

ח "מיליוני ש )78( בסך, בניכוי המס המתייחס, התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן .2

 ).ח" מיליוני ש119  בסך2003 בדצמבר 31ח וליום "ש מיליוני 110בסך  2003 ביוני 30ליום (

 

 .הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק נפרד מהם
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הביניים המאוחדים נערכה בהתאם לכללים החשבונאיים הדוחות הכספיים תמצית  .1 באורים
הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת דוחות . המיושמים לצורך עריכת דוחות ביניים

ים הינם עקביים לכללים ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים המבוקרים ליום הביני
 יש לעיין בדוחות אלה בהקשר . להלן14- ו2 יםפרט לאמור בבאור, 2003 בדצמבר 31

 ולשנה שנסתיימה באותו תאריך 2003 בדצמבר 31לדוחות הכספיים השנתיים ליום 
 . ולבאורים אשר נלוו אליהם

 
  מדווחיםדוחות כספים בערכים .2

 כללי .א
 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן 2001בחודש אוקטובר  

בהתאם לתקן ". הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים" בדבר 12חשבונאות מספר 
 ההתאמה הופסקה, 2002 מחודש דצמבר 17ובהתאם לתקן חשבונאות מספר , זה

המשיך , 2003 בדצמבר 31ום עד לי. 2004 בינואר 1של הדוחות כספיים החל מיום 
הבנק לערוך דוחות מותאמים בהתאם להוראות המפקח על הבנקים על בסיס 

הסכומים .  של לשכת רואי חשבון בישראל36הכללים שנקבעו בגילוי דעת 
 שימשו נקודת 2003 בדצמבר 31המותאמים הכלולים בדוחות הכספיים ליום 

 . מוצא לדיווח הכספי בסכומים מדווחים

 דרותהג .ב
 –בדוחות כספיים אלה  
 על פי 2003 סכום נומינלי היסטורי שהותאם למדד דצמבר -סכום מותאם  

השינויים בכח הקניה של המטבע הישראלי בהתאם  להוראות גילויי הדעת של 
 .  לשכת רואי החשבון בישראל

, בתוספת סכומים בערכים נומינליים,  סכום מותאם למועד המעבר-סכום מדווח  
 31(ובניכוי סכומים שנגרעו לאחר מועד המעבר , ספו לאחר מועד המעברשנו

 ).2003בדצמבר 
 דיווח כספי בערכים המותאמים על פי השינויים בכח הקניה -דיווח כספי מותאם  

הכללי של המטבע הישראלי בהתאם להוראות גילויי הדעת של לשכת רואי 
 .החשבון בישראל

 מאזן .ג
 .וצגים בסכומים מדווחים פריטים לא כספיים מ-  

 . פריטים כספיים מוצגים במאזן בערכים נומינליים היסטוריים לתאריך המאזן- 

סכומי הנכסים  הלא כספיים אינם מייצגים בהכרח שווי מימוש או שווי כלכלי   
 .אלא רק את הסכומים המדווחים של אותם נכסים, עדכני

 .מדווחמשמעותה עלות בסכום " עלות"בדוחות הכספיים  
מסים נדחים נכללו בהתחשב בהפרשים בין הסכומים המדווחים לאלו המוכרים  

 .לצרכי  מס

 דוחות רווח והפסד .ד
הכנסות והוצאות הנובעות מפריטים לא כספיים או מהפרשות הכלולות במאזן   -

נגזרות מהתנועה בין סכום מדווח ביתרת פתיחה לבין סכום מדווח ביתרת 
 .סגירה

 .י דוח רווח והפסד מוצגים בערכים נומינלייםיתר מרכיב -
 
 מספרי השוואה .ה

על פי הוראות המעבר של המפקח על הבנקים מספרי ההשוואה בדוחות  
 12כפי שנקבע בתקן ,  יערכו בסכומים מדווחים2004הרבעוניים  לתקופות בשנת 

בדבר הפסקת ההתאמה של דוחות , של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
 .םכספיי
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 :דוחות השוואתיים הכלולים בדוחות כספיים מוצגים כאמור להלן

סעיפי רווח והפסד עד וכולל סעיף רווח מפעולות רגילות לפני מסים הוצגו  -
 .2002כאשר הפסקת ההתאמה להשפעת האינפלציה לגביהם לפי מדד דצמבר 

 של הכנסות 2003שחיקות והתאמות להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר  -
וצגו בסכום אחד הוהוצאות הכלולות ברווח מפעולות רגילות לפני מסים 
 .בשורה נפרדת לפני הרווח מפעולות רגילות לפני מסים

סעיפי רווח והפסד הכלולים בדוח רווח והפסד לאחר רווח מפעולות רגילות  -
הותאמו להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר , לפני מסים בסכומים מדווחים

2003 . 

הדוח על השינויים בהון העצמי והדוח על , פרי השוואה של נתוני  המאזןמס -
 .2003תזרימי המזומנים הוצגו כשהם מותאמים למדד דצמבר 

 "השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ", 13יישום תקן חשבונאות  .3

של השפעת השינויים בשערי חליפין " בדבר 13הבנק מיישם את תקן חשבונאות מספר  
התקן עוסק בתרגום עיסקאות במטבע חוץ ובתרגום דוחות כספיים של ". מטבע חוץ

מאחר ובמסגרת . פעילויות חוץ לצורך שילובם בדוחות הכספיים של התאגיד המדווח
 בסכומים מדווחים קבע המפקח על 2004הוראות המעבר לדיווח רבעוני בשנת 

קאיים תמשכנה להיות מסווגות ל  של תאגידים בנ"הבנקים כי שלוחות בנקאיות בחו
 על המצב 13 של תקן 2004החל מינואר השפעת היישום . על ידי הבנקים כזרוע ארוכה

 .הכספי של הבנק ועל תוצאות הכספיות שלו אינה מהותית
 
במהלך העסקים השוטף הוגשו כנגד הבנק וחברות מאוחדות מסויימות תובענות  .4

לדעת הנהלת הבנק והנהלות .  ייצוגיותלרבות בקשות לאישור תביעות, משפטיות
, המתבססות על חוות דעת משפטיות באשר לסיכויי התובענות, החברות המאוחדות

נכללו בדוחות הכספיים הפרשות , לרבות הבקשות לאישור התביעות הייצוגיות
 .לכיסוי נזקים כתוצאה מתובענות כאמור, במקום בו נדרשו הפרשות, נאותות

 
 :בענות שהסכום הנטען בהן הוא מהותילהלן פירוט של תו 

 
יפו בקשה לאשר – הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב 2001 באוגוסט 9ביום  .א

הגשת תביעה ייצוגית נגד הבנק בקשר עם גביית עמלה בגין שירות לאומיפון  
על ידי שימוש בקוד מיוחד , המאפשר ללקוח לקבל מידע בנקאי באמצעות הטלפון

בתוספת ריבית , התביעה הינה להשבת סכומי העמלות. צורך כךהניתן ללקוח ל
בבקשה לא צויינה הערכה כספית לתביעה . והצמדה וכן לסעדים נוספים

הגשת תביעה  דחה בית המשפט את הבקשה ל2003 במרס 9ביום . הייצוגית
 . הוגשו סיכומי הצדדים בכתב.הוגש ערעור. ייצוגית 

חליט הבנק לקבל את עמדת בנק ישראל ה, בעקבות עמדת המפקח על הבנקים 
וזאת ,  לחלק מן הלקוחות אשר חוייבו בעמלה זוןולבצע החזר של עמלת לאומיפו

מבלי שהבנק ויתר ,  כל זאת.על פי קריטריונים שנקבעו על ידי הפיקוח על הבנקים
 סכום ההחזר מסתכם. על עמדתו העקרונית כי החיוב בעמלה נעשה על ידו כדין

 .דיווח על כך הוגש לבית המשפט הדן בערעור. ח" ש מיליון50-בכ
 שכר הטרחהת ל טיעוני הצדדים בשאוהוגש, בהתאם להחלטת בית המשפט 

 .והפיצוי המיוחד שטוענת המערערת שיש לפסוק לה ולבא כוחה
 
 הגישה חברה זרה הנמצאת בהליכי פירוק תביעה נגד הבנק 1997בחודש ספטמבר  .ב

 ועובדים )מ" בע83ל "יד חברה למסחר ולמימון בינברטרי (וחברה מאוחדת שלו
 43.4ח למועד הגשתה בגין העברת " מיליון ש153-כ כום שלמסוימים שלהם בס

מיליון דולר על ידי החברה הזרה לחשבון בבנק שהתנהל על שם מנהל החברה 
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שהנתבעים פעלו באופן שאפשרו למנהל , בין היתר, מפרק החברה טוען. הזרה
 .ל"גזול ממנה את הסכום הנהחברה הזרה ל

 
 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאשר 1997 באוגוסט 24ביום  .ג

, )ל.א.להלן כ(מ "הגשת תביעה ייצוגית נגד הבנק ונגד כרטיסי אשראי לישראל בע
הבקשה הינה . בקשר עם גביית דמי הגבלת אחריות ממחזיקי כרטיסי אשראי

ח למועד הגשת תביעה וכן " מיליון ש105-על סך כלאישור תביעה ייצוגית כספית 
 .לסעדים נוספים

 
") ש"בלמ"להלן (במהלך העסקים השוטף הוגשו כנגד בנק לאומי למשכנתאות  .5

לדעת הנהלת הבנק  . תובענות משפטיות לרבות בקשות לאישור תביעות ייצוגיות
טיים של המתבססת על חוות דעת היועצים המשפ, ש"בהסתמך על דעת הנהלת בלמ

נכללו , לרבות הבקשות לאישור התביעות הייצוגיות, ש באשר לסיכויי התובענות"בלמ
לכיסוי נזקים כתוצאה , במקום בו נדרשו הפרשות, בדוחות הכספיים הפרשות נאותות

 .מתובענות כאמור
 

 :להלן פירוט של בקשות לאישור תביעות ייצוגיות בסכומים מהותיים 
 

 יפו תלויה ועומדת בקשה לאישור תביעה -תל אביב בבית המשפט המחוזי ב .א
 .ח" מיליון ש100-ייצוגית שסכומה מוערך על ידי המבקשים בכ

נושא התובענה הוא טענות המבקשים לגבי תשלום יתר של פרמית ביטוח נכס  
בהתאם . ש"ש במסגרת נטילת הלוואה מבלמ"הנערך על ידי לקוחות בלמ

 בתביעה מעוכב עד אשר יוכרעו הערעורים הדיון, להחלטת בית המשפט המחוזי
 בקשה לבית המשפט לאישור תובענה ייצוגית -להלן . א.7 בבאורבענין הנסקר 

 . בקשר עם גביית עמלות ביטוח
 
 בקשה לאישור  2001 ביולי 3יפו הוגשה ביום –לבית המשפט המחוזי בתל אביב  .ב

ח ליום הגשת "יון ש מיל180-תביעה ייצוגית שסכומה הוערך על ידי המבקש בכ
 .התביעה

ש שנטלו "ש בדבר גביית יתר מלווי בלמ"נושא התביעה הוא טענות כנגד בלמ 
 .הלוואות בריבית משתנה

 דחה בית המשפט את הבקשה לאישור התביעה כתביעה 2003 ביוני 3ביום  
 הגיש המבקש לבית המשפט העליון ערעור על 2003 בספטמבר 23ביום . ייצוגית
 .ההחלטה

 
ש ונגד מנהל מס בולים תלויה ועומדת בקשה לאישור תביעה ייצוגית  "נגד בלמ .ג

נושא הבקשה הוא ביול ביתר נטען של .  ח" מיליון ש100-שסכומה מוערך בכ
 .מסמכי ההלוואה

 
לרבות בקשות לאישור , כמו כן תלויות ועומדות נגד הבנק וחברות מאוחדות תובענות .6

לדעת הנהלת הבנק והנהלות החברות . ט להלןכפי שיפור, תביעות ייצוגיות
המתבססת על חוות דעת משפטיות באשר לסיכויי הליכים משפטיים , המאוחדות

. בשלב זה לא ניתן להעריך את סיכוייהם ומטעם זה לא בוצעה בגינם  הפרשה, אלה
 : להלן פירוט של הליכים משפטיים

 
אישור תובענה יצוגית שעניינן  הוגשו נגד הבנק שתי בקשות ל2004 במאי 17ביום  .א

 :גביית עמלת שורה

,  ח" מיליון ש800שסכום התביעה הייצוגית הנטען במסגרתה הוא , בבקשה האחת 
טוענת המבקשת כי גביית עמלת שורה בגין פעולות שהתבצעו בחשבונה נעשתה 
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המבקשת מוסיפה וטוענת כי גם אם הבנק היה רשאי לגבות עמלת . שלא כדין
עליו להימנע מגבייתה בקשר עם פעולות מהן מפיק הבנק טובת הנאה היה , שורה

ובקשר עם פעולות שהן רק לטובת ) כגון הפקדה לתוכנית חסכון המתנהלת בבנק(
המבקשת טוענת כי גביית עמלת השורה היא ). כגון גביית ריבית פיגורים(הבנק 

לבנקים אחרים הסדר כובל בין הבנק , ניצול חוסר ניסיונה, תוצאה של מצג שווא
 .ועוד

טוענת , ח" מיליון ש300שסכום התביעה הייצוגית במסגרתה הוא , בבקשה השניה 
המבקשת כי הבנק לא היה רשאי לגבות עמלת שורה בגין פעולות משיכת מזומנים 

המבקשת טוענת כי הבנק הטעה אותה ואת חברי הקבוצה בהציגו . מכספומטים
ניצל את בורות , מט פטורה מעמלהמצג שווא לפיו משיכת מזומנים מכספו

 .לקוחותיו ועוד
 

 הגישה עירית רמלה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד  2002 ביוני 19ביום  .ב
בנק , ")ב"מס: "להלן(מ "מרכז סליקה בנקאי בע, הבנק: המשיבים הבאים

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל , מ"בנק דיסקונט לישראל בע, מ"הפועלים בע
המבקשת . מ"מ ובנק מרכנתיל דיסקונט בע" המזרחי המאוחד בעבנק, מ"בע

טוענת כי הבנקים המשיבים עשו הסדר כובל בקשר לעמלה הנגבית על ידם 
המקבלים שירותי סליקת הוראות קבע וכי עקב הסדרים כובלים , מלקוחותיהם

 וכל ציבור הנזקקים לשירותי סליקת הוראות -המבקשת , שהנתבעים צד להם
למים בגין שירותי סליקת הוראות קבע סכומים בלתי הוגנים ובלתי  מש-קבע 

 11ביום . ח" מיליוני ש967.5סכום התביעה הייצוגית הנטען הוא . סבירים
 הגישה 2004 בפברואר 18ביום .  נדחתה הבקשה לאישור על הסף2003בדצמבר 

 .עירית רמלה ערעור על החלטת הדחיה
בשלב , דעת היועצים המשפטיים של הבנקלדעת הנהלת הבנק בהסתמך על חוות  

 .זה לא ניתן להעריך את סיכויי העירעור
 
אביב כתב תביעה - הוגשו לבית המשפט המחוזי בתל1998 באוגוסט 17ביום  .ג

ואחרים בעניין גביית . ל.א.כ, ובקשה לאשר הגשת תביעה ייצוגית כנגד הבנק
סכום הנתבע מכל ה. עמלות מופרזות מבתי עסק אשר כיבדו כרטיסי אשראי

 .ח למועד הגשת התביעה" מיליארד ש1.025הנתבעים ביחד ולחוד הינו 
  

ההחלטה .   אישר בית המשפט הגשת התביעה הייצוגית2003 בינואר 29ביום  
קיימת "על השקפתו של בית המשפט המחוזי לפיה , בין היתר, האמורה מבוססת

שותפות לקבוצה יוכרעו אפשרות סבירה ששאלות מהותיות של עובדה ומשפט המ
 ".בתובענה הייצוגית לטובת הקבוצה

 
עילת התביעה בגינה אישר בית המשפט את הגשת התביעה הייצוגית נגד הבנק  

היא קיומו של הסדר ") בנק דיסקונט "– להלן ,מ"ונגד בנק דיסקונט לישראל בע(
בות כי על פי הסכם שביניהם בכל הנוגע למשי"כובל וזאת ביחס לטענת התובע 

ימנעו , ")דיינרס "–מ להלן "דיינרס קלוב לישראל בע (2' ומס.) ל.א.כ (1' מס
התנהגות שני הבנקים בכל הנוגע לכרטיסי ויזה "וביחס ל"  תחרות בין הבנקים

 ".ודיינרס שהנפיקו שתי המשיבות הראשונות
 

מ "ישראכרט בע, דיינרס, ל.א.בית המשפט אישר הגשת תביעה ייצוגית גם נגד כ 
בתקופה , מ בקשר לטענת התובע כי הללו היו"ועלים אמריקן אקספרס בעופ

, "ויזה"של כרטיסי ) נטענים(בעלי מונופולין בשווקי סליקה , הרלבנטית לתובענה
וכי הן ניצלו לרעה את , בהתאמה, "אמריקן אקספרס"ו, "ישראכרט", "דיינרס"

לות סליקה מעמדן המונופוליסטי הנטען על מנת לגבות מחברי הקבוצה עמ
כי לבנק התחייבות לשיפוי כלפי בנק דיסקונט , בהקשר זה יצויין. מופרזות

 . להלן. א.8כמפורט בביאור 
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לבקשה לעכב  את המשך ,   נעתר בית המשפט המחוזי2003 בפברואר 10ביום  
הדיון בתובענה ולדחות את המועד  להגשת כתב הגנה מטעם הנתבעים והמועד 

 זאת לאור כוונתם של הנתבעים -ור התביעה הייצוגית לפרסום ההודעה על איש
 בינואר 29להגיש בקשות רשות לערער לבית המשפט העליון על ההחלטה מיום 

ולאור כוונת המערער לערער על ההחלטה באותם עניינים בהם נדחתה , 2003
 .ההחלטה לעכב את הדיון בתובענות אושרה על ידי בית המשפט העליון. בקשתו

ר המשיבים נגדם אושרה תביעה ייצוגית הגישו בקשות רשות לערער על הבנק וית 
התובע הגיש ערעור על . הנדונות כערעורים, ההחלטה לבית המשפט העליון

לרבות עניינים בהם נדחתה בקשתו ביחס , ההחלטה בעניינים בהם נדחתה בקשתו
 .לבנק

 
בשלב , הבנקלדעת הנהלת הבנק בהסתמך על חוות דעת היועצים המשפטיים של  

 . זה לא ניתן להעריך  את סיכויי הערעורים השונים
 

צ "ש בקשות לאישור תביעות ייצוגיות ועתירה לבג"כמו כן תלויות ועומדות נגד בלמ .7
המתבססת ,  ש"לדעת הנהלת הבנק בהסתמך על דעת הנהלת בלמ. כפי שיפורט להלן

בשלב זה לא ניתן , הליכים משפטיים אלהחוות דעת משפטיות באשר לסיכויי העל 
להלן פירוט של הליכים .   הפרשהןלהעריך את סיכוייהם ומטעם זה לא בוצעה בגינ

 : משפטיים
 

 בקשה לאשר 1997 ביולי 17יפו הוגשה ביום -לבית המשפט המחוזי בתל אביב .א
ש ביחד עם "כנגד בלמ, ח"הגשת תובענה ייצוגית על סך של למעלה ממיליארד ש

וספים בקשר עם גביית עמלות ביטוחי חיים וביטוחי מבנה בנקים למשכנתאות נ
 .של לווים

 ניתנה החלטתו של בית המשפט כי לא ניתן לדון בתובענה 1997 בנובמבר 17ביום  
, )שירות ללקוח(שהוגשה במתכונת של תובענה ייצוגית על פי חוק הבנקאות 

בית מחק , לפיכך. 1988-ח"תשמ,  וחוק ההגבלים העיסקיים1981-א"תשמ
 .המשפט את התביעה הכספית על הסף

 לתקנות סדר 29עם זאת קבע בית המשפט כי ניתן לדון בעתירה במסגרת תקנה  
רק בעתירה לסעד  הצהרתי ביחס לעילות שנוצרו , 1984-ד"התשמ, הדין האזרחי

בית המשפט קבע כי העילות שניתן לדון בהן במסגרת . 1996 במאי 10קודם ליום 
על החלטה זו תלויים ". הסדר  הכובל וסוגית הביטוחים השוניםבנושא "זו הינן 

כל אחד מהבנקים , ש"ועומדים בבית המשפט העליון ערעורים מטעם בלמ
עד להכרעה בערעורים מעוכבים . למשכנתאות הנתבעים האחרים והתובעים

 .  ההליכים בתובענה

 דעת בהסתמך על חוות, ש"לדעת הנהלת הבנק בהסתמך על דעת הנהלת בלמ 
בשלב זה לא ניתן להעריך , ש באשר לסיכויי ההליך"היועצים המשפטיים של בלמ

 .את סיכויי הערעורים
 
ץ על ידי לשכת סוכני הביטוח בישראל " הוגשה עתירה לבג1998 באוגוסט 25ביום  .ב

היועץ , והמועצה הישראלית לצרכנות למתן צו על תנאי וצו ביניים נגד שר האוצר
ביטוח , הממונה על אגף שוק ההון, המפקח על הבנקים, המשפטי לממשלה

. ש ובנקים למשכנתאות נוספים"בלמ, הממונה על ההגבלים העיסקיים, וחסכון
לטענת (עניינה של העתירה הוא טענות של העותרות באשר לעיסוק שלא כדין 

 .של הבנקים המשיבים בתיווך  לעסקי ביטוח) העותרות

ירה הוגש תצהיר לתשובה לעתירה מטעם רשויות בהתאם לצו על תנאי שניתן בעת 
בתצהיר נאמר כי שר האוצר החליט כי טובתם של ציבור . המדינה השונות

הצרכנים ושל המשק הישראלי הינה לאפשר לבנקים למשכנתאות לתת ללווים 
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בכפוף להסדרת , את האפשרות לערוך את הביטוחים הרלוונטיים באמצעותם
 .הפעילות בחקיקה

עמדת משרד . תשובה צורף מסמך עקרונות מפורט של הסדר מוצעלתצהיר ה 
יש להכלילו , כפי שמוצע, האוצר היא כי על מנת להסדיר את הנושא בכללותו

בחקיקה ראשית ובחקיקת משנה וכי עד להסדרה אין מקום להפסיק את פעולות 
 . כמבוקש בעתירה, הבנקים למשכנתאות

שתישאר , ט העליון כי הדיון בעתירה החליט בית המשפ2001 בדצמבר 19ביום  
כי בא כח רשויות המדינה תעדכן את בית המשפט על , יידחה, תלויה ועומדת

מהלכי החקיקה וכי עם קבלת העדכון ישוב בית המשפט וישקול את אופן הטיפול 
האחרונה (כ רשויות המדינה "בכמה הודעות עדכון שהוגשו על ידי ב. בעתירה

 .צויין כי הליכי החקיקה עדיין מתנהלים) 2004 במרס 7שבהן ביום 

אם תתקבל העתירה יביא , ש"לדעת הנהלת הבנק בהסתמך על  דעת הנהלת בלמ 
אם תתקבל החקיקה המוצעת על ידי . ש"הדבר להקטנה מהותית בהכנסות בלמ

אם כי בשלב זה אין , ש"עלול הדבר להשפיע על הכנסות בלמ, רשויות המדינה
, ש"לדעת היועצים המשפטיים של בלמ. אם בכלל, עה זוש לכמת השפ"בידי  בלמ

, ייתר הדבר את העתירה לפחות בנוסחה הנוכחי, אם אמנם יושלם הליך החקיקה
 .אם כי ייתכנו טענות מצד העותרות ביחס לתוכן החקיקה

 
ש בקשה נוספת לאישור תביעה ייצוגית " הוגשה נגד בלמ2003 ביוני  10ביום  .ג

 . נטענת מלווים שנטלו הלוואות בריבית משתנה שעניינה גביית יתר

 מיליון 90-סכום התביעה הייצוגית שהתבקש אישורה מוערך על ידי המבקשים בכ 
 .ח"ש

בין הבקשה לאישור תביעה ייצוגית הנסקרת כאן ) הלפחות חלקית(לאור חפיפה  
לעיל הוסכם בין . ב.5לבין הבקשה לאישור תביעה ייצוגית שנסקרת בסעיף 

ם על עיכוב הליכים  בתובענה עד לאחר בירור הערעור שהוגש בהליך הצדדי
הסכמה זו הודעה לבית המשפט ובהתאם טרם הוגשה . לעיל. ב.5 בבאורהמתואר 

 .תגובה לבקשה לאישור תביעה ייצוגית

ש בקשה לאישור תביעה ייצוגית לפי חוק " נתקבלה בבלמ2004 בינואר 18ביום  .ד
 .1981-א"תשמה, )שירות ללקוח(הבנקאות 

ש וכי לתשלומים החודשיים של החזרי " כי הם לקוחות של בלמטענוהמבקשים  
המשכנתה נתווספו תשלומים נוספים שלא הוגדרו בחוזה המשכנתה ולא הובהר 

, לטענתם,  צומצמו טענות המבקשים לכך שהבנק2004 ביולי 5 ביום .מה טיבם
 ".יקדמי פתיחת ת"ו" דמי ניהול", שלא כדין, גבה מהם

לאחר  ,לטענת המבקשים, סכום התביעה הייצוגית שמתבקש אישורה הוא 
 .ח" מיליון ש166-צמצומה כ

  
 כרטיסי אשראי  .8

שהינה (מ "בין לאומי אחזקות פיננסיות בע. ל.א.בהסכם הפרדת הבעלות בחברת כ .א
לבין בנק דיסקונט ") לאומי אחזקות "-להלן ) (חברה בבעלות מלאה של הבנק

,  התחייבה לאומי אחזקות לשפות את בנק דיסקונט2000 בינואר 3ביום שנחתם 
, או דיינרס יחוייבו לשלם בגין ארועים שהוגדרו/ו. ל.א.בגין סכומים שונים שכ

). לרבות תביעות ייצוגיות(לרבות בגין תביעות משפטיות על פי רשימה מוגדרת 
 בתוספת חלקה ,סכום השיפוי מוגבל בסכום התמורה ששולמה במסגרת העיסקה

בהתאמה ובניכויים , 2000 בינואר 4 בדיבידנד שחולק ביום לאומי אחזקותשל 
כשסכום זה צמוד ונושא ריבית כמפורט בהסכם הפרדת (מסוימים שנקבעו 

כמפורט בהסכם הפרדת , ותשלומו כפוף לתנאים שונים שנקבעו, )הבעלות
 .ח" מיליון ש578-ה כ הינ2004 ביוני 30 תקרת השיפוי בסעיף זה ליום .הבעלות
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אלפא , בנק דיסקונט, .ל.א.כ, לאומי קארד,  הגיעו הבנק2000 במאי 18בתאריך  .ב
מ להסכמה בדבר העקרונות "הבנק הבינלאומי ועורק זהב השקעות בע, קארד

שישררו בנוגע להנפקה וסליקה של כרטיסי ויזה בישראל במסגרת הסכם מקומי 
 "). ההסכם: "להלן(
 ביולי 7יל על הצדדים לו את הוראות ההסכם המקומי מתאריך אשר הח, ההסכם 

ציוד ומערכות תפעול של , נחתם בעקבות רכישת נכסים,  בשינויים מסויימים1998
 . אלפא קארד על ידי לאומי קארד

 לחוק 14לפי סעיף , בתנאים, הממונה על הגבלים עסקיים העניק להסכם פטור 
 וזאת לתקופה של 3728גרת תיק פטור במס, 1988-ח"התשמ, ההגבלים העסקיים

י הממונה מעת לעת והוא ישאר בתוקף " הוארך ע3728 תוקפו של פטור . שנים4
 או עד לגמר ההתדיינות בבקשה 2004 בפברואר 10מיום לתקופה של שנה 

לפי , כמפורט להלן, 2001 בספטמבר 6ביום , שהוגשה לבית הדין להגבלים עסקיים
 על פי ההסכם בין הצדדים והפטור שניתן על ידי בין יתר התנאים .המוקדם
שישולמו על ידי , (Interchange fee)נקבע מנגנון לקביעת עמלות המנפיק , הממונה

התפלגותן ושיעורן וכן נקבעו שיעורי עמלות המנפיק , הסולקים למנפיקים
  .2001 במרס 1עד ליום  והתפלגותן 

וזאת , הבנק ולאומי קארד החלו בהנפקת כרטיסי חיוב מסוג מאסטרקארד 
 שהסדיר את שיעור עמלת 4428בהמשך לדרישת הממונה שנכלל בתנאי פטור 

ולקים המגעים עם הממונה ועם יתר הס .2001 בספטמבר 9המנפיק עד ליום 
קארד בקשר להתקשרות בהסכם לסליקה צולבת והמנפיקים של כרטיסי מאסטר

 . נמשכת) לרבות על ידי לאומי קארד(ל כרטיסים אלה גם ש
 

, הגישו הבנק ולאומי קארד לבית הדין להגבלים עסקיים, 2001 בספטמבר 6ביום  
בקשה לאישור הסדר כובל בקשר עם עמלות מנפיק שישולמו על ידי הסולקים 

בשיעורים ובתנאים כפי שהוסכמו בהסכם חדש , למנפיקים של כרטיסי ויזה
: להלן(והבנק הבינלאומי . ל.א.כ, בנק דיסקונט, לאומי קארד, ין הבנקשנחתם ב

לאחר . וכן בקשה למתן היתר זמני לפעול על פי ההסכם החדש, ")ההסכם החדש"
 נתן בית הדין להגבלים עסקיים 2001 בספטמבר 7קבלת המלצת הממונה מיום 

 ם עסקיים לבית הדין להגבלי.  היתר זמני ארעי כאמור2001 בספטמבר 9ביום 
לאישור ההסדר הכובל וכן מצד רשתות שיווק שונות שונות התנגדויות הוגשו 

 הוגשו על ידיהן התנגדויות למתן ההיתר הזמני ובקשות לביטול ההיתר הזמני
 נתן בית הדין להגבלים עסקיים היתר זמני להסכם 2002 בדצמבר 22ביום . הארעי
יעמוד בתוקף עד להחלטה בבקשת ההיתר הזמני , על פי החלטת בית הדין. החדש

 .אישור ההסכם החדש בהליך העיקרי

הופחת בהשוואה , כפי שנקבע בהסכם החדש, השיעור הממוצע של עמלות המנפיק 
וכן צומצמו , לשיעור הממוצע של  עמלות המנפיק כפי שנקבעו באישור הממונה

 .הפערים בשיעורי עמלות המנפיק בין הקטגוריות השונות של בתי העסק

 . הדיון בבקשת אישור ההסכם החדש טרם הסתיים 

כביכול תנאי ההיתר , בעקבות טענות של רשות ההגבלים העסקיים לפיהן הופרו
לאחר מגעים . )ושהוכחשו על ידי קבוצת לאומי ויתר הצדדים להסדר(, הזמני

 להסדר מוסכם בדבר הפחתה לתקופה הצדדיםהגיעו , שהתקיימו עם הרשות
 הממוצע של עמלת המנפיק על ידי הפחתת שיעור העמלה קצובה של השיעור
וזאת מבלי שהצדדים מוותרים על טענותיהם במסגרת , בקטגוריה העליונה

להסכמה ניתן תוקף של החלטה על ידי בית הדין להגבלים עסקיים ביום . פשרה
 .2004 בפברואר 25

 סך כל . עמלות המנפיק תשפיע לרעה על הכנסות הבנק כמנפיקיהורדת שיעור 
 27הסתכמו בסך  2004 של במחצית הראשונהעמלות המנפיק שנתקבלו בבנק 

 .תקופה המקבילה אשתקדל בדומה ח"מיליון ש
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, בדבר גביית עמלות חדשות ממחזיקי הכרטיס, בעקבות הודעתה של לאומי קארד .ג
 ללאומי קארד בדרישה מפורטת לקבלת 2002 בינואר 28פנה נציג הממונה ביום 

כל אשר נתבקש על ידי . נתונים ומידע בנוגע לגביית עמלות אלה, מסמכים
 .הממונה הועבר על ידי לאומי קארד לרשות כנדרש

 
הציע הבנק , ללקוחות הבנק" לאומי ויזה"במסגרת הנפקת כרטיסי אשראי מסוג  .ד

שהינו מועדון משותף , "הנוסע הנאמן"לחלק מלקוחותיו להצטרף למועדון 
בעקבות תקלה .  וזאת ללא תשלום דמי הצטרפות למועדון,על-ללאומי קארד ואל

 . מלקוחות אלה בדמי הצטרפות3,500 -טכנית שארעה חויבו בטעות כ

עם היוודע הטעות פעל הבנק לאיתור כל אותם הלקוחות ולזיכוי חשבונם בסכום  
כי ,  הודיע המפקח על הבנקים לבנק2002בחודש מרס  .מתאימהבתוספת החיוב 

על מנת שזו תשקול , לפרקליטות  המדינה  אצלו בנושא זה הועברהחומר הקיים
  .אם יש צורך לפתוח בחקירת משטרה בנושא זה

 
במהלך העסקים השוטף הוגשו כנגד לאומי קארד תובענות משפטיות לרבות  .ה

הנהלת הנהלת הבנק בהסתמך על דעת לדעת . בקשות לאישור תביעות ייצוגיות
, ת דעת משפטיות באשר לסיכויי התובענותלאומי קארד המתבססת על חוו

נכללו בדוחות הכספיים  הפרשות , לרבות הבקשות לאישור התביעות הייצוגיות
 .לכיסוי נזקים כתוצאה מתובענות כאמור, במקום בו נדרשה הפרשה, נאותות

 
 ")מגדל אחזקות "–להלן (מ "בעופיננסים מגדל אחזקות ביטוח  .9

 
הקשורות בעיקר , שת תביעות ייצוגיות נגד קבוצת מגדלקיימות תביעות ובקשות להג 

תשלום , משיכת דמי ניהול, בנושאי חישובי פרמיה, לעסקי הביטוח של קבוצת מגדל
 .עמלות בקשר עם ביטוח חיים קבוצתי  ושימוש בלוחות תמותה ישנים

לא ניתן ,  להערכת הנהלת מגדל ובהסתמך על יועציה המשפטיים, לגבי תביעות אלו 
 לאשרן כייצוגיות ואת החשיפה של קבוצת ותעריך את סיכויי תביעות אלו והבקשלה

 .לא נכללו הפרשות בדוחות הכספיים של  קבוצת מגדל, לפיכך. מגדל בגינן

להרחבה בעניין הליכים אלה ראה הדוחות הכספיים של מגדל אחזקות ביטוח  
  .מ"ופיננסיים בע

 
 מ"החברה לישראל בע .10

מ "ות של החברה לישראל כוללות השקעות בבתי זיקוק לנפט בעההשקעות העיקרי
וודאויות עיקריות -שלגביהן קיימות אי) ל"כי(מ "ובכימיקלים לישראל בע) ן"בז(

 :כלהלן

אשר במסגרתה קיימת החלטה , הממשלה החליטה על רפורמה בענף הזיקוק .א
 .ן לשני בתי זיקוק נפרדים בבעלויות נפרדות"לפצל את בז

בקשר עם , ן והחברה לישראל"בז,  נחתם הסדר בין ממשלת ישראל2002בר בדצמ .ב
עיקרו של . ן"שלפיו פועלת בז) 2003 באוקטובר 18(התקופה שלאחר תום הזיכיון 
 שנים 25-ן בנכסים שהחזיקה ערב תום הזיכיון ל"ההסדר הוא המשך החזקת בז

 . שנים נוספות25-עם אופציה להאריך את התקופה ל

נזקי , ל בנושאים של נזקי גוף"תביעות נגד חברות מאוחדות של כיקיימות  .ג
כמו כן . הגבלים עסקיים והשימוש בפטנטים ובזכויות יוצרים, אקולוגיה

  .ל בנושא הגבלים עסקיים"מתנהלות נגד חברות כאמור חקירות בחו

, לאמור לעיל עשויה להיות השפעה מהותית על מצבה הכספי של החברה לישראל 
 . ניתן להעריכהאשר לא

  .מ"להרחבה בעניין הליכים אלה ראה הדוחות הכספיים של החברה לישראל בע 
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 יישום הוראות המפקח בדבר מכשירים נגזרים ופעילויות גידור .11

 הבנקים על הוראות המפקח אתוצת בנק לאומי  קבישמתמי 2003 בינואר 1ל מיום הח
בר מכשירים פיננסיים בד 2018-06-ח בחוזר מספר 2001 בינואר 1שפורסמו ביום 

ההוראות שנקבעו בחוזר התבססו על הכללים שנקבעו . נגזרים ופעילויות גידור
 FASB) . 138כפי שתוקנו בתקן מספר  ו133ב בתקן חשבונאות מספר  "בארה

Statement No.133 Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities)  
לרבות מכשירים , ללי החשבונאות והדיווח לגבי מכשירים נגזריםכקבעו  נהוראותב

) להלן מכונים ביחד נגזרים(חוזים אחרים  ב(embedded)נגזרים מסוימים המשובצים 
 . ולגבי פעילויות גידור

. המכשירים הנגזרים כלולים במאזן לפי השווי ההוגן לתאריך המאזן, על פי ההוראות
שירים פיננסיים נגזרים שאינם מיועדים לגידור ישיר השינויים בשווי ההוגן של מכ

 .נרשמים באופן שוטף בדוח רווח והפסד

שער ב םינויים בשווי ההוגן שניתן ליחס אותם לשינויי חשופה לשוצת בנק לאומיקב
ניהול  לנקהבכחלק מהאסטרטגיה הכוללת של ). ליבורהיבית ר (–ח "ריבית העוגן במט

ח להחלפת ריבית "שתמש בנגזרים במט מנקהבת רמת החשיפה לסיכון של הריבי
  .קבועה בריבית משתנה

השינוי בשווי ההוגן . גזרים מסוימים כגידורי שווי הוגןנ  תיעד מיוצת בנק לאומי קב
התחייבות או התקשרות , המגדרים חשיפה לשינוי בשווי הוגן של נכס, של נגזרים

שינוי בשווי ההוגן של הפריט איתנה מוכר באופן שוטף בדוח רווח והפסד כמו גם ה
 .דר שניתן לייחס אותו לסיכון המגודרגוהמ

נגזר נרשם לפי שווי הוגן ושינויים בשוויו  ה, נגזר אינו מיועד ליחס גידור כשיראם
ב  הפעילות בנגזרים של קבוצת ר. ההוגן נרשמים באופן שוטף בדוח רווח והפסד

 .דתיות רבהנו רווח והפסד מתגדר כעיסקאות אחרות ועל כן מושפע דוחמולאומי 

המשפיעות על המצב הכספי של , וצאה מיישום ההוראות נרשמו התאמות מעברכת
 : כמפורט להלן2003 בינואר 1הבנק  ליום 

 ;ח"ני שיו מיל9: 2003קטנת הרווח הנקי לשנת ה

 ;ח"י שנ מיליו3: טנה של מרכיב רווח כולל אחר בהון העצמיהק

 ;ח" מיליוני ש373: ים נגזריםדול בנכסים הנובע ממכשיריג

 ;ח" מיליוני ש385: דול בהתחייבויות הנובע ממכשירים נגזריםגי

 בדוחות הכספיים השנתיים של לאומי  לשנת 18- ו1לפרטים נוספים ראה באורים 
2003. 

 
 מסלקת המעוףטובת  בטחונות ל–התחייבויות תלויות  .12

 במרס 31עד   .רישות לבטחונות שינתה מסלקת מעוף את הד2004 באפריל 1-החל מ 
ובגין פעולות הנוסטרו ,  הבנק היה ערב בגין פעולות לקוחותיו במסגרת המעוף2004

) כמו כל חבר מסלקה אחר( על הבנק 2004 באפריל 1-החל מ. שועבד פיקדון כספי
פעולות הנוסטרו ובגין , לשעבד ניירות ערך מהנוסטרו גם להבטחת פעולות לקוחותיו

 .דית של חברי המסלקההערבות ההד
 .ח" מיליארד ש1.4 הסתכמו בסך 2004  ביוני30סכום ניירות הערך ששועבדו ליום  

 
 הפחתת שיעור המס .13

 והוראת 140' מס( עבר בכנסת חוק תיקון פקודת מס הכנסה 2004 ביוני 29ביום  
 התיקון קובע הפחתה הדרגתית של שיעור .")התיקון"להלן  (2004-ד"התשס, )השעה

 יחול 2004בשנת המס :  באופן הבא30% לשיעור של 36%של המס לחברות משיעור 
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 יחול שיעור מס 2006 בשנת 34% יחול שיעור מס של 2005בשנת , 35%שיעור מס של 
 .30%יחול שיעור מס של ,   ואילך2007 ומשנת 32%של 

רות לענין חוק מס ערך מוסף תגרום הקטנת מס החב" מוסד כספי"בשל היות הבנק  
 2004כך שבשנת , להקטנה בשיעור המס הכולל שיחול על הבנק בשיעור נמוך יותר

בשנת , 43.59% - 2005בשנת , 44.52%" מוסד כספי"הכולל החל על יהיה שיעור המס 
 .40.17% ואילך יחול שיעור מס של 2007 ומשנת 41.88% - 2006

 מחושבים בהתאם 2004 ביוני 30המיסים השוטפים ויתרות המסים הנדחים ליום  
 השפעת השינוי על הדוחות המאוחדים .לשיעורי המס החדשים כפי שנקבעו בתיקון

 מיליון 131גידול בהוצאות מסים על הכנסה בסכום של   הינה2004 של למחצית השנה
 .ח"ש

 נרשמה ברביע 2004 בינואר 1 שיעור המס חלה רטרואקטיבית מיום וירידתהואיל  
ח הנובעת " מיליון ש1.2בסך  הקטנה בהוצאות מסים לאמור לעילהשני בנוסף 

 .מהשלכות הקטנת המס על הרביע הראשון

 פרסם המוסד  הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות 2004בחודש יולי  .14
ההצגה והגילוי ,  התקן קובע את כללי ההכרה המדידה".מסים על הכנסה", 19מספר 

 כי יש להכיר בין היתר קובע התקן. פייםלגבי מסים על ההכנסה בדוחות הכס
יש להכיר  כן ובהתחייבות מסים נדחים בגין כל ההפרשים הזמניים החייבים במס

הפסדים לצורכי מס , בנכס מסים נדחים בגין כל ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי
במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה , והטבות מס שטרם נוצלו

 התקן החדש יחול על הדוחות הכספיים .למעט מספר מצומצם של חריגים, לנצלם
התקן קובע כי יש .  אך מעודד יישום מוקדם2005 בינואר 1-לתקופות המתחילות ב

 .שיטה חשבונאיתשינוי לאמצו בדרך של השפעה מצטברת של 

לרבות בנושא , יחסים לטיפול החשבונאי במסים על הכנסהיבנושאים מסוימים המת 
הוראות המפקח בקיימות , רה בנכס מס נדחה בגין הפסדים להעברה והפרשי עיתויהכ

 על הבנק גם המגבלות הנוספות בנושאים אלה חלות.  מגבלות נוספותעל הבנקים
 .הוראות המפקח על הבנקיםשנקבעו ב

השפעת התקן בסך , 2004 ביוני 30הבנק בחר ליישם את התקן בדוחות הכספיים ליום  
בשל . ח הוצגה בדרך של השפעה מצטברת של שינוי שיטה חשבונאית" ש מיליון20-כ

 . חוסר מהותיות לא יוצגו מחדש נתוני הרביע הראשון
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 )על בסיס מאוחד(רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים 
 )בלתי מבוקר ()א(סכומים מדווחים 

 לשישה חודשים שנסתיימו לשלושה חודשים שנסתיימו 

   ביוני30ביום    ביוני30 ביום 

 2004 2003 2004 2003 

    )ח"במיליוני ש( 

     )ב(בגין נכסים . א

 )58( 6,446 )2,504( 2,191 מאשראי לציבור 

 )81( 45 )82( 4 מאשראי לממשלות

 213 137 23 39 מפיקדונות בבנק ישראל וממזומנים

 )615( 295 )624( )101( מפיקדונות בבנקים

 )1,191( 1,316 )1,431( 223  חובמאגרות

 )1,732( 8,239 )4,618( 2,356 סך הכל בגין נכסים

     )ב(בגין התחייבויות . ב

 2,506 )4,701( 4,343 )849( על פיקדונות הציבור

 12 )82( 39 )31( על פיקדונות מממשלות

 )10( )5( )5( )3( על פיקדונות מבנק ישראל

 79 )182( 113 )53( על פיקדונות מבנקים

 150 )407( 230 )177( שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים, על אגרות חוב

 2,737 )5,377( 4,720 )1,113( סך הכל בגין התחייבויות

     ופעילויות גידורבגין מכשירים נגזרים . ג

 19 9 36 2 )ג (חלק לא אפקטיבי ביחסי הגידור

 1,373 )19( 966 233 )ד (ALMהכנסות  נטו בגין מכשירים נגזרים 

 3 30 1 18 הכנסות  נטו בגין מכשירים נגזרים אחרים

 1,395 20 1,003 253 סך הכל בגין מכשירים נגזרים ופעילויות גידור

     אחר. ד

 121 120 58 61 עמלות מעסקי מימון

 70 60 54 3 נטו, ממכירת איגרות חוב זמינות למכירה רווחים

     מומשו ושטרם מומשו מהתאמותש) הפסדים(רווחים 

 256 )39( 175 )28( נטו, לשווי הוגן של אגרות חוב למסחר

 )44( 202 )97( 88 הכנסות מימון אחרות 

 185 )57( 169 3 הוצאות מימון אחרות  

 588 286 359 127 סך הכל אחר

 2,988 3,168 1,464 1,623 סך כל הרווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

     פירוט ההשפעה נטו של מכשירים נגזרים מגדרים . ה

     על הרווח מפעולות מימון

 )318( 11 )10( 40 מימון בגין נכסים) הוצאות(הכנסות 

 393 )42( 21 )96(  מימון בגין התחייבויות)הוצאות(הכנסות 

 

 .2003 הפסקת ההתאמה להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר 2004בשנת  )א(

 .2002נתוני השוואה הפסקת ההתאמה להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר   

 . כולל מרכיב אפקטיבי ביחסי הגידור )ב(

 .למעט מרכיב אפקטיבי ביחסי הגידור )ג(

 .מכשירים נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות בבנק אשר לא יועדו ליחסי גידור )ד(
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 דוחות כספיים

 )על בסיס מאוחד( מסופקים הפרשה לחובות
 )בלתי מבוקר(

   ביוני30לשלושה חודשים שנסתיימו ביום   

  2003    2004  

  הפרשה הפרשה   הפרשה הפרשה 

  )א(ספציפית  )ב(נוספת  סך הכל  )א(ספציפית  )ב(נוספת  סך הכל

סכומים מותאמים להשפעת האינפלציה לפי 

 2003מדד דצמבר 

  )ג(סכומים מדווחים   

)ח"במיליוני ש(        

 יתרת ההפרשה לתחילת התקופה 6,924 1,062 7,986 5,940 1,098 7,038

 הפרשות במהלך התקופה 372 32 404 626 18 644

 הקטנת הפרשות )139( -   )139( )67( )54( )121(

 גביית חובות שנמחקו בשנים קודמות )4( -   )4( )13( -  )13(

 תוספת נטו שנזקפה לדוח הרווח וההפסד 229 32 261 546 )36( )ד (510

 מחיקת חובות )165( -   )165( )126( -  )126(

 שחיקה ותאום יתרות )11( -   )11( )212( -  )212(

 יתרת ההפרשה לסוף התקופה 6,977 1,094 8,071 )ה (6,148 1,062 7,210

 

208 

 

178 

 

30 

 

219 

 

202 

 

17 

 שלא נוכתה יתרת ההפרשה : מזה

 מסעיף אשראי לציבור

 

 

 

   ביוני30 חודשים שנסתיימו ביום לשישה  

  2003    2004  

  הפרשה הפרשה   הפרשה הפרשה 

  )א(ספציפית  )ב(נוספת  סך הכל  )א(ספציפית  )ב(נוספת  סך הכל

סכומים מותאמים להשפעת האינפלציה לפי 

 2003מדד דצמבר 

  )ג(סכומים מדווחים   

)ח"במיליוני ש(        

 יתרת ההפרשה לתחילת התקופה 6,625 1,047 7,672 5,740 1,086 6,826

 הפרשות במהלך התקופה 890 54 944 1,147 31 1,178

 הקטנת הפרשות )267( )7( )274( )229( )55( )284(

 גביית חובות שנמחקו בשנים קודמות )8( -   )8( )18( -  )18(

 תוספת נטו שנזקפה לדוח הרווח וההפסד 615 47 662 900 )24( )ד (876

 מחיקת חובות )299( -   )299( )229( -  )229(

 שחיקה ותאום יתרות 36 -   36 )263( -  )263(

 יתרת ההפרשה לסוף התקופה 6,977 1,094 8,071 )ה (6,148 1,062 7,210

 

208 

 

178 

 

30 

 

219 

 

202 

 

17 

 נוכתה יתרת ההפרשה שלא : מזה

 מסעיף אשראי לציבור

 

 

בהלוואות שלגביהן נערכה הפרשה לפי . לא כולל הפרשה בגין ריבית על חובות מסופקים לאחר שהחובות נקבעו כמסופקים )א(

 .לא כולל הפרשה לריבית בגין החוב שבפיגור, עומק הפיגור

 .לחובות מסופקיםומיוחדת כולל הפרשה כללית  )ב(

 .2003עת האינפלציה לפי מדד דצמבר הפסקת ההתאמה להשפ )ג(

 מיליוני 891- וח" מיליוני ש509לתקופות של שלושה וששה חודשים הינו הסכום שנזקף לדוח רווח והפסד בסכומים מדווחים  )ד(

 .ח בהתאמה"ש

 ).2003וני  בי30-ל ח"מיליוני ש 239(על בסיס מאוחד ח " מיליוני ש323הינן בסך הפרשות ספציפיות לפי עומק הפיגור  )ה(
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 דוחות כספיים

 ) על בסיס מאוחד(דוח על נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה 
 )בלתי מבוקר( 2004 ביוני 30ליום 

 )א(סכומים מדווחים 

  מטבע ישראלי  )ב(מטבע חוץ    
   צמוד למדד    פריטים 

   המחירים בדולרים  במטבעות שאינם 

  לא צמוד כןלצר ב"של ארה באירו   אחרים )ד (כספיים סך הכל

  )ח"במיליוני ש(     
 נכסים       

 מזומנים ופיקדונות בבנקים 9,828 551 9,784 3,901 1,651 -   25,715

 ניירות ערך 11,843 2,451 21,628 2,253 746 1,960 40,881

 )ג(אשראי לציבור  51,019 54,165 48,841 4,655 10,731 -   169,411

 אשראי לממשלות -   103 911 6 -   -   1,020

 השקעות בחברות כלולות -   -   -   -   -   1,531 1,531

 ינים וציודיבנ -   -   -   -   -   2,611 2,611

 נכסים אחרים 2,055 46 2,717 450 631 1,076 6,975

 סך כל הנכסים 74,745 57,316 83,881 11,265 13,759 7,178 248,144

 התחייבויות       

 פיקדונות הציבור 73,825 38,281 68,367 15,520 8,375 135 204,503

 פיקדונות מבנקים 281 2,609 1,097 320 764 -   5,071

 פיקדונות מממשלות 606 1,276 1,084 -   1 -   2,967

 שטרי התחייבות, אגרות חוב       

 וכתבי התחייבות נדחים 115 6,853 3,792 97 -   -   10,857

 התחייבויות אחרות 2,228 2,132 2,357 402 784 1,627 9,530

 סך כל ההתחייבויות 77,055 51,151 76,697 16,339 9,924 1,762 232,928

 הפרש )2,310( 6,165 7,184 )5,074( 3,835 5,416 15,216

 :השפעת מכשירים נגזרים מגדרים       

 )אופציותלמעט (מכשירים נגזרים  -    -   74 )44( )30( -   -  

 :השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים       

 )למעט אופציות(מכשירים נגזרים  6,447 )1,280( )6,911( 5,204 )3,460( -   -  

 )במונחי נכס בסיס(נטו , אופציות בכסף 357 -   )285( )137( 65 -   -  

 )י נכס בסיסבמונח(נטו , אופציות מחוץ לכסף )341( )1( 375 )8( )25( -   -  

 סך הכל כללי 4,153 4,884 437 )59( 385 5,416 15,216

 :השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים       

 )ערך נקוב מהוון(נטו , אופציות בכסף 268 -   )245( )141( 118 -   -  

 )ערך נקוב מהוון(נטו , אופציות מחוץ לכסף )2,155( )26( 2,066 )33( 148 -   -  

 

 

 .2003הפסקת ההתאמה להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר  )א( 

 .כולל צמודים למטבע חוץ )ב(

 .ההפרשה הכללית והנוספת לחובות מסופקים נוכו באופן יחסי מבסיסי ההצמדה השונים בסעיף זה )ג(

 .לרבות מכשירים נגזרים שהבסיס שלהם מתייחס לפריט לא כספי  )ד(
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 דוחות כספיים

 ) המשך() על בסיס מאוחד(פי בסיסי הצמדה דוח על נכסים והתחייבויות ל
 )בלתי מבוקר( 2003 ביוני 30ליום 

2003ר מבסכומים מותאמים להשפעת האינפלציה לפי מדד דצ

  מטבע ישראלי  )א(מטבע חוץ    
   צמוד למדד    פריטים 

   המחירים בדולרים   במטבעות שאינם 

  לא צמוד ןלצרכ ב"של ארה באירו אחרים )ג (כספיים סך הכל

  )ח"במיליוני ש(     
 נכסים       

 מזומנים ופיקדונות בבנקים 10,199 634 7,063 2,671 1,918 -  22,485

 ניירות ערך 9,152 4,481 20,227 1,410 768 1,857 37,895

 )ב(אשראי לציבור  50,458 55,384 46,069 3,781 9,295 -   164,987

 אשראי לממשלות -   166 947 18 -   -   1,131

 השקעות בחברות כלולות -   -   -   -   -   1,302 1,302

 ינים וציודיבנ -   -   -  -   -   2,562 2,562

 נכסים אחרים 2,245 85 1,965 685 521 1,105 6,606

 סך כל הנכסים 72,054 60,750 76,271 8,565 12,502 6,826 236,968

 התחייבויות       

 פיקדונות הציבור 72,204 42,520 62,478 13,559 6,783 -   197,544

 פיקדונות מבנקים 379 1,095 891 223 683 -   3,271

 פיקדונות מממשלות  550 1,516 863 8 2 -   2,939

 שטרי התחייבות, אגרות חוב       

  וכתבי התחייבות נדחים 113 6,629 3,626 -    -  -   10,368

 התחייבויות אחרות 1,993 2,117 1,971 668 441 1,536 8,726

 סך כל ההתחייבויות 75,239 53,877 69,829 14,458 7,909 1,536 222,848

 הפרש )3,185( 6,873 6,442 )5,893( 4,593 5,290 14,120

 :השפעת מכשירים נגזרים מגדרים       

 )למעט אופציות(מכשירים נגזרים  -   -   77 )45( )32( -   -  

 :השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים       

 )למעט אופציות(מכשירים נגזרים  4,279 )727( )4,766( 5,837 )4,623( -   -  

 )במונחי נכס בסיס(נטו , אופציות בכסף 318 -   )688( 111 259 -   -  

)במונחי נכס בסיס(נטו , אופציות מחוץ לכסף 34 -   )50( 36 )20( -   -  

 סך הכל כללי 1,446 6,146 1,015 46 177 5,290 14,120

 :השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים       

 )ערך נקוב מהוון(נטו , אופציות בכסף 418 -   )826( 159 249 -   -  

 )ערך נקוב מהוון(נטו , אופציות מחוץ לכסף )101 ( )30( )97( 469 )241( -   -  

 

 

 .טבע חוץכולל צמודים למ )א( 

 .ההפרשה הכללית והנוספת לחובות מסופקים נוכו באופן יחסי מבסיסי ההצמדה השונים בסעיף זה )ב(

 .לרבות מכשירים נגזרים שהבסיס שלהם מתייחס לפריט לא כספי  )ג(
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 דוחות כספיים

 )המשך) (על בסיס מאוחד(דוח על נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה 
 )מבוקר (2003 בדצמבר 31ליום 
 2003מים מותאמים להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר סכו

 

  מטבע ישראלי  )א(מטבע חוץ   

   צמוד למדד    פריטים 

   המחירים בדולרים   במטבעות שאינם 

  לא צמוד לצרכן ב"של ארה באירו אחרים )ג (כספיים סך הכל

  )ח"במיליוני ש(     

 נכסים       

 מזומנים ופיקדונות בבנקים 11,597 577 8,672 1,430 1,487 -   23,763

 ניירות ערך 11,864 3,844 19,853 1,837 941 1,923 40,262

 )ב(אשראי לציבור  51,925 54,794 46,823 4,693 10,916 -   169,151

 אשראי לממשלות 4 138 979 8 -   -   1,129

 השקעות בחברות כלולות -   -   -   -   -   1,361 1,361

 ינים וציודיבנ -   -   -   -   -   2,612 2,612

 נכסים אחרים 2,487 36 2,589 1,214 741 1,240 8,307

 סך כל הנכסים 77,877 59,389 78,916 9,182 14,085 7,136 246,585

 התחייבויות       

 פיקדונות הציבור  77,184 39,369 64,553 14,918 7,562 -   203,586

 פיקדונות מבנקים 493 1,778 1,233 384 669 -   4,557

 פיקדונות מממשלות  592 1,325 986 -   -   -   2,903

 שטרי התחייבות, אגרות חוב       

 וכתבי התחייבות נדחים 118 6,763 3,732 -   -   -   10,613

 התחייבויות אחרות 2,593 2,135 2,207 736 1,037 1,747 10,455

 סך כל ההתחייבויות 80,980 51,370 72,711 16,038 9,268 1,747 232,114

 הפרש )3,103( 8,019 6,205 )6,856( 4,817 5,389 14,471

 :השפעת מכשירים נגזרים מגדרים       

 )למעט אופציות(מכשירים נגזרים  -   -   67 )39( )28( -   -  

 :השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים       

 )למעט אופציות(מכשירים נגזרים  3,754 )603( )5,297( 6,618 )4,472( -   -  

 )במונחי נכס בסיס(נטו , אופציות בכסף 477 -   )664( 237 )50( -   -  

)במונחי נכס בסיס(נטו , אופציות מחוץ לכסף )261( -   261 18 )18( -   -  

  סך הכל כללי 867 7,416 572 )22( 249 5,389 14,471

 :מגדריםשאינם עת מכשירים נגזרים השפ       

 )ערך נקוב מהוון(נטו , אופציות בכסף 624 -   )829( 303 )98( -   -  

 )ערך נקוב מהוון(נטו , אופציות מחוץ לכסף )759( )23( 619 481 )318( -   -  

 

 

 

 .כולל צמודים למטבע חוץ )א(

 .יחסי מבסיסי ההצמדה השונים בסעיף זהההפרשה הכללית והנוספת לחובות מסופקים נוכו באופן  )ב(

 .לרבות מכשירים נגזרים שהבסיס שלהם מתייחס לפריט לא כספי  )ג(
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 דוחות כספיים

 מגזרי פעילות
 

  )בלתי מבוקר( 2004 ביוני 30לשלושה חודשים שנסתיימו ביום     

 
סך הכל 
 מאוחד

סכומים שלא 
הוקצו 

)א(והתאמות 

 
 שוק 
 ההון

 
כרטיסי 
 אשראי

 
 

משכנתאות

 
ניה ב

 ן"ונדל

 
בנקאות 
  פרטית

 
בנקאות 
 מסחרית

 
בנקאות 

קמעונאית

בנקאות 
עיסקית 

ובינלאומית

 

  )ב(סכומים מדווחים         

  ) ח"במיליוני ש(        

          
 

רווח מפעולות מימון לפני 
 הפרשה לחובות

 מסופקים 328 539 236 77 113 86 2 5 237 1,623

יות הכנסות תפעול          
 :ואחרות

 -מחיצוניים  48 209 59 67 10 34 134 366 )81( 846

 -בינמגזרי  12 179 28 28 3 )5( )27( )203( )15( -  

 סך הכל 60 388 87 95 13 29 107 163 )96( 846

 סך כל ההכנסות 388 927 323 172 126 115 109 168 141 2,469

 רווח נקי  109 88 56 11 55 32 2 7 171 531

 
 
 

  )ד ()בלתי מבוקר( 2003 ביוני 30לשלושה חודשים שנסתיימו ביום     

 
סך הכל 
 מאוחד

סכומים שלא 
הוקצו 

)א(והתאמות 

 
 שוק 
 ההון

 
כרטיסי 
 אשראי

 
 

משכנתאות

 
בניה 
 ן"ונדל

 
בנקאות 
 פרטית

 
בנקאות 
 מסחרית

 
בנקאות 

קמעונאית

בנקאות 
עיסקית 

ובינלאומית

 

  2003עת האינפלציה לפי מדד דצמבר סכומים מותאמים להשפ    

  ) ח"במיליוני ש(        

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

רווח מפעולות מימון לפני 
 הפרשה לחובות

 ) ג (מסופקים 276 555 216 39 79 96 -  7 316 1,584

הכנסות תפעוליות           
 )ג (:ואחרות

 -מחיצוניים  49 224 59 59 9 44 116 225 82 867

 -בינמגזרי  5 129 23 19 2 )3( )30( )148( 3 - 

  סך הכל 54 353 82 78 11 41 86 77 85 867

  סך כל ההכנסות 330 908 298 117 90 137 86 84 401 2,451

 )הפסד(רווח נקי  )38( 90 1 )4( 36 48 )2( 6 186 323

 

 .ראה הערות בעמוד הבא
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 דוחות כספיים

58 

 )המשך( מגזרי פעילות
 

 
  )בלתי מבוקר( 2004 ביוני 30ימו ביום  חודשים שנסתילשישה    

 
סך הכל 
 מאוחד

סכומים שלא 
הוקצו 

)א(והתאמות 

 
 שוק 
 ההון

 
כרטיסי 
 אשראי

 
 

משכנתאות

 
בניה 
 ן"ונדל

 
בנקאות 
  פרטית

 
בנקאות 
 מסחרית

 
בנקאות 

קמעונאית

בנקאות 
עיסקית 

ובינלאומית

 

  )ב(סכומים מדווחים         

  ) ח"במיליוני ש(        

רווח מפעולות מימון לפני           
 הפרשה לחובות

 מסופקים 631 1,075 469 145 232 176 5 8 427 3,168

הכנסות תפעוליות           
 :ואחרות

 -מחיצוניים  94 431 123 134 21 75 269 710 )166( 1,691

 -בינמגזרי  19 350 56 53 2 )7( )59( )392( )22( - 

 סך הכל 113 781 179 187 23 68 210 318 )188( 1,691

 סך כל ההכנסות 744 1,856 648 332 255 244 215 326 239 4,859

 רווח נקי  115 225 148 31 91 57 9 12 304 992

 
  )ד ()בלתי מבוקר( 2003 ביוני 30 חודשים שנסתיימו ביום לשישה    

 
סך הכל 
 מאוחד

סכומים שלא 
הוקצו 

)א(והתאמות 

 
 שוק 
 ההון

 
כרטיסי 
 אשראי

 
 

משכנתאות

 
בניה 
 ן"ונדל

 
בנקאות 
  פרטית

 
בנקאות 
 מסחרית

 
בנקאות 

קמעונאית

בנקאות 
עיסקית 

ובינלאומית

 

  2003סכומים מותאמים להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר     

  ) ח"במיליוני ש(        

רווח מפעולות מימון לפני           
 הפרשה לחובות

 )ג (מסופקים 570 1,079 423 103 158 171 4 10 464 2,982

הכנסות תפעוליות           
 )ג (:ואחרות

 -מחיצוניים  88 442 122 119 17 84 228 407 77 1,584

 -בינמגזרי  19 238 42 38 3 )7( )60( )271( )2( -  

  סך הכל 107 680 164 157 20 77 168 136 75 1,584

  סך כל ההכנסות 677 1,759 587 260 178 248 172 146 539 4,566

 )הפסד(רווח נקי  )51( 185 )12( 21 64 65 -   3 219 494

 
  )מבוקר( 2003 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  
 

סך הכל 
 מאוחד

סכומים שלא 
הוקצו 

)א (והתאמות

 
 שוק 
 ההון

 
כרטיסי 
 אשראי

 
 

משכנתאות

 
בניה 
 ן"ונדל

 
בנקאות 
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רווח מפעולות מימון           
 לפני הפרשה לחובות 

 )ג (מסופקים 1,219 2,162 886 283 349 343 7 28 838 6,115

הכנסות תפעוליות           
 )ג (:ואחרות
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  סך כל ההכנסות 1,440 3,535 1,219 626 394 475 378 366 849 9,282

 רווח נקי  18 311 68 75 48 106 6 9 504 1,145

סכומי גם כלולים בנתוני ההשוואה חדרי עיסקאות וכן , הפעילות של יחידות אחרות, במגזר זה כלולה כל פעילות הנוסטרו של הבנק )א(
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