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הכללים . דוח הדירקטוריון נערך בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים
 השנתי שיושמו בעריכת דוחות הביניים הינם עקביים לכללים ששימשו בעריכת הדוח

 .2004דוח השנתי ה ביחד עםיש לעיין בדוחות אלה . 2004 בדצמבר 31ליום 

 מחצית הראשונהבעל רקע המשך מגמות השיפור במצב המשק המשיכה קבוצת לאומי גם 
 . ולשפר את תוצאותיהל "דיל את פעילותה בארץ ובחו להג2005 של

 ,תיקי ניירות ערך לרבות קרנות נאמנותוכן , מאזניים(בניהול הקבוצה סך כל הנכסים 
 520- בכ2005 יוניהסתכמו בסוף )  לקוחותבניהול עבור השתלמותקרנות  גמל ותקופו

 .6.6%-גידול בשיעור של כ, 2004 בסוף ח"ש מיליארד 488 לעומת ח"שמיליארד 

 ההתפתחות הכללית של עסקי הקבוצה. א 

תיאור עסקי קבוצת 
לאומי והתפתחותם 

 הכללית

ל ברווח המימוני ובהכנסות  הביאה לגידו2004 בשנת בפעילות הכלכלית שהחלה ההאצה
 כמו כן נרשם גידול ברווחי הבנק .התפעוליות בעיקר מפעילות הלקוחות בשוק ההון

 .מחברות כלולות

ח " מיליון ש1,072- של השנה בנה הראשובמחציתהרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכם 
הרווח  .5.6% גידול בשיעור של ,2004של  נה הראשובמחציתח " מיליון ש1,015לעומת 

 552ח לעומת " מיליון ש541של השנה הסתכם בסך הנקי מפעולות רגילות ברביע השני 
  .2.0% בשיעור של קיטון ,2004 של השני יעח ברב"מיליון ש

ח "ש 0.693ח לעומת "ש 0.782 2005 של מחצית הראשונהב ההרווח הנקי למניה הי
ח " ש0.389לעומת ח " ש0.409וברביע השני של השנה , בתקופה המקבילה אשתקד
 .בתקופה המקבילה אשתקד

 כפי שפורסם על ידי בנק 2005 במרס 31בהתבסס על נתוני המערכת הבנקאית ליום 
 :ישראל חלקה של קבוצת לאומי היה כדלהלן

 31.3.2005 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

    באחוזים 

 29.7 29.8 30.0 30.5 סך כל המאזן

 29.9 29.9 29.9 30.2 אשראי לציבור

 30.3 30.2 30.3 30.9 פיקדונות הציבור

 33.8 32.0 34.7 30.9 רווח מפעולות רגילות לפני מס

 

 2-ב.  מההון המונפק של הבנק36.29%- במדינת ישראל החזיקה 2004 בדצמבר 31ביום  השליטה בבנק
בור לצישהמדינה הנפיקה , )7סדרה (רכישה ה לאחר מימוש אופציות, 2005בינואר 

 ביוני 30ביום .  מההון המונפק של הבנק34.78%- ירדה החזקת המדינה ל,2002בנובמבר 
, לתאריך פרסום הדוח ו , מההון המונפק של הבנק28.28%- החזיקה המדינה ב2005

  .ת מניות כמפורט להלןועקב מכיר,  מההון המונפק של הבנק24.78%-מחזיקה המדינה ב

     נההמדימכירת מניות הבנק על ידי 
 הכריז שר האוצר על תכנית לחלוקת מניות המוחזקות על ידי המדינה 2004בחודש מאי 

 .בחברות ממשלתיות ובבנקים שבהסדר לכלל אזרחי ישראל

החליט הקבינט החברתי כלכלי לאשר את הצעת שר האוצר , 2005 בפברואר 22ביום 
 .מורלהשלים את החקיקה להפרטת הבנק בלבד על ידי חלוקת מניות כא

כפוף לאישור , 2005הודיע שר האוצר על כוונתו לבצע את התכנית עד סוף שנת , כמו כן
במידה שיתברר שקיימות כי שר האוצר קבע . הצעת חוק אשר לפיה תיקבע דרך ההפרטה

 .אם ניתן, הן תיבחנה ותיושמנה, אלטרנטיבות אפשריות נוספות לחלוקת המניות כאמור

ה במטר, ונת המדינה לפרסם מכרז בחודשים הקרוביםנמסר לבנק כי בכו, לאחרונה
  . יתרת המניות שבידי המדינה לרוכש או קבוצת רוכשיםלמכור את
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 Deutsche Bank  - מההון המונפק של הבנק  ל6.5%המדינה מכרה , 2005 במרס 1ביום 
London AGהרוכש מכר את המניות ). ח למניה" ש12.64(ח " מיליון ש1,162- תמורת כ

 .ו יוםבאות

  Citigroup -למההון המונפק של הבנק נוספים  3.5% המדינה מכרה 2005 ביולי 26ביום 
 .הרוכש מכר את המניות באותו יום ).ח למניה" ש12.35(ח " מיליון ש611-תמורת כ

אמצעים הוניים 
ועיסקאות במניות 

 הבנק

 14,986לעומת , ח"מיליון ש 16,086-ב 2005 ביוני 30-בהסתכם   של הקבוצהההון העצמי
למחצית הגידול בהון העצמי נובע מהרווח  .7.3% עלייה של - 2004ח בסוף "מיליון ש

 .הראשונה של השנה

מוחזקות בעיקר אגרות חוב ממשלתיות המהוות בדרך כלל ) נוסטרו(בתיק ניירות הערך 
מינים מרבית תיק ניירות הערך מסווג כניירות ערך ז. שימוש למקורות שגויסו ולהון הפנוי

ההכנסות נזקפות בדוח רווח והפסד על בסיס . למכירה ונכלל במאזן על  בסיס שווי הוגן
וההפרש בין השווי לפי צבירה  לגבי אגרות חוב ולפי עלות לגבי מניות לבין השווי , צבירה
 .נרשם ישירות לסעיף נפרד בהון העצמי בניכוי השפעת המס המתיחסההוגן 

לעומת בשווי ההוגן של אגרות החוב  לא חל שינוימעט וכ , של השנהבמחצית הראשונה
 נטו לאחר והסכום הינ(בתקופה המקבילה אשתקד נטו ח "מיליון ש 197 ערך בסך ירידת

 ). המתיחסהשפעת המס

 בתיק הזמין למכירה ים ניירות ערך המוחזקהתאמותסך כל היתרה המצטברת נטו של 
  ).לאחר השפעת המס(ח "מיליון ש 94של  בסך מסתכמת 2005 ביוני 30לשווי שוק  ליום 

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

 . לשווי הוגן של מניות זמינות למכירה בניכוי השפעת המס

 בדצמבר 31-ב 5.9%-לבהשוואה  6.1%-ל הגיע 2005 ביוני 30-ב למאזן יחס הון עצמי
2004. 

 31-ב  11.25%-ל בהשוואה 11.92%- ל2005 ביוני 30-ב הגיע יחס הון לרכיבי סיכון
 שנקבע על ידי המפקח על 9%שיעור זה גבוה מהשיעור המזערי של . 2004בדצמבר 
-ל בהשוואה ,7.81%-ל 2005 וניבי 30-ביחס ההון הראשוני לרכיבי סיכון הגיע . הבנקים

 .2004 בסוף 7.53%

גידול  מ של השנהבמחצית הראשונההשיפור ביחסי הלימות ההון נובע בעיקר מהרווחים 
 .מהגידול בנכסי הסיכוןשקוזזו חלקית  בהון המשני

 
 הנפקת כתבי התחייבות נדחים וגיוס פיקדונות נדחים

 :כדלהלן, ס הון משניבגיו הקבוצה המשיכה 2005  של במחצית הראשונה

 .ח" מיליון ש499 נדחים בסך גייס פיקדונות שקלייםבנק ה  .1

 .ח" מיליון ש854סך של בגייס פיקדונות נדחים בנק לאומי למשכנתאות   .2

 מיליון 1,353-הון משני בהיקף של כ 2005 של במחצית הראשונהקבוצה ה גייסהבסך הכל 
 .ח"ש

במסגרת תשקיף , ח" מיליון ש1,500 ךייבות נדחים בס הונפקו כתבי התח2005בחודש יולי 
צמודים למדד המחירים לצרכן נושאים ריבית , מ"שפרסמה לאומי חברה למימון בע

 .2010 באוקטובר 31-ועומדים לפרעון בתשלום אחד ב, 3.7%בשיעור של 

 שיובא בחשבון ברביעבנק הח כהון משני של " מיליוני ש1,390-המפקח על הבנקים הכיר ב
 .השלישי של השנה

3 



 דוח הדירקטוריון

בגין סכומים ") החברה: "להלן(מ "למימון בעחברה הבנק התחייב לשפות את לאומי 
בגין השיפוי שהחברה נתנה לדירקטורים ולנושאי , שהחברה אינה יכולה לשאת בהם

 .בקשר להנפקה דלעיל, ל"הנמשרה אחרים שלה וכן לעורכי דין להנפקה 
 

 עסקאות בעלי ענין במניות הבנק

) 7סדרה  ( הרכישהמ את אופציות"מימשה אליהו חברה לביטוח בע, 2005 בינואר 2 ביום
- ל9.9969%-כך שהחזקת קבוצת אליהו בבנק עלתה מ,  ברשותה שהיו הבנקלמניות
11.4%. 

. נ.עח " ש1.0 מניות של הבנק בנות  מיליון20 מכרה קבוצת אליהו 2005 בפברואר 3ביום 
  .מההון המונפק 9.98%-א והחזקתה בבנק ירדה ל"כ

 .3- ו2ות על ידי המדינה ראה לעיל בעמודים לפרטים אודות מכירת מני

  חלוקת דיבידנדים  2005-2003מדיניות הדיבידנד לשנים 
 החליט הדירקטוריון של הבנק לחדש את מדיניות הדיבידנד אשר 2004 בינואר 13ביום 

 .18עמוד  2004כמפורט בדוח השנתי  2001היתה נהוגה בעבר עד שנת 

 2004דיבידנד לשנת 

 אישרה את המלצת 2005בפברואר  1וחדת שהתכנסה ביום האסיפה הכללית המי
 65.6%-על חלוקת דיבידנד במזומן בשיעור של כ, 2004 בדצמבר 16הדירקטוריון מיום 

ובשיעור ) ח"ן שיו מיל1,004-כ (2004 החודשים הראשונים של 9מהרווח הנקי לתקופה של 
 . ההון הנפרע על71.0%של 

 15 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 2005 בפברואר 28הדיבידנד שולם ביום 
. 2005 בפברואר 16דיבידנד ביום " אקס"המניות נסחרו ). התאריך הקובע (2005בפברואר 

 .נ.ח ע" ש1.0ח לכל מניה רגילה בת " ש0.71הדיבידנד היה בשיעור של 
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 ברות מוחזקות שלומ וח"בנק לאומי לישראל בע
 לאומינתונים עיקריים בקבוצת 

  יוני -ינואר  יוני -ינואר  שנת

2004 2004 2005  

 ):ח"במיליוני ש(הוצאות ורווח , הכנסות   
 רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים 3,197 3,168 6,359

 הפרשה לחובות מסופקים 939 662 1,514

 כל ההכנסות התפעוליות והאחרותסך  1,793 1,691 3,403

 סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות  2,849 2,662 5,488

 עלויות הפרישה מרצון: מזה 6 2 14

  רווח מפעולות רגילות לפני מסים 1,202 1,535 2,760

 הפרשה למסים 405 697 1,244

 רווח נקי מפעולות רגילות 1,072 1,015 1,904

 מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים,  נטו)הפסד(רווח  34 )3( )8(

 רווח נקי לתקופה 1,106 )ג (980 1,864

 בתקופהבפועל דיבידנדים ששולמו  1,004  400 400

 )ח"בש(הון מניות . נ.ח ע" ש1-לרווח נקי  0.782 )ג (0.693 1.318

    

 ):ח"במיליוני ש(נכסים והתחייבויות לסוף התקופה    

 )סך כל המאזן(סך כל הנכסים  263,598 248,144 255,782

 אשראי לציבור 169,674 169,411 169,353

 ניירות ערך 46,080 40,881 43,543

 פיקדונות הציבור 216,423 204,503 209,652

 הון עצמי 16,086 )ג  (14,941 14,986

    

 ):%-ב(יחסים פיננסיים עיקריים במונחים שנתיים    
  לציבור לסך המאזןאשראי 64.4 68.3 66.2

 ניירות ערך לסך המאזן 17.5 16.5 17.0

 פיקדונות הציבור לסך המאזן 82.1 82.4 82.0

 למאזן) לא כולל זכויות בעלי מניות חיצוניים(הון עצמי  6.1 6.0 5.9

 )א (ההון הכולל לרכיבי סיכון 11.92 10.96 11.25

 הון ראשוני לרכיבי סיכון  7.81 7.59 7.53

 )ה ()ד( ) ונייםלא כולל זכויות בעלי מניות חיצ(רווח נקי להון עצמי  15.3 )ג (14.3 13.1

 )ה ()ד() לא כולל זכויות בעלי מניות חיצוניים(רווח נקי מפעולות רגילות להון עצמי  14.8 14.8 13.4

  מהרווח שיעור הפרשה למס 33.7 45.4 45.1

 )ה(האשראי לציבור  הפרשה לחובות מסופקים מתוך  1.11 0.78 0.89

 )ה(רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים לסך המאזן  2.44 2.57 2.49

  )ה() ב(סך כל ההכנסות לסך כל הנכסים  3.82 3.95 3.82

 )ה (סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות לסך כל הנכסים 2.17 2.16 2.15

 )ה(צעים רווח נקי לסך כל הנכסים הממו 0.87 0.80 0.76

  כולל הכנסות והוצאות ממכשירים פיננסיים נגזרים   פער הריבית 1.60 1.74 1.76

 )ב(מסך כל ההכנסות ) ללא הוצאות הפרישה מרצון(ההוצאות התפעוליות  57.0 54.7 56.1

)ללא פרישה מרצון(ההכנסות התפעוליות והאחרות להוצאות התפעוליות והאחרות   63.1 63.6 62.2

 )ב(ההכנסות התפעוליות והאחרות מסך כל ההכנסות  35.9 34.8 34.9

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

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

 ). לדוחות הכספיים.ג7 ראה באור ,"מסים על ההכנסה "19תקן חשבונאות מספר  (הוצג מחדש )ג(

 . לתחילת התקופה–הון עצמי  )ד(

 .על בסיס שנתי )ה(
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  מידע אחר.ב

עיקריות התפתחויות 
  (*)משק

 כללי
 קצב אם כי, נמשכה מגמת השיפור בפעילות הכלכלית 2005מחצית הראשונה של ב

האטה זו בלטה בעיקר . 2004 ביחס למחצית השניה של מקצתהואט בהצמיחה של המשק 
אשר פגעה בעיקר ביצוא , המשק העולמישל פעילות התמתנות ה. ברביע הראשון של השנה

לעומת . היו הגורמים העיקריים לכך,  בהשקעות במשקעליה קלה בלבדהסחורות לצד 
ות ערה בענפי מסחר אשר בא לידי ביטוי בפעיל, גידול הצריכה הפרטיתנשמר קצב , זאת

-אשר צמח בקצב ריאלי שנתי  של כפעל להתרחבות התוצר המקומי הגולמי וושירותים 
תוך ,  זאת.2004של שנת מחצית השנייה בהשוואה ל 2005במחצית הראשונה של  4.9%

   . ברביע השני של השנה9.0%-כדי ירידה בשיעור האבטלה עד ל
 

 התוצר העסקי וענפי המשק 
 ,6.1%- בשיעור ריאלי של כ2005העסקי התרחב במחצית הראשונה של תוצר הסקטור 

 בפעילות היעליזוהי תוצאה של . 2004בהשוואה למחצית השנייה של , במונחים שנתיים
 ברביע השני של השנה נרשם קצב צמיחה . וברוב ענפי השירותים העסקייםענפי התעשייה

סקר החברות של . 2005ון של מהיר בהשוואה לקצב גידול התוצר העסקי ברביע הראש
ברביע השני של השנה . בנק ישראל מצביע מזה כשנה וחצי על עלייה בפעילות של המשק

פיות במרבית הענפים הן י והצםענפיהעלייה בפעילות ברוב , על פי דיווחי החברות, נרשמה
 בולטת הערכת החברות 2005ברביע השני של . להמשך העלייה בפעילות גם ברביע הבא

נף הבנייה על התייצבות הפעילות לאחר תקופה ארוכה של ירידות תוך צמצום מגבלת בע
 . והביקוש) בעיקר בתחום העובדים המקצועיים(ההיצע 

על רקע התייצבות המצב , נמשך במחצית הראשונה של השנהבתיירות לישראל הגידול 
, שראלים ותייריםהכולל לינות של י,  מספר הלינות במלונות תיירותנתוני. הגיאופוליטי

ששת החודשים הראשונים ב,  מיליון לינות8.2-לכ, 12.2%-מצביעים על גידול כולל של כ
 44%-של כבעלייה  הגידול הוא מקור. תקופה המקבילה אשתקד בהשוואה ל2005של 

כאשר מספר הלינות של ישראלים הצטמצם , התיירים אשר הגיעו לישראללינות במספר 
 .נרשמה עלייה, כמו שרותי תוכנה, ים אחרים של יצוא שירותיםגם בתחומ  .בשיעור קל

 
 תקציב המדינה ומימונו
- בכ2005הסתכם במחצית הראשונה של ) ללא מתן אשראי נטו(הגירעון בתקציב המדינה 

 ח" מיליארד ש18.9- כולה מתוכנן גירעון של כ2005בשנת . ) תוצר0.5% (ח" מיליארד ש1.3
וך מאז תחילת השנה נובע משילוב של גידול בהכנסות הגבוה הגירעון הנמ. ) תוצר3.4%(

הגידול הריאלי בהכנסות בשיעור . מיעד ההכנסות המקורי לצד ביצוע נמוך של ההוצאות
מוסבר בעיקר בעליית ההכנסות ממיסים ,  בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד7%-של כ

 . הלת רשות המיסיםכתוצאה מגידול בפעילות הכלכלית וממבצעי אכיפה שמנ, ישירים

הכנסה הכולל את תכנית המיסים -אישרה הכנסת תיקון לפקודת מס 2005 ביולי 25-ב
במסגרת . שנתית המתווה את מדיניות המס של ישראל לחמש השנים הקרובות-הרב

וכן הורחב  )לתקופת התכנית כולה( ח"ש מיליארד 11-התכנית הוקצו מקורות בסך של כ
 : להלן מספר שינויים עיקריים אשר בוצעו. בסיס המס והוגברה האכיפה

 . 2010הפחתת שיעורי המס ליחידים וחברות במהלך הדרגתי עד שנת  .1
 .2005 בספטמבר 1-מ, 16.5%- למס ערך מוסףהפחתה של  .2
למעט נכסים , דיבידנד ורווח הון ,ריביתעל  20% של  ליחידיםהחלת שיעור מס אחיד .3

  .2006 בינואר 1-החל מ, 15%נקבע מס בשיעור של שקליים בלתי צמודים לגביהם 
, הגדלה משמעותית של פטורים להכנסות מריבית בשוק ההון לבעלי הכנסות נמוכות .4

 .לגמלאים ולנכים
 

 . לדוח51-50 לפירוט השפעות של חלק מהשינויים על הבנק ראה עמודים
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 תנועות הון ושער החליפין, סחר חוץ
,  מיליארד דולר3.7-תכם הגירעון המסחרי של ישראל בכבמחצית הראשונה של השנה הס

זוהי תוצאה של קצב גידול מהיר .  בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד41%-גידול של כ
ברביעים האחרונים בולטת האטה , יחד עם זאת. יותר של היבוא לעומת יצוא הסחורות

ך ביטוי להאטה ייתכן ויש בכ). אשר נעצרה ברביע השני של השנה(בהתפתחות היצוא 
לאחר שיעורי צמיחה ,  כמשק קטן ופתוח,מסוימת בפעילות העולמית אליה חשופה ישראל

הושפעו הנתונים משינויים בערך הדולר לעומת ,  כמו כן. 2004מהירים במיוחד בשנת 
 .ערכות עיסקאות יבוא ויצואנהמטבעות האחרים בהם 

הסתכמו , בנקאי-רטי הלאבמסגרת המגזר הפ, השקעותיהם של תושבי חוץ בישראל
 מיליארד דולר 4.1-בהשוואה לכ,  מיליארד דולר6.3- בכ2005 יוני-בחודשים ינואר

 הגידול בלט בעיקר בהשקעות הישירות . 2004במחצית הראשונה של 
)Investment Foreign Direct .( לצד הגידול בהשקעות של זרים בישראל הסתכמו

כאשר בוחנים .  מיליארד דולר4.0-ניכר של כל בהיקף "השקעותיהם של ישראלים בחו
מתברר כי משקי הבית הגדילו מאז , ח"פעילויות מרכזיות של תושבי ישראל בשוק המט

ח אך "ראשית השנה באופן משמעותי את השקעותיהם בקרנות נאמנות המשקיעות במט
 ח באמצעות"הסקטור העסקי מכר מט, לעומת זאת. ל"לא פעלו להגדלת הפיקדונות בחו

נגזרים בניגוד למגמת התפתחות שער החליפין ובניגוד לפעילותו בשנת פיננסיים מכשירים 
של ציפיות להתפתחות , בין השאר, המשקףניכר ח בהיקף "מנגד פרע אשראים במט. 2004

 . שער החליפין

 הביאו בחמשת החודשים הראשונים צד התחזקות הדולר בעולםלשילוב הגורמים הללו 
לפיכך ההשפעות ( יחסית בשער החליפין של השקל מול הדולר של השנה ליציבות

-נרשם פיחות של כ 2005בחודש יוני , לעומת זאת). המרכזיות היו של גורמים חיצוניים
כפי שהוסבר בדוח האינפלציה של בנק ישראל ,  בשער השקל מול הדולר אשר נבע3.6%

במחצית נרשם המטבעות סל ביחס ל, בסך הכל. בעיקר מגורמים מקומיים, 2005מיולי 
-ל כמהיר שכאשר מול הדולר היה פיחות , 2.1%-כ של פיחות מתוןהראשונה של השנה 

   .6.0%-של כחד אך מול האירו נרשם ייסוף , %6.2

על ביטולה של רצועת , שר האוצר ונגיד בנק ישראל, הודיעו ראש הממשלה 2005 ביוני 9-ב
 .  חל באותו יוםה, הניוד של שער החליפין מול סל המטבעות

יוני  בסוף דולר  מיליארד15.7-כהסתכמו ב בבנקח "ח וצמוד מט"פיקדונות הציבור במט
  . 2004מיליארד דולר בסוף שנת  15.8- בהשוואה ל2005

 6.2- מיליארד דולר ל6.0- עלה באותה תקופה מכבבנק זרים ניירות ערךשווי תיק 
 מיליארד דולר 97-ח גדלו מכ"ת המט המחזורים בהמרו.3.3%גידול של  מיליארד דולר

גידול , 2005 של נההראשומחצית  ב מיליארד דולר 125- לכ2004במחצית הראשונה של 
 .28.9%-של כ

 
 אינפלציה ומדיניות מוניטרית

 12- ב0.3% - ובכ0.5%-מדד המחירים לצרכן עלה במחצית הראשונה של השנה בכ
ורי עלייה מתונים אלה משקפים את שיע. החודשים האחרונים המסתיימים בחודש יוני

יעד יציבות המחירים של הממשלה  .יציבות המחירים הקיימת בישראל בעת האחרונה
, למשל( ואילו נתונים אחרים הבוחנים את סביבת האינפלציה במשק 3% עד  1%הוא 

 . מצביעים על הימצאותה סמוך למרכז היעד) הציפיות לאינפלציה ומדדי מחירים שונים
 .1.1%-יולי עלה המדד בבחודש 

, 3.5%- עד ל2005יציבות המחירים אפשרה לבנק ישראל להוריד את הריבית בראשית 
זאת על ). אוגוסטכולל בתכנית המוניטרית לחודש (רמה אשר נשמרה מאז חודש פברואר 

ח וגורמי "שוק המט, רקע הערכות של בנק ישראל כי ההתפתחויות בתחום האינפלציה
מאפשרים לשמור על יציבות מחירים בריבית העקבית עם ,  במשקוודאות אחרים-אי

 . מרכז יעד יציבות המחירים של הממשלההקרוב לשיעור אינפלציה 
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 שוק ההון
 ,5.3%-בכ 2005 של נההראשומחצית עלה ב, וניירות ערך הניתנים להמרהמדד המניות 

סחר בלט  מדד מבין ענפי המ. כאשר ברביע השני של השנה נרשמו בו ירידות שערים
אשר נקטעו בחודש יוני בו נרשמו (עליות השערים .  13.5%-אשר עלה בכחברות ההשקעה 

בין , מציפיות להמשך השיפור במצב המשקבעיקר נבעו ) 5.7%-ירידות שערים של כ
הן לטווח ,  נמוכה יחסיתריביתשמירה על על רקע השיפור במצב הגיאופוליטי ו, השאר

י המרה בבורסה ר בוניירות ערךמניות מחזור המסחר של  .הקצר והן לטווח הארוך
 יוני -בחודשים ינואר , בממוצע יומי ,ח"מיליון ש 817-והסתכם בכבשיעור ניכר התרחב 

 .37%-עלייה בשיעור של כ, 2004בשנת בממוצע יומי ח " מיליון ש596-לעומת כ, 2005

יקדונות לפעילות בשוק בו נרשם מעבר מפ, בבנקהעלייה בפעילות במערכת השתקפה גם 
הגידול בהיקף הפעילות בשוק ההון הביא לעלייה בהכנסות הבנק מפעילות . ההון

ח " מיליון ש359- לכ2004 של שנת במחצית הראשונהח " מיליון ש325-הלקוחות מכ
 .10.5%עלייה של , 2005של שנת במחצית הראשונה 

כאשר , 5.0%-בכיוני -נוארחודשים יהממשלתיות צמודות המדד עלה באגרות החוב מדד 
 על רקע היקף נמוך של , בעיקר, זאת. )6.1%( שנים 7-10 של באגרות לטווחבלטה העלייה 

צמודות בריבית קבועה -אגרות החוב הממשלתיות הלא. לטווח ארוךגיוס הון ממשלתי 
 תוך 7.2%- שנים עלו בכ5פדיון שמעל אם כי האגרות עם טווח ל, 3.7%-עלו בשיעור של כ

 .  ביוני6.2%- בינואר לכ6.9%-מכ)  שנים9-ל(ידה בתשואות לפדיון יר

 
 הנכסים הכספיים שבידי הציבור

 בתיק הנכסים הכספיים 8.0%- נרשם גידול נומינלי של כ2005 של במחצית הראשונה
. ח" טריליון ש1.64- בכיוניאשר הסתכם בסוף חודש ) ח" מיליארד ש122-כ(שבידי הציבור 

ההסבר לעליית שווי התיק נובע מעליות שערים שהיו בתקופה הנסקרת חלק משמעותי מן 
גם מגידול מסוים בחסכון הפרטי , ככל הנראה, בשוקי המניות ואגרות החוב אך חלק נובע

. ומניות) בעיקר של חברות(ח "אשר בא לידי ביטוי בהיענות השוק לגידול בהנפקות של אג
מסך תיק הנכסים כאשר  26.0%- לכנייו הגיע בחודש ,ל"בארץ ובחו, משקל המניות

 ואילו משקל הרכיבים הצמודים למדד ,נקודת האחוז 0.8-בכמתחילת השנה הוא עלה 
 נקודת אחוז 1.8לעומת ירידה בשיעור של , כל אחד,  נקודת האחוז0.5-ח עלה בכ"ומט

 בכך הגיע משקל המניות בתיק לשיא של חמש השנים .במשקל המרכיב הלא צמוד
  . האחרונות

, ח ושטרי הון" אג,פיקדונות הציבור (בקבוצההנכסים הכספיים של הציבור המנוהלים 
הסתכמו בסוף )  ניירות ערך לרבות קרנות נאמנות וכן קופות גמל וקרנות השתלמותיתיק
, 2004ח בסוף דצמבר " מיליארד ש453-ח בהשוואה לכ" מיליארד ש486- בכ2005  יוני

 .7.3%גידול של 
 

 יהאשראי הבנקא
 באשראי 0.2%-בששת החודשים הראשונים של השנה נרשמה ירידה נומינלית של כ

אשר ) כולל בנקים למשכנתאות, נתונים חודשיים ממוצעים(הבנקאי לציבור במשק 
 ). ברביע השני נרשמה עלייה קלה(מקורה ברביע הראשון של השנה 

 2.2-של כהיקף ניכר בח "אשראי במט) נטו(פרע המגזר העסקי , על פי נתוני בנק ישראל
פירעונות . 2004פי שניים מהיקף הפירעונות בכל שנת , בתקופת הדוח, מיליארד דולר

 כאשר כרבע בוצעו על ידי חברות בענפי ,אשראי זה הקיפו את מרבית הענפים במשק
ן וזאת על רקע הצמצום המתמשך בפער הריביות בין השקל לדולר "הבינוי והנדל

ח "במחצית הראשונה של השנה קטן היקף האשראי במט. יפיןהמתואם לסיכון שער החל
 ).13.2%( מיליארד דולר 1.0- בסך של כבבנקלתושבי ישראל 

ח על "הסבר מרכזי להמשך הירידה באשראי הכולל במשק הוא המשך ההנפקות של אג
 ,לניירות ערךעל פי נתוני הבורסה . העשויות להוות תחליף לאשראי הבנקאי, ידי חברות

ללא חברות בת (ח קונצרניות "הסתכם היקף ההנפקות של אג 2005יוני -שים ינוארבחוד
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נתון השקול לגידול , ח"ש מיליארד 17-בכ) תעודות סל ופיקדון, ח מובנות"אג, בנקאיות
 .  באשראי הבנקאי3%-של כ

 1.6% ירידה של ,ח" ש מיליארד116- בכ2005 יוני הסתכם בסוף בבנקהאשראי לציבור 
 .2004 ביחס לסוף

 
 דירוג האשראי של מדינת ישראל ובנק לאומי

 כי היא מעלה את תחזית דירוג 2005 בינואר 11- הודיעה בS&Pחברת דירוג האשראי 
העדכון משקף שיפור בגירעון התקציבי בשנת ". יציב"ל" שלילי"האשראי של ישראל מ

מכות הערכות חיוביות באשר להתפתחות בתחום התקציב בשנים הבאות הנת, 2004
חידוש הצמיחה הכלכלית ושיפור משמעותי במאזן , ב"בתכנית הערבויות של ממשלת ארה

   .בנוסף ציינה החברה את ההתייצבות בסיכונים הגיאופוליטיים. התשלומים

 כי היא מעלה את תחזית דירוג 2005 בפברואר 14- הודיעה ב Fitchחברת דירוג האשראי 
בהודעת החברה נמסר כי שיפור ". יציב"ל" לישלי"האשראי של ישראל במטבע מקומי מ

 ודינמיקה טובה יותר של 2004זה משקף ירידה בשיעור החוב הציבורי של ישראל בשנת 
  .החוב בטווח הבינוני

של או בדירוג האשראי /במחצית הראשונה של השנה לא נרשם שינוי בתחזיות הדירוג ו
  .עצמו הבנק

The Banker magazine - במערכת הבנקאות העולמית149- במקום הדירג את הבנק . 

 
 :להלן הנתונים על שינויים במדד המחירים לצרכן ובשערי החליפין

 

   חודשיםלשישה שלושה חודשיםל 

  נסתיימוש נסתיימוש 

 שנתל ביוני 30יום ב ביוני 30יום ב 

 2005 2004 2005 2004 2004 

 )באחוזים( 

 0.9 1.20 0.50 1.41 0.80 "ידוע"מדד המחירים ה יעור עלייתש

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

 )1.6( 2.69 6.17 )0.68( 4.88:ומינלינ

      -שער סל המטבעות ) ירידת(יעור עליית ש

 0.8 1.50 2.08 )1.28( 2.59:ומינלינ

 6.2 )1.22( 5.95 )1.26( )2.16( :ומינלי נ-שער האירו ) ירידת(יעור עליית ש
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למשמעות מושג זה ראה סעיף  ."מידע צופה פני עתיד"חלק מהמידע בפרק זה הינו 
 בפרק זה" תיאור עסקי התאגיד הבנקאי ומידע צופה פני עתיד בדוח הדירקטוריון"

 . לדוח16-15עמודים 

סביבה כללית והשפעת 
גורמים חיצוניים על 

  הפעילות
 

  רפורמה בשוק ההון בנושאחקיקה
אשר מונה על ידי שר האוצר לצורך בחינה , צוות פורסמו המלצות 2004 בנובמבר 9-ב

המלצות . והמלצה על הפעולות הדרושות בכדי להגביר את התחרות בשוק ההון בישראל
 .הצוות אושרו על ידי הממשלה

 . המיישמים את המלצות הצוות,  פורסמו שלושה חוקים2005 באוגוסט 10-ב

 :ם שפורסמו היםחוקה

תיקוני (חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון בישראל 
 ;2005-ה"התשס, )חקיקה

-ה"התשס, )עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק  פנסיוני(חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
2005; 

 .2005-ה"התשס, )קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

 : הינםהמוסדרים בחוקיםעיקרי הנושאים 

תאגיד בנקאי שיש לו פעילות קמעונאית מהותית לא יחזיק אמצעי שליטה כלשהם  .1
מעשרה יותר יחזיק בחברה לניהול קופות גמל  ובחברה לניהול קרנות נאמנות ולא 

 או המחזיק בה בחברה כאמורהשולט מאמצעי שליטה כלשהם בתאגיד אחוזים 
  .יותר מעשרים וחמישה אחוזים

 כאמור לא יחזיק יותר מחמישה אחוזים מסוג  בתאגיד בנקאיהשולט, כמו כן
 או בתאגיד שעיסוקו ניהול תיקי בחברה כאמורכלשהו של אמצעי שליטה 

ולא יחזיק יותר מעשרה אחוזים בתאגיד אחר ,  להלן3כאמור בסעיף , השקעות
 .השולט באחד מאלה או המחזיק בו יותר מעשרים וחמישה אחוזים

הותר לבנק לשלוט ולהיות בעל ענין בחברה , יג  לאיסור האחזקה האמורכחר
מנהלת של קופת גמל מרכזית לפיצויים אשר העמית היחיד בה הוא הבנק ולעסוק 

וכן לנהל קופת גמל אשר כל עמיתיה הינם עובדי התאגיד הבנקאי או , בניהולה
 . עמיתים חדשים היתה סגורה להצטרפות2005 ביולי 1-עובדי תאגיד בשליטתו שב

הירידה באחזקות בחברות המנהלות קופות גמל ובחברות לניהול קרנות נאמנות  .2
 :תיעשה כדלהלן

לרדת באחזקותיהם  , )קבוצות לאומי ופועלים(הבנקים הגדולים כל אחד מעל  
) כל אחד מהם (18%בקופות גמל באופן שבתום שנתיים ירדו לנתח שוק  של עד 

 .חזיקו כללובתום שלוש שנים לא י

לנתח שוק של עד , בתום שנתיים, בקרנות נאמנות ירד כל אחד מהבנקים הגדולים 
 ובתום ארבע שנים לא יחזיקו 12.5%לנתח שוק של עד ,  בתום שלוש שנים, 25%
 .כלל

לבנקים האחרים במערכת ניתנו תקופות ארוכות יותר עד למימוש מלא של  
 .אחזקותיהם

דים הבנקאיים להפחית את מלוא אחזקותיהם עד המועד בו נדרשים התאגי 
הם נדרשים גם להפחית אחזקות , בחברות לניהול קופות גמל וקרנות נאמנות

בתאגידים השולטים או המחזיקים בחברות כאמור יותר מעשרים וחמישה 
 ). לעיל1כאמור בסעיף (כדי להגיע לאחזקות בשיעורים שהותרו בחוק , אחוזים

דרשים התאגידים הבנקאיים לא להחזיק כלל בחברות עד המועד בו נ, כמו כן 
על התאגידים הבנקאיים להפחית את אחזקותיהם בחברות , לניהול קופות גמל
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כמפורט , אשר מנהלות השקעות עבור גופים מוסדיים, לניהול תיקי השקעות
 . להלן3בסעיף 

ישה  לעיל לא ישלטו ולא יחזיקו יותר מחמ1תאגידים בנקאיים כאמור בסעיף  .3
הנזקפים לזכות  מבטח הכוללים נכסי, אחוזים בתאגיד המנהל תיקי השקעות

 .וקרנות נאמנות) לרבות קרן פנסיה( קופות גמל, מבוטחיו

,  שני עיסוקים הדורשים הכשרה ורישויהגדירו החוקים , בהתאם להמלצות הצוות .4
ן במוצרים הן במוצרים פיננסיים וה,  ייעוץ ושיווק–והנתונים להסדרה ולפיקוח 

, לצורך כך.  לבחור ביניהםנדרשיםכאשר הגופים הפועלים בשוק ההון , פנסיוניים
חוק הסדרת העיסוק , 1981-א"התשמ, )רישוי(חוק הבנקאות , בין היתר, תוקנו

סדיר גם את מאשר , 1995-ה"התשנ, בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות
 חוק , היה קיים בחקיקה עיסוק חדש שעד עתה לא,העיסוק בשיווק השקעות

,  וחוק הפיקוח על עסקי ביטוח1994-ד"התשנ, השקעות משותפות בנאמנות
שחל ,  חוק חדש העוסק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוניחוקק כן . 1981-א"התשמ
 ובתוכניות ביטוח הכלולות או הנילוות בקרנות פנסיה ,וץ בקופות גמלעל ייע

 .לקופות גמל ולקרנות פנסיה

פשרות הבחירה בין עיסוק בייעוץ השקעות ובייעוץ פנסיוני לבין עיסוק בשיווק א .5
 בעלי פעילות קמעונאית  לתאגידים בנקאייםניתנההשקעות ובשיווק פנסיוני לא 

לעסוק  יכוליםואלו ,  ולגופים השולטים בהם או הנשלטים על ידיהם,מהותית
המוצאים על , וזים עתידייםאופציות וח, למעט לגבי מוצרים מובנים, בייעוץ בלבד
מתן ייעוץ פנסיוני על ידי תאגיד , בנוסף. לשווקהם מורשים שאותם , ידיהם בלבד

, כאמור להלן, אשר קבלתו, בנקאי יחייב קבלת רשיון מהממונה על שוק ההון
 .בתנאים שוניםתותנה 

כאשר אלו שיבחרו ,  אפשרות לבחור בין שני עיסוקים אלוקיימתלגופים אחרים 
בשונה מההמלצות המקוריות של הצוות אשר המליץ  ,בלת רישיון משווק יוכלובק

לשווק , כולל המשווק עצמו, לאפשר למשווקים שיווק של שני גופים מוסדיים
ובלבד שיביאו לידיעת לקוחותיהם את היותם משווקים , מוצרים ללא הגבלה

שתמש על המשווקים נאסר לה. ובעלי אינטרס בנכסים שאותם הם משווקים
 .בשם עסקיהם או בפרסומים" ייעוץ"במלה 

מורשים לקבל , הן של מוצרים פיננסיים והן של מוצרים פנסיוניים, המשווקים
 .טובות הנאה הן מהגופים המוסדיים שאת מוצריהם הם משווקים והן מהלקוחות

 או אסר לתת ייעוץנ, ובכלל זה תאגידים בנקאיים, על בעלי רישיון ייעוץ השקעות .6
לרבות למי ששולט בו או למי שנשלט על (לגוף מוסדי  בנכס פיננסי שבצע עיסקהל

ניהול , משמעה, זיקה(יש זיקה אליו , המחזיק בעשרה אחוזים ביועץ) ידי מי מהם
, או קבלת טובת הנאה שלא מרוכש או מחזיק בנכס, הנפקתו או הוצאתו, הנכס

יורשה וכן תאגיד בנקאי ת  בעל רישיון ייעוץ השקעו). שלא הותרה במפורש בחוק
לקבל עמלת הפצה מגוף מוסדי בקשר עם ייעוץ  וביצוע עיסקה בקרנות נאמנות 

  .בקרנות השתלמותו

בהקשר זה נקבע כי שיעור העמלה שתיגבה על ידי יועץ השקעות בשל ביצוע 
לא ישתנה עקב קרן השתלמות או מחברה מנהלת נאמנות מאת מנהל קרן , עיסקה

ת ממנהלי קרנות שונים ולא יהיה תלוי בזהות החברה המנהלת כך שהעמלה נגבי
 תנאים לתשלום עמלה  בתקנות שר האוצר הוסמך לקבוע. קרן ההשתלמותשל 

 .את שיעורה המירבי ואת אופן חישובה, כאמור

 .  על בעל רשיון ייעוץ השקעות או על תאגיד קשור אליו להנפיק תעודות סלנאסר .7

את כלל , בעת בחירת סוג המוצר הפנסיוני, לבחון תחול חובה על יועצים פנסיוניים .8
את כלל , ובעת בחירת המוצר הפנסיוני בסוג הרלוונטי, פנסיוניים המוצרים הסוגי

  . המוצרים הפנסיוניים והגופים המוסדיים
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מוצרים לגבי על יועצים פנסיוניים שהינם תאגידים בנקאיים ייאסר לייעץ 
לרבות למי ששולט בו או למי שנשלט על ידי מי  (דיוף מוסאשר לג ,פנסיוניים

ניהול , משמעה, זיקה( יש זיקה אליו  בעל עניין בתאגיד הבנקאישהוא, )מהם
, או קבלת טובת הנאה שלא מרוכש או מחזיק בנכס, הנפקתו או הוצאתו, הנכס

 כך גם על יועצים פנסיוניים שהינם תאגידים .)שלא הותרה במפורש בחוק
כאשר , סר לייעץ לגבי מוצרים פנסיוניים שלגוף מוסדי זיקה אליהםבנקאיים ייא

 .ל" או שולט בגוף המוסדי הנ10%-בעל השליטה בתאגיד הבנקאי מחזיק ביותר מ

 קבוע שלגביו ייעוץ פנסיוני על ידי תאגיד בנקאי ינתן רק בסניף שהוא מבנה, בנוסף
 ).רישוי(ניתן היתר סניף על פי חוק הבנקאות 

, בגין קופות גמל לתגמולים, יוני רשאי לקבל עמלת הפצה מחברה מנהלתיועץ פנס 
בכפיפות , ובגין קרנות השתלמות, שאינן קופות ביטוח, לקיצבה או לפיצויים

  .למגבלות

רשאי לייעץ , כאמור לעיל, אשר, משווק פנסיוניחלות על אינן  ות אלהמגבל
, מוצרים הפנסיונייםאת כל ה, על פי החוק ובשונה מהמלצות הצוות, ולמכור

 .ולקבל  ממנהליהם טובות הנאה

או עם ארגון נאסר להתקשר עם מעביד שהוא תאגיד בנקאי על יועץ פנסיוני 
 או לעובדיו של מעביד לעניין מתן ייעוץ פנסיוני לעובדיו של אותו מעביד, מעבידים

 דיםנאסר על תאגיד בנקאי להתקשר עם נציגות עוב,  כמו כן.החבר בארגון כאמור
מגבלה זו אינה חלה על . לענין מתן ייעוץ פנסיוני לעובדים המיוצגים על ידיה

 . משווק פנסיוני

תיעשה רק כחלק מייעוץ פנסיוני או , ביצוע עיסקה במוצר פנסיוני, על פי החוק
 .ובהמשך לו, משיווק פנסיוני

פים לא יתקשרו  עם גו, יועצי השקעות בנכסים פיננסיים ויועצים פנסיוניים .9
) מנהלי קרנות נאמנות, מבטחים, קרנות פנסיה,  גמלמנהלי קופות(מוסדיים 

שאינם בתנאי , בהסכמים למתן שירותים שאינם במהלך העסקים הרגיל של היועץ
רכושו או , שוק או העשויים להשפיע באופן מהותי על רווחיות היועץ

 רשות ב ראשמיוש, אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב, התחייבויותיו
גם , לגבי תאגיד בנקאיו, לפי העניין, ניירות ערך או מהממונה על שוק ההון

 . עסקייםההגבלים ה גם מהממונה על 2010ועד שנת , מהמפקח על הבנקים

בהתקיים כל התנאים , תאגידים בנקאיים יורשו לקבל רשיון ייעוץ פנסיוני .10
 :הבאים

הבנק אינו מחזיק ; )רישוי(וק הבנקאות הבנק רשאי לעסוק בייעוץ פנסיוני לפי ח
 בתאגיד השולט בחברת 10%- בחברת ביטוח ולא מחזיק ביותר מ5%-ביותר מ

הבנק הפחית אחזקותיו בקופות ;  בחברת ביטוח25%-ביטוח או המחזיק ביותר מ
 1כאמור בסעיפים (על פי הנדרש בחוק , במישרין ובעקיפין, גמל ובקרנות נאמנות

ה על שוק ההון שוכנע כי עיסוק הבנק בייעוץ פנסיוני לא יפגע הממונ; ) לעיל2-ו
בתחום הייעוץ , פגיעה מהותית בהתפתחות התחרות ובמניעת הריכוזיות בישראל

, בפעילות התיווך שבין לקוחות ובין גופים מוסדיים ובתחום הבנקאות, הפנסיוני
ל וזאת לאחר התייעצות עם הממונה על ההגבלים העסקיים ועם המפקח ע

 .הבנקים

 תאגיד בנקאיהממונה על שוק ההון רשאי לתת רשיון יועץ פנסיוני ל, עם זאת
שההון העצמי שלו ושל תאגידים בנקאיים השולטים בו והנשלטים בידו אינו עולה 

  גם לפני השלמת מכירת אחזקותיהם בקרנות נאמנותח " מיליארד ש10על 
 .ובקופות גמל

ד בנקאי  יהיה מוגבל באופן שבתקופה שנקבעה רשיון ייעוץ פנסיוני של תאגי .11
ושהינה ארוכה יותר לגבי  קבוצות לאומי ופועלים מאשר לגבי הבנקים , בחוק

דהיינו , הבנקים יהיו רשאים לייעץ רק בחלק מהמוצרים הפנסיוניים, האחרים
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ולא לגבי קופות , לקיצבה ולפיצויים שאינן קופות ביטוח, קופות גמל לתגמולים
תקופת הייעוץ . וצרי ביטוח חיים הכלולים או הנילווים לקופות גמלביטוח ומ

המוגבל לגבי קבוצות לאומי ופועלים תהיה חמש שנים רצופות מהמועד בו כל אחד 
שלושת התנאים (מהבנקים יעמוד בתנאים המזכים בקבלת רשיון יועץ פנסיוני 

שך תקופת תימ, ולגבי הבנקים האחרים, ) לעיל10הראשונים שהוזכרו בסעיף 
ל לקבלת "ההגבלה עד למועד בו התקיימו לראשונה בבנק כאמור התנאים הנ

 .2009 בדצמבר 31אך לא לפני , רשיון יועץ פנסיוני

בתקופת ההגבלה על הבנק להודיע ללקוח כי הייעוץ הפנסיוני הניתן על ידו מוגבל  
 המתאים אולם על אף זאת קובע החוק כי בעת בחירת סוג המוצר, בסוגי המוצרים
הן המותרים , יבחן בעל הרשיון את כלל סוגי המוצרים הפנסיוניים, ביותר ללקוח
אך בחירת המוצר המתאים ביותר ללקוח תהיה מתוך המוצרים , והן האסורים

בתנאי שאכן המוצר המתאים ביותר ללקוח הוא בין המוצרים , המותרים
 . המותרים

  חוק הפיקוח על שירותים -חוק חדש בפיקוח והאכיפה לגבי קופות גמל עוגנו ה .12
בחוק זה הוסדרה לראשונה קופת גמל . 2005-ה"התשס, )קופות גמל(פיננסיים 

שייחודה בכך שהיא מיועדת לעמית אחד הרשאי לתת , בניהול אישי של העמית
 כי שליטה ואחזקה ים בחוקנקבעכן . הוראות לענין השקעת הכספים בקופה

קבלת היתר .  בגוף מוסדי יותנו בקבלת היתרבשיעור נקוב מאמצעי השליטה
בתחום החסכון לטווח , כאמור תהיה כפופה לכך שנתח השוק של מבקש ההיתר

 .20%ובתחום קרנות הנאמנות על , 15%לא יעלה על , ארוך

: בין היתר, ובהם,  שאינם נובעים מהמלצות הצוותהחוקים מסדירים נושאים .13
יר לבנק ולבנק למשכנתאות לשלוט בסוכן המת) רישוי(תיקון לחוק הבנקאות 

תיקון , אגב מתן הלוואות לדיור, ביטוח שעיסוקו ביטוח חיים וביטוח דירות
לפקודת הבנקאות שיאפשר למפקח על הבנקים להוציא הוראות ניהול בנקאי 

תיקון לחוק הבנקאות , אשר מאשר את הוראות ניהול בנקאי תקין הקיימות, תקין
, ת אישור המפקח להקמת תאגידי עזר על ידי תאגיד בנקאישיחייב קבל) רישוי(

לרבות , עיצומים כספיים על הפרת הוראות ניהול בנקאי תקין ועל הפרות אחרות
אפשרות להטיל קנסות , )שירות ללקוח(הפרות מסויימות של חוק הבנקאות 

ועל הפרת הוראות ) רישוי(אזרחיים על הפרת הוראות שונות של חוק הבנקאות 
בשיווק השקעות ובניהול תיקי , ות של חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעותשונ

 . ועוד,השקעות

כל עוד לא תימכרנה מלוא . הוראות מעבר לתיקונים השוניםהחוקים כוללים  .14
יחולו על התאגידים הבנקאיים , האחזקות בקופות הגמל ובקרנות הנאמנות

-ה"התשנ, ול תיקי השקעותהוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניה
לגבי ייעוץ בקופות גמל לתגמולים ,  עם זאת.כפי שהן לפני התיקונים, 1995

ממשיך לחול החוק האמור במשך שלוש וחצי , ובקופות גמל אישיות לפיצויים
 .2005 באוגוסט 10-דהיינו מ, שנים מיום התחילה

חברות ניהול קופות להיפרד מאחזקותיו בדרש נ הבנק , ל"בעקבות חקיקת החוקים הנ
קרנות נאמנות בתוך תקופה שלא תעלה על שלוש שנים וארבע שנים לניהול גמל ו

 . לת תוקף החקיקהיבהתאמה מתח

 אחזקותיו במגדל אחזקות ביטוח אתעל הבנק להפחית , ל"כמו כן בעקבות החקיקה הנ
זיק יותר באופן שהבנק לא יח, מ" השקעות פיננסיות בע-מ ובביטוח ישיר "ופיננסים בע

על הירידה באחזקות . ל"מעשרה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בחברות הנ
 באוגוסט 9דהיינו עד (ל "הבנק להיעשות עד תום שלוש שנים ממועד תחילת החוקים הנ

בהתאם לעקרונות . המוקדם מביניהם, או עד קבלת רשיון יועץ פנסיוני על ידי הבנק) 2008
הפרשה למס בסכום , 2005לה להידרש ברביע השלישי של שנת עלו, חשבונאיים מקובלים

 אחר  ל2005 ביוני 30 בגין רווחי האקויטי שנרשמו עד לתאריך ,ח" מיליון ש89-של כ
 . בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים למסחלקיתהפרשה 
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 תביא לפגיעה  בהכנסות הבנק הנובעות מתחומי ההיפרדות מהנכסים שפורטו לעיל
ועמלות אלו ,  קבלת עמלות הפצה מגופים מוסדייםהחקיקה מאפשרת, מנגד. לופעילות א

שיעורה ,   התנאים לתשלום עמלת ההפצה.תפחתנה את הפגיעה הצפויה במידה חלקית
מטיוטות תקנות  .אשר טרם הותקנו על ידי שר האוצר, ואופן חישובה יקבעו בתקנות

, שאינן כוללות את שיעורי העמלותו, 2005 באוגוסט 21- משרד האוצר בעל ידישהופצו 
עולה כי  מפיץ לא יהיה רשאי לגבות עמלת הפצה בגין יחידות בקרנות נאמנות שנרכשו 

 חברות על ידילמעט בגין יחידות בקרנות נאמנות שמנוהלות , לפני יום תחילת התקנות
אם התקנות  להעריךניתן לא ש מאחר.  המפיץל ידישביום תחילת התקנות נשלטו ע

ומאחר שבמועד מסירת דוח זה לדפוס , תשונינה לעומת נוסח הטיוטא שהופץ, צאנהשתו
את היקף הפגיעה שתיגרם לא ניתן להעריך בשלב זה , טרם פורסמו שיעורי עמלות ההפצה

 . מקרנות נאמנות ומקופות גמלעל ידי החקיקה בהכנסות הבנק והקבוצה

 יוכל לעסוק בשיווק אלא רק לפיה תאגיד בנקאי לא,   בחקיקהותהמגבל, לכךבנוסף 
 האיסור להחזיק החזקה מהותית ,לעומת גופים אחרים שיוכלו לעסוק בשיווק, בייעוץ

והמגבלות על העיסוק בייעוץ , בתאגיד המנהל תיקי השקעות עבור גופים מוסדיים
להתמודד באופן מיטבי בשוק  את יכולת הבנק ,יצמצמו להערכת ההנהלה ,פנסיוני

 .ניהפיננסי והפנסיו

באשר להיפרדות מחברות , בפני הבנק עומדות מספר אפשרויות ליישום הוראות החקיקה
ניהול קופות הגמל וקרנות הנאמנות וכן באשר להפחתת האחזקות במגדל אחזקות ביטוח 

 .מ" השקעות פיננסיות בע–מ ובביטוח ישיר "ופיננסים בע

ה החלטה לגבי אופן אך טרם התקבל, הבנק בוחן את האפשרויות השונות, בשלב זה
 .ועיתוי הביצוע

 .הפחתת האחזקות הנדרשת על פי החקיקה עשויה ליצור לבנק רווחי הון

ליישום מכלול הוראות החקיקה עלולה להיות , לאור כל האמור לעיל, יחד עם זאת
 .אשר לא ניתן בשלב זה להעריך את היקפה, השפעה לרעה על עסקי הקבוצה

ל בדוח הסקירה של רואי החשבון המבקרים לדוחות "לנרואי החשבון הפנו תשומת לב 
 .הכספיים

 משירותים לקרנות נאמנות הסתכמו בסך 2005-הכנסות הקבוצה במחצית הראשונה ב
 101מדמי ניהול קופות גמל בסך , )ח ברוטו" מיליון ש346 ,2004בכל שנת (ח " מיליון ש201

 מיליון 14ומקרנות השתלמות בסך ) ח ברוטו" מיליון ש174 ,2004בכל שנת (ח "מיליון ש
 ).ח ברוטו" מיליון ש46 ,2004בכל שנת (ח "ש

רווחי האקויטי שרשם הבנק בדוחות רווח והפסד מהחזקותיו בחברת  מגדל וביטוח ישיר 
ח " מיליון ש47-ח לעומת כ" מיליון ש53 בסך 2005הסתכמו במחצית הראשונה של 

 .2004 בכל שנת ח" מיליון ש100- ו2004במחצית הראשונה של 

 המלצות הצוות בנושא עיסוק בחיתום

במסגרת המלצות הצוות הוצע כי תוחמרנה המגבלות על חיתום בידי תאגידים הנשלטים 
, נועדו ליישום בתקנות שיותקנו על פי חוק ניירות ערך המלצות אלה. בידי בנקים

אם , לצותלהמ. לפיכך לא נכללו הוראות בעניין זה בחקיקה החדשה. 1968-ח"התשכ
חתמים ' עלולה להיות השלכה על פעילות חברת לאומי ושות ,תעוגנה בתקנות ניירות ערך

בשלב זה לא ניתן להעריך אם ואלו . בעתיד, העוסקת בחיתום, מקבוצת לאומי, מ"בע
מהמלצות הצוות בנושא החיתום תעוגנה בתקנות ואילו שינויים יערכו בהן ולכן לא ניתן 

 .מ"חתמים בע' פעילות לאומי ושותלאמוד את השפעתן על 
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 עמלות הבנקים ממשקי הבית 

 התנהלו דיונים בועדת 2005ביולי , 2004-ל בדוח השנתיבהמשך למידע שניתן בנושא זה 
 . אשר נסבו בעיקר על הצעת חוק בנושא, הכלכלה של הכנסת

 תבאופן מהותי אפשרות הבנקים להעלות עמלו, בין היתר, על פי הצעת החוק תוגבל
 מלקוחות פרטיים ויוטל על הבנקים להמציא ללקוחות מידע רב נוסף על העמלות הנגבות

 .לעיתים מספר הודעות על גביית אותה עמלה, הנגבות מהם

 .ועדת הכלכלה אישרה את הצעת החוק

 ועדת הכלכלה וביקשו שלא לנקוט ליושב ראש 2005 ביולי 19-איגוד הבנקים פנה ב
כפי שהוצעה , קים קיבלו על עצמם את תנאי עסקת החבילהמאחר שהבנ, בהליכי חקיקה

 . המפקח על הבנקיםעל ידי

כי הוא הסכים זה מכבר , בכתבעל הבנקים  בנק לאומי הודיע למפקח ,2005 ביולי 26-ב
 . הוא יישם אותה בפועל2005 בדצמבר 1-מהלעקרונות עסקת החבילה וכי החל 

 :הינם כדלקמן, לה הסכים הבנק, עקרונות עסקת החבילה לחשבונות משקי בית

ש קבועים במתכונתם דהיום ובמקביל "יבוטלו עמלת רישום פעולה ודמי ניהול עו .א
 . לפעולהח" ש1.21 עמלות חדשות בתעריף של 7אושרו 

תוך ) Pay as you go(כל בנק יאפשר ללקוחותיו לשלם לפי ביצוע הפעולות בפועל  .ב
 . לחודשח" ש10ל תשלום עמלת ניהול חשבון מינימלית ש

 .יהיה אופציונאלי לבחירת הלקוחח " ש18סל ועדת הכלכלה בסך  .ג
, יוכל לבצע מספר מוגבל של פעולות מסוימות, לקוח שבחר בסל ועדת הכלכלה

 .   המנויות בסל
יחויב בעמלה בגין כל פעולה החורגת , לקוח שחרג ממספר הפעולות המנויות בסל

 .מהמכסה
 .2006 במאי 31ת ללקוחות פרטיים עד תוקפא העלאת העמלו .ד
 

  הקבוצהגרום לקיטון בהכנסותעלול ליישום עסקת החבילה , להערכת הנהלת הבנק
 .ח במונחים שנתיים"שיליון  מ100-כבהיקף של 

 
 תיאור עסקי התאגיד הבנקאי ומידע צופה פני עתיד בדוח הדירקטוריון

 בהמשך, 1968-ח"התשכ, רות ערך לחוק ניי23'  פורסם תיקון מס2004 ביוני 30ביום 
 ). התיקון לחוק ניירות ערך–להלן (לעקרונות שהומלצו על ידי ועדת ברנע 

 תיקון לתקנות ניירות 2004 בספטמבר 14פורסם ביום , במקביל לתיקון לחוק ניירות ערך
).  התיקון לתקנות ניירות ערך–להלן (ערך בהמשך לעקרונות שהומלצו על  ידי ועדת ברנע 

התיקון לתקנות ניירות ערך מסדיר את כללי הגילוי בדבר המידע הנדרש ,  היתרבין
משנה את , מרחיב בצורה משמעותית את הגילוי הנדרש בדוחות התקופתיים, בתשקיף

 .מבנה הדוח התקופתי וכולל גם דרישות לגילוי מידע צופה פני עתיד

תקנה (דוחות התקופתיים הדרישה להרחבת הגילוי ב, בהתאם לתיקון לתקנות ניירות ערך
אינה חלה על תאגידים )) דוחות תקופתיים ומידיים(א לתקנות ניירות ערך 8-ו) ב(8

 .בנקאיים

לאור האמור נוצר צורך להחיל על תאגידים בנקאיים את דרישות הגילוי המורחבות 
בהתאם להבהרות שניתנו על ידי רשות ניירות ערך בשינויים , שנוספו לתקנות ניירות ערך

 .המתחייבים מעסקי התאגידים הבנקאיים

את הוראות הדיווח לציבור ופרסם ביום על הבנקים בהתאם לאמור לעיל תיקן המפקח 
 יש לכלול 2004לפיה בשנת ") הוראת השעה "–להלן ( טיוטת הוראת שעה 2005 בינואר 30

, שבעיקרו מתבסס על התיקון לתקנות ניירות ערך, בדוח הדירקטוריון מידע נוסף
על פי טיוטת הוראות . בשינויים שהמפקח מצא לנכון להחיל על התאגידים הבנקאיים
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ולפיכך , שאינו בגדר תיאור של עובדות מהעבר, נכלל בדוח הדירקטוריון גם מידע, השעה
 .במשמעות מושג זה בתיקון לחוק ניירות ערך, הינו מידע צופה פני  עתיד

שעד למועד פרסום הדוחות לא נחתמה על אף , הבנק יישם את הוראות המפקח בהתאם
 .הוראת השעה על ידי המפקח על הבנקים

גם מידע המתייחס , בנוסף לנתונים המתייחסים לעבר, כאמור, דוח הדירקטוריון כולל
מידע צופה פני "כ)  החוק–להלן (, 1968-ח"התשכ, לעתיד המוגדר בחוק ניירות ערך

ו לעניין עתידיים שהתממשותם אינה מידע צופה פני עתיד מתייחס לאירוע א". עתיד
 .ודאית ואינה בשליטתו של הבנק בלבד

, "הבנק מאמין" מנוסח בדרך כלל באמצעות מילים או ביטויים כגון מידע צופה פני עתיד
מדיניות ", "הבנק מעריך", "הבנק מתכנן", "הבנק מתכוון", "הבנק מצפה", "הבנק צופה"

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

על תחזיות לעתיד , בין השאר, המידע צופה פני עתיד הנכלל בדוח הדירקטוריון נסמך
בנושאים שונים הקשורים להתפתחות הכלכלית בארץ ובעולם ובמיוחד לשוקי המטבע 

להתפתחויות , להתנהגות המתחרים, להוראות גורמי פיקוח, לחקיקה, ההוןושוקי 
 .טכנולוגיות ולנושאי כח אדם

כתוצאה מאי היכולת לחזות בוודאות שאמנם תחזיות אלה תתממשנה ומכך שבפועל 
קוראי הדוח צריכים להתייחס בזהירות , האירועים יכולים להיות שונים מאלו שנחזו

שכן הסתמכות על מידע כאמור כרוכה בסיכונים ובאי , "י עתידצופה פנ"למידע המוגדר כ
ודאות והתוצאות הכספיות והעסקיות העתידיות של קבוצת לאומי עשויות להיות שונות 

 .באופן מהותי

לרבות בגין , הבנק אינו מתחייב לפרסם עדכון למידע צופה פני עתיד הכלול בדוחות אלה
 . פרסום הדוחות על מידע כאמורהשפעת נסיבות או אירועים שיקרו לאחר 

 ) ניהול בנקאי תקין- 325הוראה  (ניהול מסגרות אשראי בחשבון עובר ושב

ניהול " הוציא המפקח על הבנקים הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא 2005בפברואר 
ההוראה נועדה למזער . 2006אשר תחילתה בינואר , "מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב

הנגרמת ללקוח ולתאגיד הבנקאי כאחד כתוצאה מפרקטיקה המאפשרת את אי הוודאות 
 .ש"חריגות אשראי בחשבונות העו

שבונות לרבות ח(ש "תאגיד בנקאי הנותן אשראי ללקוח בחשבון עו, על פי ההוראה
בהתבסס על ניתוח מתועד של , תיקבע לו מסגרת אשראי, לפי בקשת הלקוח, )עסקיים

, עם זאת.  הגורם המוסמך בתאגיד הבנקאיל ידיאושר עאשר ת, צרכי האשראי של הלקוח
שלגביהן , התאגיד הבנקאי יהיה רשאי לקבוע סכומי סף שונים לקבוצות לקוחות שונות

הסכם מסגרת האשראי . יוגדרו קריטריונים כלליים לניתוח המתועד של צרכי האשראי
שב בתוך המסגרת את מחויבות הצדדים לבצע חיובים לחשבון העובר ו, בין היתר, יפרט

 .ואת משמעויות מחויבות זו, ובלא חריגה ממנה, המאושרת בלבד

 , שיש עימו הסכם מסגרת אשראי, במקרים חריגים יהיה הבנק רשאי להעמיד ללקוח
 ושיעור  אך בגין העמדתה לא יחוייב הלקוח בעמלה, באופן חד צדדימסגרת אשראי נוספת

 במקרים בהם לא .קוח לגבי המדרג האחרוןהריבית לא יעלה על השיעור שהוסכם עם הל
חיוב החשבון בתוספת ריבית חריגה ועמלות יתאפשר רק לאחר , ניתן יהיה למנוע חריגה

 על התאגיד הבנקאי להודיע  .)בפיגור( את החשבון כחוב בעייתי  יסווג התאגיד הבנקאיש
וספים  שכיבודם ולחדול מיצירת חיובים נ, ללקוח שעליו לפעול לביטול מיידי של החריגה
יבית בגין חריגות שנוצרו בחשבונות ר.  ייצור או יגדיל חריגה מהמסגרת שנקבעה לו

 . שסווגו כבעייתיים תיזקף לדוח רווח והפסד רק עם גבייתה בפועל

, תוך השקעת משאבים בהתאמת מערכות המיכון, הבנק החל להערך ליישום ההוראה
 .הכנת טפסים מתאימים והחתמת הלקוחות

16 



 דוח הדירקטוריון

 הוציא המפקח על הבנקים חוזר ובו מספר שינויים והבהרות לגבי 2005 באוגוסט 17-ב
ח עד "ש במט"דחיית תחולת ההוראה לגבי חשבונות עו: השינויים הינם. תוכן ההוראה

  ומתן אפשרות לתאגידים הבנקאיים להעמיד מסגרת חד צדדית גם 2007 בינואר 1ליום 
 .2007 בינואר 1 גם זאת עד לתאריך –ראי ללקוחות עימם אין להם הסכם מסגרת אש

הריבית במסגרת חד צדדית זאת לא תעלה על הריבית הנהוגה בפועל לגבי אותו סוג 
 .לקוחות

בנוסף פרט המפקח בחוזר מספר הבהרות לגבי התיקונים שעל התאגידים הבנקאיים 
ת והאופן בו יש לפעול להחתמ, לשם יישום ההוראה, לערוך בהסכמים עם הלקוחות
 .הלקוחות על הסכמים אלה

לא תהיה , לפי הערכה של הנהלת הבנק ובהתבסס על סכומי הריבית החריגה שגבה הבנק
 .ליישום ההוראה השפעה מהותית על עסקי הבנק

 ) ניהול בנקאי תקין- 432הוראה  (-סגירת חשבון לקוח 

, 432קין  הוציא המפקח על הבנקים נוסח מתוקן של הוראת ניהול בנקאי ת2005ביולי 
 .שנועד  לפשט ולהקל מעבר לקוחות מבנק לבנק

, אודות נכסיהם, מידע מורחב, בכתב ,נדרשים הבנקים למסור ללקוחות, על פי ההוראה
דרישה זו כרוכה  .  ימי עסקים מיום בקשתם4תוך , התחיבויותיהם ופעילותם בחשבונם

 .  בהיערכות מיכונית מיוחדת

תוך , יך של העברת הפעילות השוטפת בחשבוןההוראה קובעת הנחיות להסדרת הל
והפעילות בחשבון בתקופת (הותרת נכסים או התחיבויות שטרם הגיע מועד פרעונם 

הבנק יפסיק לגבות , במקרה כזה). עד להשלמת ההעברה וסגירת החשבון, הביניים
 .ש דמי ניהול אך יהיה רשאי לגבותם בכל חודש בו הוצגו שיקים לחשבון"מחשבון העו

הוראה מאפשרת לבנק הנעבר לבצע עבור הלקוח חלק מהפעולות הטכניות הקשורות ה
לשמש כמיופה כוח של הלקוח להעברת פעילותו , למעבר או אם הסכים הבנק הנעבר

 .מהבנק המעביר

פירוט של עמלות אשר מהוות  ניתן" עסקת החבילה"במכתב המפקח בקשר ליישום 
כל  סך .יש לבטלן או להפחיתן ,לדעת המפקח, הפרעה או חסם למעבר מבנק לבנק ולכן

יהיה כפוף , במצטבר, העמלות לבנק מפעולות להעברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח
 .)לא כולל הוצאות כלפי צד שלישי(ח " ש40לתקרה כוללת של 
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חקיקה הנוגעת   2005 –ה "התשס, ) תיקוני חקיקה (2005 לשנת הכספים חוק המדיניות הכלכלית
 אושר 2005 -ה "התשס, )תיקוני חקיקה (2005שנת הכספים חוק המדיניות הכלכלית ל למערכת הבנקאית

 . 2005 במרס 29בכנסת ביום 

כי ,  ונקבע לגבי המוסדות הכספייםמס ערך מוסףחוק , במסגרת חוק זה תוקן בין היתר
את ה וקצבה המשתלמת מבנוסף להכנסת עבוד, ר בגינו ישולם מס שכר יכלול מעתההשכ

וכן תשלומי המעביד לקרן השתלמות או לקופת , גם מענק פרישה או מוות, מעביד לשעבר
 .גמל

 במחצית הראשונה של השנה הסתכמה תוספת . 2005 בינואר 1תחילתו של התיקון מיום 
 .ח" מיליון ש24-ההוצאה בגין מס שכר עקב שינוי החוק בכ

 .ינוי זה בחשבון שיםמביא 2005של  למחצית הראשונההדוחות הכספיים 

  2005 –ה "התשס, חוק איסור מימון טרור

 ").החוק ("2005 –ה "התשס,  נכנס לתוקף חוק איסור מימון טרור2005 באוגוסט 1ביום 

חשיבות החוק הינה הן בקביעת עבירות בקשר למימון טרור והן במתן כלים מנהליים 
 .ושיפוטיים לשיפור יכולת המלחמה בטרור

איסור פעולה ברכוש למטרות טרור ואיסור פעולה : נקבעו בחוק הינןהעבירות החדשות ש
כי מי  שהתבקש לעשות פעולה ברכוש ,  בין השאר, בנוסף נקבע בחוק. ברכוש טרור

במהלך עסקיו או במילוי תפקידו והיה לו חשד סביר שהרכוש הוא רכוש טרור או שיש 
אמור עלה בו במועד עשיית לקדם או לממן מעשה טרור או שחשד כ, בפעולה כדי לאפשר

חובת .  ידווח על כך למשטרת ישראל– חודשים מהמועד האמור 6הפעולה או בתוך 
לא נמסר דיווח .  הדיווח של הבנקים במקרים אלה הינה לרשות לאיסור הלבנת הון

 . מהווה הדבר עבירה על פי החוק, כאמור

; כפעיל טרור וארגון טרורהכרזת אדם זר וארגון זר : החוק כולל הוראות נוספות ובהן
תפיסה ; סעדים זמניים; חילוט רכוש לאחר הרשעה במשפט פלילי ובהליך אזרחי

על פי החוק צפוי כי תצאנה הכרזות . מינהלית של רכוש טרור במקרים מסויימים ועוד
ארגונים ואנשים אלה ". ארגון טרור"או " פעיל טרור"לגבי אנשים וחבר בני אדם כעל 

 –ח "התש,  הארגונים המוכרזים כארגון טרור מכח פקודת מניעת טרוריצטרפו לרשימת
 ").הרשימה ("1945, )שעת חירום( ומכח תקנות ההגנה 1948

בנק ישראל . 2000 –ס "התש, החוק כולל תיקונים מסויימים לחוק איסור הלבנת הון
 . התאים את הוראת נוהל בנקאי תקין העוסקת באיסור הלבנת הון להוראות החוק

טרם הסתיימה חקיקת משנה הנדרשת לשם קביעת , נכון למועד אישור הדוחות, יצויין כי
דרכי ההכרזה של ארגוני טרור ושל פעילי טרור ולשם יישום נושאים נוספים הקשורים 

 .בחוק

לצורך הערכות הבנק למילוי הוראות החוק הותאמו המערכות המיכוניות  בבנק לאיתור 
רק לאחר השלמת כל . הותאמו נהלים ונקבעו בקרות, רשימהאנשים וארגונים המצויים ב

 .ניתן יהיה להשלים את הערכות הבנק למילוי הוראות החוק, חקיקת המשנה הנדרשת

  חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות
    2005 -ה"התשס, )8' תיקון מס(

ק בייעוץ השקעות ובניהול  לחוק הסדרת העיסו8'  פורסם תיקון מס2005 ביוני 22-ב
 ").החוק ("השקעות 

 :התיקונים הרלוונטיים העיקריים שהוכנסו הינם

ונקבע כי עיסקה בהם תחשב לעסקה בסיכון , הוכנסו למסגרת החוק מוצרים מובנים
 . מיוחד
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נקבע כי ניתן להודיע ללקוח על ניגוד עניינים במתן ייעוץ ולקבל את הסכמתו גם 
ו מראש תה היה צורך להודיע ללקוח בכתב ולקבל את הסכמתעד ע(באמצעות טלפון 

 .  בעל הרשיוןל ידיבשיחה שתירשם ע, )ביחס לאותה עיסקה, ובכתב

) משקיע מוסדי הכלול בתוספת לחוק ניירות ערך(נקבע כי בייעוץ השקעות למשקיע מסווג 
ר העדפה איסו, מתן גילוי נאות, לא יחולו הוראות החוק המחייבות עריכת הסכם ייעוץ

 .והודעה על סיכון מיוחד

תחול גם על תאגידים , נקבע במפורש כי הפרת הוראות החוק המהווה עבירה משמעתית
הוראה דומה נקבעה לגבי הפרת . ולא רק על יועצים המועסקים על ידיהם, בנקאיים

 . הוראות החוק שבגינן חלה אחריות פלילית

גרת חוק להגברת התחרות ולצמצום תיקונים מהותיים נוספים בחוק זה הוכנסו במס
, 2005-ה"התשס, )תיקוני חקיקה(הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון בישראל 

 . לדוח14-10בעמודים המתואר 

מדיניות חשבונאית 
 בנושאים קריטיים

 מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים

וראות המפקח הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ובהתאם לה
על הבנקים והנחיותיו בדבר עריכת דוח כספי שנתי ורבעוני של תאגיד בנקאי כמפורט 

 .2004 בדצמבר 31 בדוחות הכספיים השנתיים ליום 1בבאור 

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

 .התחייבויות וכן על סכומי הכנסות והוצאות, 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
 הפעלת שיקול דעת ואשר ההנהלה מאמינה כי הינם סבירים השונים ונסיון העבר תוך

 .בעת החתימה על הדוחות הכספיים

 2004 בדצמבר 31הנושאים החשבונאיים הקריטיים העיקריים שצויינו בדוח השנתי ליום 
, ניירות ערך, מכשירים פיננסיים נגזרים, הפרשות לחובות מסופקים: הם כדלהלן

בניינים וציוד ומסים , תחייבויות בגין תביעות משפטיותה, התחייבויות לזכויות עובדים
 .על הכנסה

 לא חלו שינויים במדיניות החשבונאית בנושאים 2005 של שנת יוני -בתקופה ינואר 
 . 2004קריטיים לעומת אלו שתוארו בדוח השנתי לשנת 

 .2004דוח השנתי ב 38-35לפרטים נוספים ראה עמודים 
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מיליון  1,106 בסך 2005של  הראשונה לאומי הסתכם במחצית  של קבוצת הרווח הנקי
 .12.9% שלעלייה , ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש980ח לעומת "ש

  לעומת התקופה המקבילה2005 במחצית הראשונה שלשל הקבוצה  ברווח הנקי העלייה
 *: על ידי הגורמים כלהלןבעיקר אשתקד מוסברת 

, התפתחות ההכנסות
 ,התפתחות ההכנסות
 ההוצאות וההפרשה

  למס

תאור עסקי הקבוצה לפי מגזרים ותחומי פעילות. ג

, ח" מיליון ש29גידול ברווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים בסך  .1
 .לפני השפעת המס

 ,לפני  השפעת המס, ח" מיליון ש102גידול בהכנסות התפעוליות והאחרות בסך  .2
 . בהכנסות מפעילות לקוחות בשוק ההוןה מגידולצאבעיקר כתו

 .נטו, ח" מיליון ש78חלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות בסך גידול ב .3

- ל36%- נרשמה השפעה של הפחתת שיעור המס על החברות מ2004ברביע השני של  .4
 122 את הוצאות המס בבנק ובחברות המאוחדות בסך ההגדילש בהדרגתיות 30%

ב המס ח כתוצאה מעדכון המיסים הנדחים לפי השיעורים החדשים וחישו"מיליון ש
 .בסכום זה 2004-בוכתוצאה הוקטן הרווח הנקי , השוטף לפי שיעור נמוך יותר

 .ח" מיליון ש37רווח מפעולות בלתי רגילות בסך גידול ב .5

של שינוי שיטה  השפעה מצטברת שלילית נרשמה 2004  שנת שלבמחצית הראשונה .6
 19מספר נאות חשבוח בגין יישום לראשונה של תקן " מיליון ש32 חשבונאית בסך

  ."כנסההמסים על ה"

 :ל"מאידך הגורמים דלהלן קיזזו חלקית את הגידול הנ

 לפני 41.8%עלייה של , ח" מיליון ש277גידול בהפרשות לחובות מסופקים בסך  .1
 .השפעת המס

 מיליון 187בסך )  שכר ופרישה מרצוןכולל(גידול בהוצאות התפעוליות והאחרות  .2
 .לפני השפעת המס ,7.0% עלייה של, ח"ש

 .פני זכויות מיעוט בחברות מאוחדותל *

ח " מיליון ש551ח לעומת " מיליון ש578ברביע השני של השנה הסתכם הרווח הנקי בסך 
   .4.9% עלייה של ,בתקופה המקבילה אשתקד

ה המקבילה אשתקד פ לעומת התקו2005העלייה ברווח הנקי של הקבוצה ברביע השני של 
 :*הגורמים כלהלןמוסברת בעיקר מ

,  לפני השפעת המס,ח" מיליון ש60 בהכנסות התפעוליות והאחרות בסך גידול  .1
 .בעיקר הכנסות מפעילות הלקוחות בשוק ההון

 .נטו, ח" מיליון ש38רווח מפעולות בלתי רגילות בסך גידול ב .2

מון ל בקיזוז הפרשי שער ממי" נטו בגין ההשקעות בחוחיובייםהשפעת הפרשי שער  .3
ח לעומת הפרשי שער שליליים " מיליון ש44ל לאחר מס בסך "ההשקעות בחו

 השפעה זו . לאחר השפעת המס, ח" מיליון ש12בתקופה המקבילה אשתקד בסך 
 52.2% ברביע השני של השנה לעומת 29.3%באה לביטוי בשיעור מס נמוך של 

 .בתקופה המקבילה אשתקד

- ל36%-הפחתת שיעור המס על החברות משל  נרשמה השפעה 2004ברביע השני של  .4
 122 את הוצאות המס בבנק ובחברות המאוחדות בסך ההגדילש בהדרגתיות 30%

ח כתוצאה מעדכון המיסים הנדחים לפי השיעורים החדשים וחישוב המס "מיליון ש
 .בסכום זה 2004-בהוקטן הרווח הנקי מכך וכתוצאה , השוטף לפי שיעור נמוך יותר
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 :ל"מים דלהלן קיזזו חלקית את הגידול הנמאידך הגור

 . לפני השפעת המס, ח" מיליון ש233 בהפרשות לחובות מסופקים בסך גידול .1

,  ח" מיליון ש127בעיקר בעלויות השכר בסך , גידול בהוצאות התפעוליות והאחרות .2
 .לפני השפעת המס

, ח" מיליון ש18סך קיטון ברווח מפעולות מימון לפני  הפרשה לחובות מסופקים ב .3
 .לפני השפעת המס

 .ח"מיליון ש 2-בחלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות בירידה  .4

 .פני זכויות מיעוט בחברות מאוחדותל *

 
 של קבוצת לאומי הסתכם הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

ח בתקופה "ליון ש מי3,168-לבהשוואה , ח"מיליון ש 3,197-ב 2005 של במחצית הראשונה
 .0.9%גידול בשיעור של , 2004-בהמקבילה 

ברביע השני של השנה הסתכם הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים בסך 
 בשיעור קיטון, ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש1,623לעומת , ח" מיליון ש1,605

 .1.1%של 

במחצית הראשונה ות מסופקים בקבוצה הגידול ברווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחוב
  -: בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר מ2005של 

גם בשל הפיחות של השקל ביחס , 0.12%- בבמגזר מטבע החוץ פער הריביתשיפור ב .1
 .לדולר

 , בעיקר במגזר השקלי הלא צמוד3.3%גידול בהיקפי הפעילות הפיננסית בשיעור של   .2
 .12.3%פעילות בשיעור של בו גדל היקף ה

 עקב ירידת הריבית קיטון בעלויות הנובעות מחשבונות שאינם נושאים הכנסה .3
 .השקלית על מקורות המימון

מדד ההירידה בהיקפי הפעילות במגזר הצמוד למדד ביחד עם השפעת הפער של , מאידך
 .ל"שתי התקופות קיזזו חלקית את ההשפעות החיוביות הנ הידוע בין

 : פעילות עיקרייםמגזרי התפתחות הרווח המימוני לפי להלן

  השינוי% 2004 ביוני 30 2005 ביוני 30 המגזר
  )ח"במיליוני ש( 

 3.3 629 650 בנקאות עסקית
 5.9 253 268 ן"בניה ונדל

 10.3 439 484 בנקאות מסחרית
 )5.8( 726 684 משקי בית

 1.6 379 385 עסקים קטנים
 )8.2( 147 135 בנקאות פרטית
 )3.2( 406 393 ניהול פיננסי

 
  שלבמחצית הראשונה) ללא עיסקאות במכשירים פיננסיים נגזרים(הכולל פער הריבית 

פער הריבית הכולל עיסקאות  .2004-בבתקופה המקבילה  2.30%לעומת  2.57% הוא 2005
 1.74% לעומת 2005של  במחצית הראשונה 1.60%במכשירים פיננסיים נגזרים הוא 

  .2004כל שנת ל 1.76%ולעומת , 2004-בתקופה המקבילה ב

היחס של הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים לבין היתרה הממוצעת 
בתקופה המקבילה ) במונחים שנתיים( 2.74% לעומת 2.66%של הנכסים הכספיים היה 

 .אשתקד
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 2005  של הראשונהבמחציתהסתכמה של קבוצת לאומי ההפרשה לחובות מסופקים 
  של גידול ,2004-בח בתקופה המקבילה " מיליון ש662-לבהשוואה , ח"מיליון ש 939-ב

ח " מיליון ש494 הסתכמה ההפרשה לחובות מסופקים בסך 2005 ברביע השני של .41.8%
 .89.3%גידול של , 2004-ח בתקופה המקבילה ב" מיליון ש261-בהשוואה ל

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

ח " מיליון ש47 של  בסךגידולח לעומת "מיליון ש 30-בהשנה של  במחצית הראשונה גדלה
 . 2004ח בכל שנת "מיליון ש 6  שלוקיטוןבתקופה המקבילה אשתקד 

מסך  1.11% היה 2005של  במחצית הראשונהיעור ההפרשה הכולל לחובות מסופקים ש
המקבילה תקופה ב 0.78%לעומת שיעור של , )במונחים שנתיים(כל האשראי לציבור 

 . 2004 בכל שנת 0.89%אשתקד ולעומת 

 מסך 0.91% היה 2005שיעור ההפרשה הכולל לחובות מסופקים במחצית הראשונה של 
 . בתקופה המקבילה אשתקד0.66%יכון המשוקללים לעומת שיעור של כל נכסי הס

 : מסופקיםתלהלן ההתפתחות הרבעונית של ההפרשות לחובו

 2005  2004    

רביע ראשוןרביע שנירביע שלישי רביע רביעירביע ראשון רביע שני 

     )ח"במיליוני ש( 

 386 229 332 573 432 477 הפרשה ספציפית

 15 32 )10( )43( 13 17 ספת הפרשה נו

 401 261 322 530 445 494 סך הכל

שיעור ההפרשה 

מסך הכל האשראי 

על בסיס (לציבור 

 )שנתי

 

 

 

1.17% 

 

 

 

1.06% 

 

 

 

1.26% 

 

 

 

0.76% 

 

 

 

0.62% 

 

 

 

0.96% 

 
לפי (היתרה המצטברת של ההפרשה הכללית וההפרשה הנוספת לחובות מסופקים  

בבנק ובחברות המאוחדות שלו ) ל ידי המפקח על הבנקיםמאפייני סיכון שהוגדרו ע
, )מסך האשראי לציבור 0.63%מהווה (ח "מיליון ש 1,071-ב 2005  ביוני 30-בהסתכמה 

 .2004ח בסוף שנת "מיליון ש 1,041לעומת 

 : ות ההפרשות לחובות מסופקים לפי מגזרי פעילות עיקרייםחלהלן התפת

  2004 ביוני 30  2005  ביוני 30 מגזר

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

 1.2 351 2.5 671 בנקאות עיסקית
 0.4 57 0.9 112 ן"בניה ונדל

 0.9 120 0.6 93 בנקאות מסחרית
 1.3 50 0.4 20 משקי בית

 0.6 34 0.5 33 עסקים קטנים

 .אחוז מסך האשראי לסוף תקופה על בסיס שנתי  * 

 של קבוצת לאומי הסתכם לות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקיםהרווח מפעו
ח בתקופה "מיליון ש 2,506-לבהשוואה , ח"מיליון ש 2,258-ב 2005  שלבמחצית הראשונה

 הסתכם הרווח מפעולות 2005ברביע השני של שנת   .9.9%ירידה של , 2004-בהמקבילה 
 מיליון 1,362-בהשוואה ל, ח"ש מיליון 1,111-מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים ב

 .18.4% של ירידה ,ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש
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 במחצית הראשונה של קבוצת לאומי הסתכמו סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות
 ,2004-בח בתקופה המקבילה " מיליון ש1,691-לבהשוואה , ח"מיליון ש 1,793-ב 2005 של

- הסתכמו ההכנסות התפעוליות והאחרות ב2005ברביע השני של שנת  .6.0%  עלייה של
עלייה של , ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש846-בהשוואה ל, ח" מיליון ש906

7.1%. 

מגידול בהכנסות מעמלות מפעילות  בהכנסות התפעוליות והאחרות נובע בעיקר הגידול
הכנסות  ועודף 6.9%- מהכנסות מכרטיסי אשראי ב,7.3% בשיעור של לקוחות בשוק ההון

 .ח" מיליון ש17מהיעודה לפיצויים בסך של 

רווח מפעולות מימון לפני , קרי(משקל ההכנסות התפעוליות והאחרות  מסך כל ההכנסות 
 לעומת 35.9% היה בשיעור של)  תפעוליות ואחרותהפרשה לחובות מסופקים והכנסות

 .2004כל שנת ב 34.9%-ו בתקופה המקבילה אשתקד 34.8%

לעומת , מההוצאות התפעוליות והאחרות 62.9%וליות והאחרות מכסות ההכנסות התפע
 . 2004בכל שנת  62.0% בתקופה המקבילה אשתקד ולעומת 63.5%כיסוי של 

 במחצית הראשונה של קבוצת לאומי הסתכמו סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות
 ,2004-מקבילה בח בתקופה ה" מיליון ש2,662-לבהשוואה , ח" מיליון ש2,849-ב 2005 של

 הסתכמו ההוצאות התפעוליות והאחרות בסך 2005 ברביע השני של שנת  .7.0%  שלגידול
גידול של , ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש1,302-ח בהשוואה ל" מיליון ש1,429
9.8%. 

 138 בסך 2005  שלבמחצית הראשונה עלו) כולל עלויות הפרישה מרצון(הוצאות השכר 
והוצאות משכורות ונלוות , ח" מיליון ש4 בסך גדלועלויות הפרישה מרצון . ח"מיליון ש

 14.5%- ברביע השני של השנה גדלו הוצאות השכר ב).8.5%(ח " מיליון ש134 בסך עלו
 .לעומת התקופה המקבילה אשתקד

הוצאות השכר ברביע השני של השנה גדלו בעיקר בשל עדכון העתודות לפנסיה עקב תיקון 
ציאליות עקב תיקון סומותה וכן בשל גידול בעלויות מס שכר בגין ההוצאות הלוחות הת

בשיעור הינו במחצית הראשונה  הגידולבניטרול שני סעיפים אלה . 2005החוק בראשית 
  .8.7% הגידול הינו 2005 וברביע השני של 4.8%של 

 . לדוח51פרטים בקשר עם תכנית פרישה מרצון ראה בעמוד 

במחצית עלו ) פחת ואחרות, אחזקת בנינים וציוד(האחרות וות הוצאות התפעוליה
 לעומת התקופה ,4.5% גידול בשיעור של ,ח" מיליון ש49בסך  2005שנת  של הראשונה

 לעומת 3.4%ברביע השני של השנה גדלו הוצאות אלה בשיעור של  .המקבילה אשתקד
  .התקופה המקבילה אשתקד

 בתקופה המקבילה 54.8% כל ההכנסות לעומת מסך 57.1%ההוצאות התפעוליות מהוות 
 .2004 בכל שנת 56.2% אשתקד ולעומת

 , מסך כל הנכסים2.17%מהוות ) במונחים שנתיים(סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות 
 .2004שנת כל  ב2.15% ולעומת ,תקופה המקבילה אשתקד ב2.16%לעומת 

 
 במחצית הראשונה שלתכם  של קבוצת לאומי הסהרווח מפעולות רגילות לפני מס

, 2004-בח בתקופה המקבילה " מיליון ש1,535-לבהשוואה , ח"מיליון ש 1,202-ב 2005
 ברביע השני של השנה הסתכם הרווח מפעולות רגילות לפני מס בסך .21.7% של ירידה

 של  ירידה, ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש906-בהשוואה ל, ח" מיליון  ש588
35.1%. 

 
במחצית  הסתכמה של קבוצת לאומימפעולות רגילות  רשה למס על הרווחההפ

-בח בתקופה המקבילה " מיליון ש697-לבהשוואה , ח" מיליון ש405-ב 2005 של הראשונה
 45.4%מהרווח לפני מס לעומת  33.7%-כל היה "שיעור ההפרשה בתקופה הנ .2004

  .בתקופה המקבילה אשתקד
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 : בעיקר מהנושאים דלהלןהושפעההפרשה למס השיעור הירידה ב

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

על בסיס שעורי המס , 2004במחצית הראשונה של , הותאמו המיסים הנדחים
השינוי בשיעורי המס . רה בסכומים לצרכי מס בעתידבהתאם למועד ההכ, החדשים

על יתרות המיסים הנדחים הגדיל  את ההפרשה למס בבנק ובחברות המאוחדות 
 ומאידך קטנה ההפרשה 2004ח במחצית הראשונה של " מיליון ש131-בסך של כ

  .ח" מיליון ש9-השוטפת למס בכ

  של שנת ברביע הראשוןס הסדר עם שלטונות המעל פירישום מסים נדחים לקבל  .2
 . לדוח50 כמפורט בעמוד ,2005

 .2005- ב34%- ל2004 של במחצית הראשונה 35%-הפחתת שיעור מס חברות מ .3

, ) והוראת שעה147מספר ( אושר בכנסת חוק תיקון פקודת מס הכנסה 2005 ביולי 25ביום 
 34%יעור של התיקון קובע הפחתה הדרגתית של שיעור המס לחברות מש. 2005-ה"התשס

 . השפעת תיקון זה תבוא לידי ביטוי ברביע השלישי של השנה.25% לשיעור של

 . לדוח51-50בעמודים " תיאור מצב המיסוי"-להלן בפרטים נוספים ראה ל

 

 797 בסך 2005  שלבמחצית הראשונההסתכם מפעולות רגילות לאחר מס  הרווח
 ברביע .4.9%של  ירידה, לה אשתקדח בתקופה המקבי" מיליון ש838ח  לעומת "מיליון ש

 433ח לעומת " מיליון ש416-השני של השנה הסתכם הרווח מפעולות רגילות לאחר מס ב
  .3.9%ירידה של , ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש

 
במחצית  הסתכם חלק הקבוצה ברווח מפעולות רגילות לאחר מס של חברות כלולות

ח בתקופה " מיליון ש183-לח בהשוואה "ון ש מילי261-ב 2005שנת   של הראשונה
ברביע השני הסתכם חלק הקבוצה ברווח מפעולות  .42.6% של עלייה, 2004-בהמקבילה 

ח " מיליון ש122ח לעומת " מיליון ש120רגילות לאחר מס של חברות כלולות בסך 
 .1.6% של ירידה, בתקופה המקבילה אשתקד

 
במחצית  הסתכם הקבוצה) פסדיה(חי ברוו חלקם של בעלי המניות החיצוניים

ח בתקופה "מיליון ש 6של רווח ח לעומת " מיליון ש14 של בהפסד 2005  של הראשונה
ההפסד נובע מחלק המיעוט בהפרשי שער שליליים בגין ההשקעה  . המקבילה אשתקד

 .בשוויץ
 

 פירסם המוסד 2004 בחודש יולי –השפעה מצטברת של שינוי שיטה חשבונאית 
להלן  ("מסים על ההכנסה "19י לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר הישראל
על אף זאת החליט הבנק לאמץ . 2005התקן החדש חל לגבי התקופות החל מינואר . )התקן

 בדרך של הוצגו מחדש  2004של והשני  נתוני הרביע הראשון. 2004 בשנתאת התקן כבר 
הנקי  הוקטן הרווח ,כתוצאה. חשבונאיתשל שינוי שיטה לתחילת שנה השפעה מצטברת 

- גדל ב2004והרווח ברביע השני של , ח" מיליון ש32  של בסך2004שנת ברביע הראשון של 
  .ח" מיליון ש20

 2005  שלבמחצית הראשונה הסתכם מפעולות בלתי רגילות לאחר מס) הפסד( הרווח
 . המקבילה אשתקדח בתקופה "מיליון ש 3 בסך הפסדח לעומת "מיליון ש 34 של בסך

מ וממכירת "בעלהשקעות אפריקה ישראל ב מהחזקות 0.5%הרווח נובע ממכירת 
 . לדוח36לפרטים ראה להלן בעמוד . מ"אופציות לרכישת מניות החברה לישראל בע
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 במונחים שנתיים הגיע )*(מפעולות רגילות לפני מס ביחס להון העצמי נטו הרווח
 .2004-בבתקופה המקבילה  24.8%-ל בהשוואה 18.6%-ל 2005  שלבמחצית הראשונה

 

 במונחים ))*(תשואה להון נטו(מפעולות רגילות לאחר מס ביחס להון העצמי  הרווח
בתקופה  13.2%-ל בהשוואה 12.1%-ל 2005  שלבמחצית הראשונהשנתיים הגיע 

 .2004-בהמקבילה 
 

במחצית יע  הגח ערך נקוב של הון מניות" ש1-להרווח הנקי מפעולות רגילות 
 .2004-בח בתקופה המקבילה " ש0.718-לח בהשוואה " ש0.758-ל 2005 שלהראשונה 

 
     2005   שלשונהבמחצית הרא הגיע ח ערך נקוב של הון מניות" ש1-להרווח הנקי 

 .2004-בח בתקופה המקבילה " ש0.693-לח בהשוואה "ש 0.782-ל
 

  :)א( של)  המיעוטללא זכויות(התשואה להון העצמי במונחים שנתיים 

   2005  2004  

   מחצית ראשונה   

   %    

  )ב (14.3  15.3   הרווח הנקי 

  14.8  14.8  הרווח הנקי מפעולות רגילות

 

 2005  2004     

 רביע רביע רביע רביע רביע רביע 
 ראשון שני שלישי רביעי ראשון שני 

  %     

 )ב (12.6 )ב (16.1 15.2 9.2 14.9 15.8 הרווח הנקי 

 13.7 16.1 15.3 9.3 14.9 14.7הרווח הנקי מפעולות רגילות

 
 .כל תקופהחישוב התשואה מתייחס להון העצמי לתחילת  )א(

 . לדוחות הכספיים.ג7באור  ראה ,הוצג מחדש )ב(

 

                                                           
)*(

הרווח אינו . הון עצמי בתוספת זכויות בעלי מניות חיצוניים ובניכוי השקעות בהון של חברות כלולות 

 .ווח של חברות כלולותכולל את הר 
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  שלהתפתחותהמבנה ו
הנכסים וההתחייבויות 

(1)  

-ח בהשוואה ל"מיליארד ש 263.6-ב 2005 ביוני 30-ב של קבוצת לאומי הסתכם המאזן
 של עלייה , 2004 ביוני 30-ל ובהשוואה  ,3.1% עלייה של ,2004ח בסוף "מיליארד ש 255.8
6.2%. 

 46.1%-כ, ח" מיליארד ש121.5-כערך הנכסים במטבע חוץ והצמודים למטבע חוץ הינו 
ביחס  ו 6.17%-ב השקל ביחס לדולר פוחת השנה  שלבמחצית הראשונה. מסך הנכסים

השינוי בשער  .5.95%ביחס לאירו בשיעור של   ויוסף 2.08%לסל המטבעות בשיעור של  
 .  בסך כל הנכסים3.6% בשיעור של לעלייההחליפין תרם 

 209.7-לח בהשוואה " מיליארד ש216.4-ב 2005 ביוני 30-ב הסתכמו פיקדונות הציבור
 עלייה, 2004 ביוני 30-לובהשוואה  ,3.2%  של עלייה, 2004 בדצמבר 31-בח "מיליארד ש

 .5.8%של 

 :זרי פעילות עיקרייםלהלן התפתחות פיקדונות הציבור לפי מג

 השינוי 2004 בדצמבר 31 2005  ביוני30 מגזר
 % )ח"במיליוני ש( 

 )1.7( 27,564 27,083 בנקאות עסקית
 31.1 2,191 2,872 ן"בניה ונדל

 11.2 19,652 21,855 בנקאות מסחרית
 )0.7( 100,445 99,764 משקי בית

 1.7 11,284 11,476 עסקים קטנים
 8.0 31,486 34,017  בנקאות פרטית

 21.7 7,511 9,140 משכנתאות

 
 13.3-ב 2005ביוני  30-בהסתכמו שטרי הון וכתבי התחייבות נדחים , אגרות חוב
 ,18.6%עלייה של  , 2004 בדצמבר 31 -ח ב" מיליארד ש11.3 -ח בהשוואה ל"מיליארד ש

  . נדחים מגיוס פיקדונותשנבעה בעיקר
 .2005 לדוח בקשר עם הנפקת כתבי התחייבות נדחים בחודש יולי 3ראה גם בעמוד 

 
 תלות חוץ מאזנייפע

 :המנוהלים על ידי קבוצת לאומי) חוץ מאזני(להלן התפתחות ביתרות נכסי לקוחות 

 השינוי 2004 בדצמבר 31 2005  ביוני30 
 % )ח"במיליוני ש( )ח"יליוני שבמ( 

 12.7 23,910 188,928 212,838 תיקי ניירות ערך
 16.9 4,974 29,360 34,334קרנות נאמנות:  מזה

 2.7 904 33,056 33,960 קופות גמל
 )2.1( )210( 9,970 9,760 קרנות השתלמות

 10.6 24,604 231,954 256,558 סך הכל

 

                                                           
(1)
 .ח"השינויים באחוזים חושבו על פי היתרות במיליוני ש  
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 169.4-לח בהשוואה " מיליארד ש169.7-ב 2005 ביוני 30-ב הסתכם האשראי לציבור
 יהיעל, 2004  ביוני30- ל ובהשוואה0.2% של עליה, 2004 בדצמבר 31-בח "מיליארד ש

 .דומה
 

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

  2004 בדצמבר 31 2005  ביוני30 

 שיעור עורשי סיכון אשראי שיעור סיכון אשראי 

 השינוי מסך הכל כולל לציבור מסך הכל כולל לציבור ענפי משק

  % )ח"במיליוני ש( % )ח"במיליוני ש( 

 )2.1( 0.8 2,004 0.8 1,962 חקלאות

 4.0 14.6 36,316 14.9 37,758 תעשיה

 1.3 18.5 45,853 18.3 46,439 ן"בינוי ונדל

 )0.9( 1.4 3,406 1.3 3,376 חשמל  ומים

 3.5 11.1 27,584 11.2 28,538 חרמס

שרותי הארחה , בתי מלון

 ואוכל

 

6,185 

 

2.4 

 

6,265 

 

2.5 

 

)1.3( 

 )1.4( 2.3 5,637 2.2 5,556 תחבורה ואחסנה

 6.5 3.4 8,307 3.5 8,845 תקשורת ושרותי מחשב

 2.8 11.4 )1 (28,214 11.4 29,004 שרותים פיננסיים

 )0.2( 2.9 7,185 2.8 7,171 שרותים עיסקיים אחרים

 )6.8( 3.2 7,952 2.9 7,408שרותים ציבוריים וקהילתיים

 הלוואות –אנשים פרטיים 

 לדיור

 

29,885 

 

11.8 

 

28,739 

 

11.6 

 

4.0 

 3.6 16.3 40,374 16.5 41,825  אחר–אנשים פרטיים 

 2.5 100 )1 (247,836 100.0 253,952 סך הכל

ונכסים אחרים בגין של הציבור  באגרות חוב שקעותה, לרבות סיכון אשראי חוץ מאזני *

 .מכשירים נגזרים

 .הוצג מחדש )1(

 

 :להלן התפתחות האשראי לציבור לפי מגזרי פעילות עיקריים

 השינוי 2004 בדצמבר 31 2005  ביוני30 מגזר
 % )ח"במיליוני ש( 

 )1.3( 54,145 53,465 בנקאות עסקית
 )3.1( 26,112 25,303 ן"בניה ונדל

 1.1 29,914 30,242 בנקאות מסחרית
 6.9 8,388 8,965 משקי בית

 2.1 12,208 12,464 עסקים קטנים
 2.5 4,439 4,549  בנקאות פרטית

 0.7 32,124 32,352 משכנתאות
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לפי הסיווגים שנקבעו  )6( )1( להלן התפתחות האשראים הבעייתיים -חובות בעייתיים 
 :בהוראות המפקח על הבנקים

  בדצמבר 31

2004 

  ביוני30

 2004 

  ביוני30

 2005 

  

   )ח" שיוניבמיל (
 שאינם נושאי הכנסה 2,912 3,305 2,602

 )2 (שאורגנו מחדש 921 982 838

 )3 (מיועדים לארגון מחדשה 1,057 94 1,210

 בפיגור זמני 739 850 753

 *בהשגחה מיוחדת  12,218 13,466 13,255

 )1( ללווים בעייתיים הכל אשראי מאזני-סך 17,847 18,697 18,658

*)5() 1 ( ללווים בעייתייםמאזני-סיכון אשראי חוץ 2,022 2,177 2,375
 

80 
 
- 

 
89 

נכסים אחרים בגין מכשירים נגזרים של לווים 
 בעייתיים

 )1(סיכון אשראי כולל בגין לווים בעייתיים  19,958 20,874 21,113

 בגין אשראים שסולקונכסים שהתקבלו  16 16 14

  )4 (חובות בגינם קיימת הפרשה ספציפית :מזה* 6,707 6,136 7,065

 אשראי לדיור שבגינו קיימת הפרשה :מזה*   
 לפי עומק הפיגור  603 613 621

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

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

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

 .ויתור על הכנסות

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

 .הארגון מחדש טרם בוצע בפועל

 .אי לדיור שבגינו קיימת הפרשה לפי עומק הפיגורלמעט אשר )4(

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

 .להבטחת חבות של צד שלישי

  .אשראי ללווים בעייתיים כמפורט במתכונת הגילוי )6(

 

 מיליון 963-לח בהשוואה "ון ש מילי929-ב 2005  ביוני30-ב הסתכם האשראי לממשלות
 .8.9%  שלירידה, 2004  ביוני 30-לובהשוואה  ,3.5% של ירידה, 2004 בדצמבר 31-בח "ש

 מיליארד 43.5-לח בהשוואה " מיליארד ש46.1-ב 2005ביוני  30-ב הסתכמו ניירות ערך
 .12.7% של עלייה, 2004  ביוני30-לובהשוואה  ,5.8% של עלייה, 2004 בדצמבר 31-בח "ש

 שינוי בהסדר הבטחונות למסלקת הבורסה הנדרש מאת חברי חל 2005 במאי 15-החל מה
שעבד לטובת מסלקת מכל אחד מהחברים בקרן הסיכונים , החל ממועד זה. הבורסה

 את חיובי החבר כלפי מבטיחיםאשר , הבורסה בטחונות בגובה חלקו היחסי בקרן
 בטחונות אלו גם את מבטיחיםכמו כן . המסלקה ואת חלקו של החבר בקרן הסיכונים

ם הבטחונות שהעמיד החבר האחר לא אוזאת , חיובי חברי קרן הסיכונים האחרים
ובהתאם לחלקו היחסי של כל אחד מהחברים , יספיקו לכיסוי כל חיובי החבר האחר

לפי , עד לגובה הבטחונות שניתנו או עד לגובה החיובים כלפי מסלקת הבורסה, בקרן
, ח" מיליון ש96הינו  2005 במאי 15-בעל ידי הבנק  כל אגרות החוב ששועבדו  סך.הנמוך

על ידי חברי הבורסה  ניתנו לאותו מועדעד  .ח" מיליון ש92היתה  2005 ביוני 30-והיתרה ל
 . ערבויות כחלק מהסדר הבטחונות למסלקת הבורסה

ח " מיליון ש1,905אגרות חוב בהיקף של  ,2005 ביוני 30ליום ,  הבנקבנוסף שיעבד
 .דדית של חברי המסלקההף להבטחת פעילות לקוחותיו ובגין הערבות ה"למסלקת המעו

 חתם הבנק על אגרת חוב לטובת בנק ישראל להבטחת אשראי 2005 באוגוסט 17ביום 
 לטובת בנק ישראל בדל הבנק שיע"כערובה לנ. שהבנק קיבל או יקבל מבנק ישראל
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 5.0שחר וגליל עד לסך של , גילון, מ"וב מסוג מקבשעבוד שוטף את מלאי אגרות הח
 . ח"מיליארד ש

ח " מיליון ש200 הסתכמה יתרת האשראי מבנק ישראל בסך 2005 באוגוסט 22ליום 
 .ח" שמיליארד 5.1ויתרת הפיקדונות בבנק ישראל בסך 

 
 

ות בכל תחומי הקבוצה פועלת במגזרי פעילות שונים באמצעות הבנק וחברות הבנ  בקבוצהמגזרי פעילות
כמו כן משקיעה הקבוצה בתאגידים ריאליים הפועלים . הבנקאות והשירותים הפיננסיים

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

 תאור מפורט של .בהתאם למאפיינים שנקבעו על ידי בנק ישראלהינם מגזרי  הפעילות 
 .2004-י ל בדוח השנתניתןדה שלהם  ואופן המדימגזרי הפעילות

 
 :לפי מגזרי פעילות) ההפסד( הנקיהרווח פירוט להלן 

 

 לשישה חודשים מגזרים

  ביוני30- בושהסתיימ

 

 השינוי

לשלושה חודשים 

  ביוני30-שהסתיימו ב

 

 השינוי

 2005 2004  2005 2004  

 % ח"במיליוני ש % ח"במיליוני ש 

 - 111 )57( - 108 )68( בנקאות עיסקית

 28.3 60 77 )19.4( 103 83 ן"בניה ונדל

 )21.8( 78 61 )27.9( 154 111 משקי בית 

 86.4 22 41 9.8 82 90 עסקים קטנים

 111.9 42 89 16.3 135 157  בנקאות מסחרית

 )75.0( 12 3 )87.9( 33 4 בנקאות פרטית 

 )6.3( 32 30 3.5 57 59  הלוואות לדיור-משכנתאות 

 85.7 7 13 191.7 12 35 בשוק ההוןפעילות 

 600.0 2 14 188.9 9 26 פעילות כרטיסי אשראי

 )16.7( 126 105 )2.5( 241 235 ניהול פיננסי

 242.4 59 202 713.0 46 374 אחרים

 4.9 551 578 12.9 980 1,106 סך הכל
 

 בנקאות עסקית

  :להלן תמצית רווח והפסד של הבנקאות העיסקית

ית בנקאות עיסק 
 בארץ

 *  שוק ההון
 בארץ

 
 ל"פעילות בחו

 
 סך הכל

     ביוני30- ב ושהסתיימ לשישה חודשים  

 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 

       ח"במיליוני ש 

 629 650 183 227 -  -  446 423 רווח מפעולות מימון
         הכנסות תפעוליות

 113 115 22 23 17 16 74 76 ואחרות
 742 765 205 250 17 16 520 499 סך כל ההכנסות
         הפרשות לחובות

 351 671 30 47 -  -  321 624 מסופקים
הוצאות תפעוליות 

 ואחרות
 

147 
 

129 
 
7 

 
6 

 
144 

 
130 

 
298 

 
265 

 מפעולות) הפסד(רווח 
 מסים    רגילות לפני 

 
)272( 

 
70 

 
9 

 
11 

 
59 

 
45 

 
)204( 

 
126 

 108 )68( 57 77 6 5 45 )150( ) הפסד(י נקרווח 

 57,545 53,465 8,265 9,519 -  -  49,280 43,946 יתרת אשראי לציבור
 26,645 27,083 10,755 11,715 -   -  15,890 15,368יתרת פיקדונות הציבור
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בנקאות עיסקית  
 בארץ

 *  שוק ההון
 בארץ

 
 ל"פעילות בחו

 
 סך הכל

     ביוני30- בימו לשלושה חודשים שהסתי 

 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 

       ח"במיליוני ש 

 337 345 96 134 -   -  241 211 רווח מפעולות מימון
         הכנסות תפעוליות

 60 60 11 12 10 7 39 41 ואחרות
 397 405 107 146 10 7 280 252 סך כל ההכנסות
         הפרשות לחובות

 96 421 13 38 -  -  83 383 מסופקים
הוצאות תפעוליות 

 ואחרות
 

75 
 

58 
 
4 

 
3 

 
75 

 
65 

 
154 

 
126 

 מפעולות) הפסד(רווח 
     רגילות לפני מסים

 
)206( 

 
139 

 
3 

 
7 

 
33 

 
29 

 
)170( 

 
175 

 111 )57( 24 53 4 2 83 )112( ) הפסד(רווח נקי 

 פעילות בינמגזרית* 

 מיליון 68סך של  בבנקאות עסקית הסתכם בההפסדנה סך כל במחצית הראשונה של הש
 יותהירידה ברווח. ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש108 בסך רווחח לעומת "ש

, בפעילות הבנקאית העיסקית בארץ, מגידול בהפרשות לחובות מסופקיםבעיקר נובעת 
 .2005ח ברביע השני של " מיליון ש300-בסך של כ

- וב2004 ביוני 30-בהשוואה ל 10.8%-רץ ירד היקף האשראי לציבור בכבמגזר העיסקי בא
וזאת בעיקר ממעבר לווים למימון חוץ בנקאי , 2004 בדצמבר 31- בהשוואה ל3.7%

 .ובמיוחד על ידי גיוסים בשוק ההון

 בנקאות קמעונאית

  :משקי ביתמגזר הבנקאות הקמעונאית בלהלן תמצית רווח והפסד של 

 סך הכל *כרטיסי אשראי *  שוק ההוןית בנקאות משקי ב 

      ביוני30- ב ושהסתיימ לשישה חודשים 

 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 

       ח"במיליוני ש 

 726 684 -  -  -  -  726 684 רווח מפעולות מימון
הכנסות תפעוליות 

 ואחרות
 

258 
 

262 
 

287 
 

283 
 

44 
 

45 
 

589 
 

590 
 1,316 1,273 45 44 283 287 988 942  ההכנסותסך כל

הפרשות לחובות 
 מסופקים

 
20 

 
50 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
20 

 
50 

הוצאות תפעוליות 
 ואחרות

 
830 

 
764 

 
189 

 
189 

 
38 

 
36 

 
1,057 

 
989 

 מפעולותרווח 
 מסיםרגילות לפני 

 
92 

 
174 

 
98 

 
94 

 
6 

 
9 

 
196 

 
277 

 154 111 5 3 52 55 97 53 רווח נקי

 7,711 8,965 -  -  -  -  7,711 8,965 יתרת אשראי לציבור
 99,132 99,764 -  -  -  -  99,132 99,764יתרת פיקדונות הציבור
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 סך הכל *כרטיסי אשראי *  שוק ההוןבנקאות משקי בית  

      ביוני30- בלשלושה חודשים שהסתיימו  

 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 

       ח"במיליוני ש 

 367 347 -  -  -  -  367 347 רווח מפעולות מימון
הכנסות תפעוליות 

 ואחרות
 

131 
 

133 
 

143 
 

146 
 

23 
 

22 
 

297 
 

301 
 668 644 22 23 146 143 500 478 סך כל ההכנסות

הפרשות לחובות 
 מסופקים

 
6 

 
36 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
6 

 
36 

הוצאות תפעוליות 
 ואחרות

 
420 

 
385 

 
93 

 
89 

 
19 

 
20 

 
532 

 
494 

 רווח מפעולות
 רגילות לפני מסים

 
52 

 
79 

 
50 

 
57 

 
4 

 
2 

 
106 

 
138 

 78 61 1 2 32 28 45 31 רווח נקי

 פעילות בינמגזרית* 

  2005 במחצית הראשונה של הסתכםבמגזר משקי בית הרווח בבנקאות קמעונאית סך כל 
 הירידה. ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש154- לח בהשוואה" מיליון ש111-ב

 .6.9%בשיעור של   בעיקר מגידול בהוצאות תפעוליות ואחרותתברווח נובע

- וב2004 ביוני 30-בהשוואה ל 16.3%היקף האשראי לציבור במגזר זה גדל בשיעור של 
 .2004 בדצמבר 31- בהשוואה ל6.9%

 :עסקים קטניםמגזר נאית בהבנקאות הקמעולהלן תמצית רווח והפסד של 

בנקאות עסקים  
 קטנים 

 
 *  שוק ההון

 
 *כרטיסי אשראי

 
 סך הכל

      ביוני30-ב ושהסתיימ לשישה חודשים 

 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 

       ח"במיליוני ש 

 379 385 -  -  -  -  379 385 רווח מפעולות מימון
הכנסות תפעוליות 

 ואחרות
 

174 
 

184 
 

21 
 

22 
 

13 
 

14 
 

208 
 

220 
 599 593 14 13 22 21 563 559 סך כל ההכנסות

הפרשות לחובות 
 מסופקים

 
33 

 
34 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
33 

 
34 

הוצאות תפעוליות 
 ואחרות

 
383 

 
391 

 
13 

 
14 

 
8 

 
9 

 
404 

 
414 

 רווח מפעולות
 רגילות לפני מסים

 
143 

 
138 

 
8 

 
8 

 
5 

 
5 

 
156 

 
151 

 82 90 3 3 4 5 75 82 ווח נקיר

 12,201 12,464 -  -  -  -  12,201 12,464 יתרת אשראי לציבור
 10,596 11,476 -  -  -  -  10,596 11,476יתרת פיקדונות הציבור
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בנקאות עסקים  
 קטנים 

 
 *  שוק ההון

 
 *כרטיסי אשראי

 
 סך הכל

      ביוני30- בלשלושה חודשים שהסתיימו  

 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 

       ח"במיליוני ש 

 190 196 -  -  -  -  190 196 רווח מפעולות מימון
הכנסות תפעוליות 

 ואחרות
 

88 
 

85 
 

10 
 

12 
 
6 

 
6 

 
104 

 
103 

 293 300 6 6 12 10 275 284 סך כל ההכנסות
הפרשות לחובות 

 מסופקים
 

25 
 

33 
 

 - 
 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
25 

 
33 

הוצאות תפעוליות 
 ואחרות

 
195 

 
207 

 
7 

 
7 

 
4 

 
5 

 
206 

 
219 

 רווח מפעולות
 רגילות לפני מסים

 
64 

 
35 

 
3 

 
5 

 
2 

 
1 

 
69 

 
41 

 22 41 1 1 2 2 19 38 רווח נקי

 פעילות בינמגזרית* 

-  ב2005 במחצית הראשונה של הסתכםבמגזר עסקים קטנים הרווח בבנקאות קמעונאית 
 . ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש82-שוואה לח בה" מיליון ש90

 בנקאות מסחרית

  :מסחריתהבנקאות הלהלן תמצית רווח והפסד של 

בנקאות מסחרית  
 בארץ

 *  שוק ההון
 בארץ

 
 ל"פעילות בחו

 
 סך הכל

      ביוני30- ב ושהסתיימ לשישה חודשים 

 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 

       ח"שבמיליוני  

 439 484 104 105 -  -  335 379 רווח מפעולות מימון
הכנסות תפעוליות 

 ואחרות
 

108 
 

106 
 

42 
 

32 
 

14 
 

11 
 

164 
 

149 
 588 648 115 119 32 42 441 487 סך כל ההכנסות

הפרשות לחובות 
 מסופקים

 
98 

 
99 

 
  - 

 
 - 

 
)5( 

 
21 

 
93 

 
120 

הוצאות תפעוליות 
 ואחרות

 
208 

 
183 

 
15 

 
13 

 
58 

 
57 

 
281 

 
253 

 מפעולותרווח 
 181 מסיםרגילות לפני 

 
159 

 
27 

 
19 

 
66 

 
37 

 
274 

 
215 

 135 157 37 40 11 15 87 102 רווח נקי

 27,259 30,242 4,616 5,414 -  -  22,643 24,828 יתרת אשראי לציבור
 17,986 21,855 5,089 6,445 -  -  12,897 15,410יתרת פיקדונות הציבור
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בנקאות מסחרית  
 בארץ

 *  שוק ההון
 בארץ

 
 ל"פעילות בחו

 
 סך הכל

      ביוני30- בלשלושה חודשים שהסתיימו  

 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 

       ח"במיליוני ש 

 218 240 55 58 -  -  163 182 רווח מפעולות מימון
הכנסות תפעוליות 

 ואחרות
 

51 
 

52 
 

20 
 

13 
 
8 

 
5 

 
79 

 
70 

 288 319 60 66 13 20 215 233 סך כל ההכנסות
הפרשות לחובות 

 מסופקים
 

37 
 

70 
 

 - 
 
 - 

 
)4( 

 
5 

 
33 

 
75 

הוצאות תפעוליות 
 ואחרות

 
99 

 
97 

 
6 

 
6 

 
30 

 
26 

 
135 

 
129 

 רווח מפעולות
 רגילות לפני מסים

 
97 

 
48 

 
14 

 
7 

 
40 

 
29 

 
151 

 
84 

 42 89 12 27 4 8 26 54 רווח נקי

 פעילות בינמגזרית* 

ח " מיליון ש157 בסך 2005 במחצית הראשונה של הרווח בבנקאות מסחרית הסתכם
הגידול ברווח נובע מגידול  .ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש135-בהשוואה ל

ירידה בהפרשות לחובות מבהכנסות מפעולות מימון ומהכנסות התפעוליות והאחרות וכן 
 .שקוזז חלקית מעליה בהוצאות התפעוליות, קיםמסופ

- וב2004 ביוני 30- בהשוואה ל10.9%היקף האשראי לציבור במגזר זה גדל בשיעור של 
 21.5% היקף פיקדונות הציבור גדל בשיעור של .2004 בדצמבר 31- בהשוואה ל1.1%

 .2004 בדצמבר 31- בהשוואה ל11.2%- וב2004 ביוני 30-בהשוואה ל

 רטיתבנקאות פ

  :פרטיתהבנקאות הלהלן תמצית רווח והפסד של 

בנקאות ופיננסים  
 בארץ

 *  שוק ההון
 בארץ

 
 ל"פעילות בחו

 
 סך הכל

      ביוני30- ב ושהסתיימ לשישה חודשים 

 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 

       ח"במיליוני ש 

 147 135 85 70 -  -  62 65 רווח מפעולות מימון
הכנסות תפעוליות 

 ואחרות
 

17 
 

14 
 

54 
 

49 
 

115 
 

125 
 

186 
 

188 
 335 321 210 185 49 54 76 82 סך כל ההכנסות

הפרשות לחובות 
 מסופקים

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

הוצאות תפעוליות 
 ואחרות

 
80 

 
77 

 
29 

 
25 

 
192 

 
184 

 
301 

 
286 

 מפעולות) הפסד(רווח 
 רגילות לפני מסים

 
2 

 
)1( 

 
25 

 
24 

 
)9( 

 
24 

 
18 

 
47 

 33 4 21 )11( 13 14 )1( 1 ) הפסד(רווח נקי 

 5,093 4,549 3,586 3,171 -  -  1,507 1,378 יתרת אשראי לציבור
 30,641 34,017 9,901 11,258 -  -  20,740 22,759יתרת פיקדונות הציבור
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בנקאות ופיננסים  
 בארץ

 *  שוק ההון
 בארץ

 
 ל"בחופעילות 

 
 סך הכל

      ביוני30- בלשלושה חודשים שהסתיימו  

 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 

       ח"במיליוני ש 

 79 71 47 37 -  -  32 34 רווח מפעולות מימון
הכנסות תפעוליות 

 ואחרות
 
8 

 
7 

 
28 

 
26 

 
54 

 
63 

 
90 

 
96 

 175 161 110 91 26 28 39 42 סך כל ההכנסות
הפרשות לחובות 

 מסופקים
 

 - 
 
1 

 
 - 

 
 - 

 
2 

 
1 

 
2 

 
2 

הוצאות תפעוליות 
 ואחרות

 
40 

 
42 

 
14 

 
13 

 
98 

 
103 

 
152 

 
158 

 מפעולות) הפסד(רווח 
 רגילות לפני מסים

 
2 

 
)4( 

 
14 

 
13 

 
)9( 

 
6 

 
7 

 
15 

 12 3 8 )5( 7 8 )3( - ) הפסד(רווח נקי 

 פעילות בינמגזרית* 

ח בהשוואה " מיליון ש4בסך  2005במחצית הראשונה של ית הסתכם הרווח בבנקאות פרט
מירידה עיקר מוסברת בהירידה ברווח . ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש33-ל

ברווח של השלוחה בשוויץ לרבות השפעת הפרשי שער שליליים בגין ייסוף השקל ביחס 
תקופה המקבילה  ב0.9% לעומת פיחות השקל בשיעור של 6.3%ש בשיעור של "לפר

 .אשתקד

- וב2004 ביוני 30- בהשוואה ל11.0%היקף פיקדונות הציבור במגזר זה גדלו בשיעור של 
 .2004 בדצמבר 31- בהשוואה ל8.0%

 ן"בניה ונדל
ח " מיליון ש83בסך  2005במחצית הראשונה של ן  הסתכם "בניה ונדלהנקי במגזר הרווח 

הירידה ברווח נובעת בעיקר . לה אשתקדקביח בתקופה המ" מיליון ש103-בהשוואה ל
ן "הרווח הנקי במגזר בניה ונדל. ח בהפרשה לחובות מסופקים" מיליון ש55של   מגידול

ח בתקופה " מיליון ש60-ח בהשוואה ל" מיליון ש77-הסתכם ברביע השני של השנה ב
 . המקבילה אשתקד

 .2004 בדצמבר 31-אה ל בהשוו31.1%היקף פיקדונות הציבור במגזר זה גדלו בשיעור של 

  הלוואות לדיור–משכנתאות 
 מיליון 59בסך  2005במחצית הראשונה של משכנתאות הסתכם במגזר הנקי הרווח כל סך 
הרווח הנקי במגזר . ח בתקופה המקבילה אשתקד"יליון ש מ57-ח בהשוואה ל"ש

ח "ן ש מיליו32-ח בהשוואה ל" מיליון ש30-משכנתאות הסתכם ברביע השני של השנה ב
 . בתקופה המקבילה אשתקד

 כרטיסי אשראי
ח " מיליון ש26בסך  2005במחצית הראשונה של מכרטיסי אשראי  הסתכם הנקי הרווח 

ח המשקף " מיליון ש17 גידול של ,ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש9-בהשוואה ל
סתכם  הרווח הנקי מכרטיסי אשראי ה.את הגידול ברווח הנקי של חברת לאומי קארד

 ח בתקופה המקבילה" מיליון ש2-ח בהשוואה ל" מיליון ש14-ברביע השני של השנה ב
 .ח" מיליון ש12גידול של , אשתקד

 שוק ההון
ח " מיליון ש35בסך  2005במחצית הראשונה של שוק ההון הסתכם מגזר הנקי בהרווח 

 13ידול בסך עיקר הגידול נובע מג. ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 12-בהשוואה ל
ח ברווח " מיליון ש11 בית השקעות ומגידול בסך' ח ברווח הנקי של לאומי ושות"מיליון ש

 הרווח הנקי במגזר שוק ההון הסתכם ברביע .הנקי של חברת פסגות אופק בית השקעות
 . ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש7-ח בהשוואה ל" מיליון ש13-השני של השנה ב
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 ניהול פיננסי
ח " מיליון ש235 בסך 2005 במחצית הראשונה של בניהול פיננסי הסתכםהנקי ווח הר

הרווח המימוני במגזר הניהול . אשתקדבתקופה המקבילה ח " מיליון ש241לעומת 
וכן רווחים ממימוש אגרות  ,הפיננסי כולל את כל ההכנסות בגין השקעות ההון הפיננסי

ומשו מהתאמות לשווי הוגן של אגרות חוב חוב זמינות למכירה ורווחים שמומשו ולא מ
ח " מיליון ש105-הרווח הנקי בניהול פיננסי הסתכם ברביע השני של השנה ב. למסחר

 . ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש126-בהשוואה ל

 כולל את תוצאות הפעילות של הקבוצה בהשקעות -) ריאליות (חברות כלולות
 ."אחר"צג במגזר וומ, ריאליות

 1,825-בכ 2005 ביוני 30-כל ההשקעות של קבוצת לאומי בחברות כלולות מסתכם בסך 
 .2004 בדצמבר 31-ח ב" מיליון ש1,754ח לעומת "מיליון ש

 :להלן עיקרי השינויים

 שווי שוק   שווי מאזני  

  בדצמבר 31  בינוי 30 שינוי   בדצמבר 31  ביוני 30 

 2004 2005 %-ב 2004 2005 

 ח"במיליוני ש  ח" שבמיליוני 

 1,310 1,716 15.9 784 909 מ"החברה לישראל בע

 1,465 1,137 )10.8( 556 496מ"מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע

 1,005 1,121 0.8 238 240 מ"אפריקה ישראל להשקעות בע

 -    -    4.8 42 44 מ"שר בע-אפ

 השקעות פיננסיות -ביטוח ישיר 

 מ"בע
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40 

 

)7.5( 

 

134 

 

103 

 -    -   20.0 10 12 מ"שידורי קשת בע

 7 6 - 9 9 מ"גבמיט תקשורת מחשברים בע

 -    -   4.0 75 78 אחרים

 3,890 4,114 4.0 1,754 1,825 סך הכל

 

 261 הסתכמה בסך 2005לות לרווח הקבוצה במחצית הראשונה של והחברות הכלתרומת 
הסכומים הם לאחר  (דופה המקבילה אשתקח בתק" מיליון ש183ח לעומת "מיליון ש

 ).הפרשה למסים לשלם בעתיד בגין חלוקת דיבידנד

בתאגידים ת הבנק והחזק -") מגדל אחזקות ("מ "מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע
חוק  "-להלן  (1981-א"התשמ, )רישוי(למגבלות הקבועות בחוק הבנקאות כפופה 

 כי תאגיד בנקאי רשאי ,א לחוק24בסעיף , רבין הית, חוק הבנקאות קובע"). הבנקאות
 מחזיק הבנק .אחד בלבד") תאגיד אחזקה ריאלי("להחזיק באמצעי שליטה בקונגלומרט 

 .מ" החברה לישראל בע- בקונגלומרט אחד זה מכבר 

 ולאחר שערך הבנק בדיקות 2005על פי הודעת מגדל שנמסרה לבנק בסוף חודש יוני 
הודיע הבנק , ) נתונים ומידע שהועברו על ידי קבוצת מגדלבהסתמך על(בעקבות הודעה זו 

 לחוק א24 כי על פי פרשנות בנק ישראל לסעיף 2005לבנק ישראל במהלך חודש יולי 
יק  בה מחז, מגדל אחזקות,2005 סנכון לסוף מר, )פרשנות שהבנק חולק עליה(הבנקאות 

 "תאגיד החזקה ריאלי"ת כועל כן גם היא מוגדר, פועלת ביותר משלושה ענפי משק, הבנק
הוסיף וביקש הבנק כי תינתן לו תקופת מעבר סבירה של ארבע , לפיכך"). קונגלומרט("

עוד ביקש הבנק כי בנק ישראל יסייע . לעמוד בהוראות חוק הבנקאות לעניין זה, שנים
קיקה שאושרה בעקבות ועדת בכר כך שהמלצות ועדת בכר לעניין החזקת חבתיקון ה

 והבנק יוכל להמשיך  על החזקת הבנק במגדל אחזקותגםת ביטוח יחולו בנקים בחברו
 .ולהחזיק בחלק מהחזקותיו במגדל אחזקות
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להתאמת החזקות הבנק לקבוע בחוק הבנקאות תהיינה השלכות כספיות על הבנק שאינן 
 . ניתנות לכימות בשלב זה

 ובלי ) לדוח14-10עמודים ראה (בעקבות חקיקת החוקים ליישום המלצות ועדת בכר 
על הבנק למכור חלק מהחזקותיו במגדל , ובנוסף על כך , זה לעיללגרוע מהאמור בסעיף 

אחזקות באופן שהבנק לא יחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה 
על הירידה בהחזקות הבנק להיעשות עד תום שלוש שנים ממועד תחילת . במגדל אחזקות

, או עד קבלת רשיון יועץ פנסיוני על ידי הבנק) 2008 באוגוסט 9 עד דהיינו(ל "החוקים הנ
 .המוקדם מביניהם

 ,2005שנת  ברביע השלישי של עלולה להידרש, בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים
 30 עד לתאריך אקויטי שנרשמוהבגין רווחי , ח" מיליון ש89-של כ בסכוםהפרשה למס 

הפחתת .  בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובליםמס לחלקית הפרשה לאחר 2005ביוני 
 .האחזקות הנדרשת על פי החקיקה עשויה ליצור לבנק רווחי הון

 אחר
ח "מיליון ש 46 לסךח בהשוואה " מיליון ש374 הסתכם בסך מגזר אחרהכולל של הרווח 

רווח של תרומת ההגידול ברווח נובע בעיקר מגידול ב. בתקופה המקבילה אשתקד
 122 בסך 2004רישום הוצאות מס ברביע השני של , ח" מיליון ש81 בסך לולותהחברות הכ
 50 בעמוד 1ראה סעיף (ח כתוצאה מעדכון מיסים נדחים לפי שיעורים חדשים "מיליון ש

ראה באור (ח " מיליון ש59  בסךב"בגין השלוחה בארהלקבל רישום מסים נדחים , )לדוח
 2004ח שנרשם במחצית הראשונה של "יון ש מיל32הפסד בסך  ,)לדוחות הכספיים. ד7

 ורווח מפעולות 19 תקן –בגין השפעה מצטברת לתחילת שנה של שינוי שיטה חשבונאית 
 202-הרווח הכולל הסתכם ברביע השני של השנה ב.  ח" מיליון ש36 רגילות בסךבלתי 

 . ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש59-ח בהשוואה ל"מיליון ש

 .85-84ים עמודראה של מגזרי פעילות לפרוט נוסף 

 )מוצג במגזר אחר (-רווח מפעולות בלתי רגילות 

החזקותיו בהון המניות הנפרע של אפריקה תוך  מ0.526% מכר הבנק 2005בחודש יוני 
מ וכתוצאה מכך שיעור ההחזקה של הבנק בהון המניות של "בעלהשקעות ישראל 

 מחברי 20%ינוי זה לבנק יש זכות למינוי  גם לאחר ש.15.823%-אפריקה ישראל ירד ל
ל "לאחר מס של הבנק מהמכירה הנ, הרווח נטו. הדירקטוריון של אפריקה ישראל

 .ח ונרשם כרווח מפעולות בלתי רגילות"מיליון ש 17.0 בסך של םהסתכ

, הרווח נטו. מ"מניות של החברה לישראל בעב למימוש מכר הבנק אופציות 2005ביוני 
  בלתיח ונרשם כרווח מפעולות"ון שימיל 17.0 בסך של םל הסתכ"ירה הנלאחר מס מהמכ

 .רגילות

מ את האופציות "מחזיקי אופציות של החברה לישראל בע מימשו 2005בחודש יוני 
שהחזיקו להון מניות וכתוצאה מכך ירד שעור ההחזקה של הבנק בחברה לישראל לשיעור 

 . מחברי הדירקטוריון20% למנות כותזגם לאחר שינוי זה לבנק יש  .18.40%של 
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 מרכזי הרווח בקבוצה

 :להלן פרטים על תרומת מרכזי הרווח העיקריים בקבוצה לרווח הנקי מפעולות רגילות

 לשישה חודשים 

  ביוני30- בושהסתיימ

 

 השינוי

לשלושה חודשים 

  ביוני30-שהסתיימו ב

 

 השינוי

 2005 2004  2005 2004  

 % ח"וני שבמילי % ח"במיליוני ש 

 )20.9( 273 216 )8.9( 497 453 )1(הבנק 

 11.4 88 98 26.1 157 198 )2(חברות מאוחדות בארץ 

 53.5 71 109 )11.0( 181 161)3) (1(ל "חברות מאוחדות בחו

 )1.7( 120 118 44.4 180 260 )2(חברות כלולות 

 )2.0( 552 541 5.6 1,015 1,072 הרווח הנקי מפעולות רגילות

       ל "רווח השלוחות בחו

מיליון (במונחים נומינליים 

 )4) (דולר

 

28.2 

 

26.7 

 

5.7 

 

13.7 

 

14.0 

 

)2.1( 

 

ל קוזזו כנגד התאמות מתרגום מקורות המימון בבנק "התאמות מתרגום בגין ההשקעות בחו ) 1 (

 .לאחר השפעת המס

 .ות בארץנכללו בנתוני חברות מאוחד' חברות כלולות של לאומי ושות )2(

 .מסוימות לכללי החשבונאות בארץת ולאחר התאמ ) 3(

  .ל וזכויות המיעוט"כולל סניפי חול "כפי שדווח על ידי השלוחות בחו )4(

 

ברווח הנקי מפעולות רגילות של הבנק נובעת בעיקר מגידול בהפרשות לחובות הירידה 
 התפעוליות וברווח הגידול בהכנסות, מאידך. מסופקים ומגידול בהוצאות התפעוליות

 . המימוני לפני הפרשות לחובות מסופקים קיזזו מעט את השפעת הגידול בהפרשות

, ח" מיליון ש17לאומיקארד : הגידול ברווחי חברות מאוחדות בארץ היה בעיקר בחברות
 .ח" מיליון ש11ח ופסגות אופק " מיליון ש13' לאומי ושות

רול השפעת הפרשי השער בגין ההשקעה ל בניט"חברות מאוחדות בחו יברווחהירידה 
 .הרווח בשלוחה באנגליה גדל, ב"לתחילת השנה נגרמה בעיקר בשוויץ ובארה

 .39- ו38לפרטים נוספים ראה עמודים 

באפריקה ישראל להשקעות , השיפור בתרומת רווחי חברות כלולות היה בחברה לישראל
 .ובמגדל אחזקות

  . לדוח43-42לפרטים נוספים ראה עמודים 

 :להלן תשואת הרווח הנקי של מרכזי הרווח על ההון המושקע

 2004 ביוני 30  2005 ביוני 30 
   באחוזים 

 17.6  18.4 הבנק
 8.5  10.6 חברות מאוחדות בארץ
 9.9  8.2 ל"חברות מאוחדות בחו

 29.8  35.1 חברות כלולות
 14.3  15.3 סך הכל
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 פעילות חברות 
   עיקריותמוחזקות

 חברות מאוחדות בארץ
 4,085-ב 2005 ביוני 30-בהמאוחדות בארץ  מסתכמות בנות השקעות הבנק בחברות 

במחצית התרומה לרווח הנקי . 2004 בדצמבר 31-בח "מיליון ש 3,873לעומת , ח"מיליון ש
ח בתקופה " מיליון ש157-לח בהשוואה " מיליון ש198היתה בסך  2005 של שנת הראשונה

 התרומה לרווח ברביע השני של השנה היתה .26.3%גידול בשיעור של , דהמקבילה אשתק
גידול , ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש88-ח בהשוואה ל" מיליון ש98בסך 

 .11.5%בשיעור של 
 :תרומת החברות המאוחדות העיקריות בארץ לרווח הנקי של הקבוצהלהלן 

 )1 (תרומה לרווח הקבוצה תשואה על השקעת הקבוצה 

   ביוני30- בוסתיימה שלשישה חודשים 

 שיעור השינוי 2004 2005 2004 2005 

 % ח"במיליוני ש  % 

 8.5 58.6 63.6 7.5 7.8 לאומי למשכנתאות

 9.1 33.0 36.0 23.1 24.7 בנק ערבי ישראלי

 193.3 9.0 26.4 - - לאומי קארד 

 188.7 7.1 20.5 11.2 29.8 )2(בית השקעות ' לאומי ושות

 - 3.4 14.5 10.1 41.0  השקעותביתאופק פסגות 

 - 15.2 15.2 15.2 13.2 חזקות ריאליותהלאומי 

 )22.5( 15.1 11.7 4.8 3.6  והשקעות לאומי ליסינג

 )40.1( 15.2 9.9 3.6 2.4 אחרות

 26.3 156.6 197.8 8.6 10.5 סך כל החברות המאוחדות בארץ

 
 .הקבוצה בתוצאותהמוצג הינו לפי חלק הרווח  )1(

 .'או ההפסד של החברות הכלולות של לאומי ושות/כולל הרווח ו )2(

 
 ל"חברות מאוחדות בחו

מיליון  4,139 בסך 2005 ביוני 30-בל מסתכמות "השקעות הבנק בחברות מאוחדות בחו
 .2004 בדצמבר 31-בח " ש מיליון4,014ח לעומת "ש

 :ל  לרווח הנקי של הקבוצה"להלן תרומת החברות המאוחדות העיקריות בחו

 (*) תרומה לרווח הקבוצה תשואה על השקעת הקבוצה 

   ביוני30- בו שהסתיימלשישה חודשים 

שיעור השינוי 2004 2005 2004 2005 

 % ח"במיליוני ש  % 

 )B.L.C(. 11.2 12.9 118.9 128.1 )7.2(ב "לאומי ארה

 )21.2( 51.8 40.8 12.8 9.4 לאומי בריטניה 

 - 10.2 )13.1( 3.6 שלילי  לאומי שוויץ

 )91.5( 4.7 0.4 10.6 0.7 לאומי לוקסמבורג

 - )1.9( 10.9 - 48.5 לאומי רי

 - )12.6( 2.4 - 3.3 אחרות

 )11.1( 180.3 160.3 9.9 8.2  ל"סך כל החברות המאוחדות בחו

ורות המימון ל קוזזו כנגד התאמות מתרגום מק"התאמות מתרגום בגין ההשקעות בחו(*) 
 :להלן הסכומים שקוזזו. בבנק לאחר השפעת המס

 .2004-ח ב" מיליון ש30.1 לעומת 2005-ח ב" מיליון ש74.1ב "לאומי ארה
 .2004-ח ב" מיליון ש18.0 לעומת 2005-ח ב" מיליון ש)6.8(לאומי בריטניה 

 .2004-ח ב"מיליון ש 3.0 לעומת 2005-ח ב" מיליון ש)22.4(לאומי שוויץ 

 בשקלים של הקבוצה המדווחל לרווח הנקי "ומה של החברות המאוחדות בחוהתר
סך רווח בח  לעומת " מיליון ש208בסך של ברווח  הסתכמה 2005 של במחצית הראשונה
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התרומה לרווח הנקי ברביע השני של השנה . ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש233
ח בתקופה המקבילה " מיליון ש54ח לעומת תרומה בסך " מיליון ש163הסתכמה בסך 

 .אשתקד
 

חלקית שקוזז  בשער השקל לעומת הדולר הפיחותנובע מהשפעת ש לרווח בתרומה השינוי
 88 הרווח בסך בהגדלתהשפעת הפרשי השער היתה . יתר המטבעותמייסוף השקל לעומת 

ח בתקופה המקבילה " מיליון ש92השנה לעומת סך  של במחצית הראשונהח "מיליון ש
-בכ המימון נטו שנגרמו בבנק וקיזזו חלק מהפרשי שער אלה הסתכמו הוצאות.  תקדאש
ח בתקופה "מיליון ש 52 הכנסה של השנה לעומת של במחצית הראשונהח " מיליון ש48

 .המקבילה אשתקד
 

 :ל"להלן ריכוז של הנתונים הנ
 

 לשישה חודשים 

  ביוני30- במושהסתיי

 לשלושה חודשים 

 ני ביו30-שהסתיימו ב

 2005 2004 2005 2004 

    ח"במיליוני ש 

 82.4 63.7 140.9 119.9 תרומת השלוחות בשקלים

 )28.3( 99.3 91.6 87.9 הפרשי שער בגין ההשקעה

הפרשי שער בגין עלות מקורות 

 המימון נטו

 

)47.5( 

 

)52.2( 

 

)55.0( 

 

16.3 

לאחר (כ  תרומת השלוחות "סה

 )קיזוז מקורות המימון נטו

 

160.3 

 

180.3 

 

108.0 

 

70.4 

 
 :ל כפי שדווח על ידן"של השלוחות בחו) פסדהה(הרווח הנקי פירוט להלן 

 

 לשישה חודשים 

  ביוני30- בושהסתיימ

 

 השינוי

לשלושה חודשים 

  ביוני30-שהסתיימו ב

 

 השינוי

 2005 2004  2005 2004  

 % םבמיליוני % יםבמיליונ 

 )19.5( 7.7 6.2 )17.8( 16.4 13.5 דולר - (BLC) ב "לאומי ארה

 13.5 3.0 3.4 18.5 4.6 5.5 ט" ליש–לאומי בריטניה 

 - 4.8 )0.9( )97.6( 8.6 0.2 ש" פר–לאומי שוויץ 

 86.6 )1.2( )0.2( 95.9 )3.3( )0.1( אירו –לאומי צרפת 

 )76.8( 0.5 0.1 )51.9( 0.9 0.4  אירו-לאומי לוקסמבורג 

 - )3.7( 1.7 - )3.8( 2.1  דולר–לאומי רי 

 

במחצית  הסתכם ידןל כפי שדווח על "הרווח הנומינלי של החברות המאוחדות בחו
 מיליון דולר בתקופה המקבילה 26.8ון דולר לעומת  מילי26.3בסך  2005 הראשונה של 

  .1.8% של ירידה, אשתקד

נקאות הסניף יתמקד בב. שיקגו, בהיילנד פארקסניף ב "בנק לאומי ארהלאחרונה פתח 
 .עסקית ופרטית

 
- ו2בקשר לתביעות משפטיות ונושאים אחרים הקשורים לחברות מאוחדות ראה באורים 

 .לדוחות הכספיים 4
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הבנות -פעילות החברות
ובשירותים בשוק ההון 
 פיננסיים

 קרנות נאמנות
ח "מיליארד ש 34.4 היה 2005 יביונ 30-בקבוצה בארץ ניהול השווי נכסי קרנות הנאמנות ב

קבוצה לסוף ניהול השווי נכסי קרנות הנאמנות ב. 2004בסוף ח "מיליארד ש  29.4לעומת 
 .מהיקף קרנות הנאמנות במערכת 27.93%  היווה2005 יוני

 . לדוח50ראה עמוד , בקשר עם בדיקה של רשות ניירות ערך בקבוצה

דוחות ל 8ובאור , ללעי 14-10 יםבקשר לחקיקה בעניין רפורמה בשוק ההון ראה עמוד
 .הכספיים

 : חברות לניהול קרנות נאמנותשתיבקבוצה בארץ פועלות 

 16.3-כ קרנות נאמנות שהיקף נכסיהן 51היו בניהולה  2005 ביוני 30-ב - לאומי פיא
 2005 יוניסוף בחלקה מסך נכסי הענף . 2004  מיליארד בסוף14.3לעומת , ח"מיליארד ש

  .13.23% הוא

 מיליארד 18.1-כ קרנות נאמנות בהיקף של 57יהלה החברה  נ2005 ביוני 30-ב -פסגות 
 יוניסוף מסך נכסי הענף בחלקה של החברה  .2004סוף ל ח" מיליארד ש15.1לעומת ח "ש

   .14.70% הוא 2005

 קופות גמל
קופות , לאומי כוללות קופות גמל לעצמאייםקבוצת קופות הגמל המנוהלות על ידי 

  . וקופה לתשלום דמי מחלהיים קופות מרכזיות לפיצו,לשכירים

 ביוני 30-נכון לח "מיליארד ש 34.0-לכ הגיע קבוצת לאומישווי נכסי הקופות שבניהול 
 .2004שנת ח בסוף " מיליארד ש33.0-לכבהשוואה  ,2005

מעניקה שירותים תפעוליים ואחרים לקופות , מ"בע באמצעות לאומי גמל, הקבוצה
 נכון ח"מיליארד ש 1.7-ולל של קופות אלה הסתכם בשווי הנכסים הכ. מפעליות ופרטיות

 .2004 בסוף שנת ח"מיליארד ש 1.1לעומת , 2005 ביוני  30-ל

קופת . היו חיוביות התשואות הריאליות של  קופות הגמל 2005 של יוני -בתקופה ינואר 
הניבה תשואה ריאלית נטו חיובית , הגדולה שבקופות אשר בניהול הבנק, הגמל עצמה

  .4.2%ור של בשיע

החזר הבנק ערב לעמיתי חלק מקופות הגמל המנוהלות על ידי קבוצת לאומי להבטחת 
. ח" מיליון ש11,444- ב2005 ביוני 30- המסתכמים ב,סכומי הקרן המקוריים שהופקדו

על . ח" מיליון ש25,303- מסתכם ב2005 ביוני 30ל ליום "ערך הנכסים של הקופות הנ
חלה ערבות זו רק , 1994 באוגוסט 31-החל מ, ל"הנ פות הגמלעמיתים אשר הצטרפו לקו

הסכומים שנצברו בקופות הגמל לזכותם של העמיתים . מתום שלוש שנים מהצטרפותם
. 2005 ביוני 30-ח ב" אלפי ש572-כאמור והנמוכים מסך הפקדותיהם הנומינליות הינם כ

 . מהותיאינו, 2005 ביוני 30ל ליום "השווי ההוגן של ההתחייבות הנ

לדוחות  8ובאור , לעיל 14-10 יםבקשר לחקיקה בעניין רפורמה בשוק ההון ראה עמוד
 .הכספיים

 קרנות השתלמות

  :בקבוצה פועלות שתי קרנות השתלמות

ונמצאת בניהול משותף של הבנק , 1979- שנוסדה במ" קרן השתלמות לעובדים בע-ל "קה
 .מ"ושל בנק דיסקונט לישראל בע

חברה , מ"בע) 1996 (ל ניהול קרנות השתלמות"מות מסלולים בניהול קהל קרן השתל"קה
 .מ"בת משותפת של הבנק ושל בנק דיסקונט לישראל בע

 10-לעומת כ, 2005 ביוני 30-  בח"מיליארד ש 9.7-לכ נכסי קרנות ההשתלמות הגיע שווי 
פר ומס,  אלף42-הוא כמספר המעסיקים המפרישים לקרן . 2004סוף ח ב"מיליארד ש

 . אלף372-כהחשבונות בקרן 

40 



 דוח הדירקטוריון

 היתה  בכל המסלולים2005 של יוני -בתקופה ינואר ל "התשואה הריאלית נטו של קה
 .חיובית

לדוחות  8ובאור ,  לעיל14-10 יםבקשר לחקיקה בעניין רפורמה בשוק ההון ראה עמוד
 .הכספיים

 כרטיסי אשראי

 26 הסתכם בסך של 2005 של במחצית הראשונהשל חברת לאומי קארד הרווח הנקי 
 .193.3%גידול של , ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש9ח לעומת "מיליון ש

 מיליון  26מזה לבנק , ל הינם לאחר תשלום עמלת מנפיק למנפיקים השונים"הרווחים הנ
 .ח"ש
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 פעילות חוץ בנקאית 
  חברות כלולותשל

ח "מיליון ש 1,825 בסך 2005 ביוני 30-בהשקעות הקבוצה בחברות כלולות מסתכמות 
 . 2004 בדצמבר 31-בח "מיליון ש 1,754-בהשוואה ל

מיליון  261- הסתכמה ברווח של כ2005שנת   שלבמחצית הראשונההתרומה לרווח הנקי 
 התרומה לרווח  .ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש183-כשל רווח ח לעומת "ש

-כח לעומת רווח בסך "ון ש מילי120-כברביע השני של השנה הסתכמה ברווח של הנקי 
 .ח בתקופה המקבילה אשתקד"ון ש מילי122

 :להלן פרטים בקשר להשקעות הקבוצה בחברות כלולות עיקריות

 מ" בעבוצת אפריקה ישראל להשקעותק

-ח לעומת כ" מיליון ש303- הסתכם בסך של כ2005 במחצית הראשונה שלהרווח הנקי 
, במונחים שנתיים, התשואה נטו על ההון.  אשתקדח בתקופה המקבילה" מיליון ש188

 .  בתקופה המקבילה אשתקד35.3% לעומת 21.5%-הגיעה ל

 . ח" מיליארד ש6,593- בכ2005  ביוני30מאזן המאוחד הסתכם ליום ה

ח " מיליון ש1,407ח לעומת " מיליון ש1,630 הסתכם בסך 2005 ביוני 30-העצמי להון ה
 . 2004בסוף 

 
 מ" בעחזקות ביטוח ופיננסיםבוצת מגדל אק

-ח לעומת כ" מיליון ש254- ל2005 במחצית הראשונה שלהנקי של הקבוצה הגיע  רווחה
הגיעה  , במונחים שנתיים, התשואה נטו להון. ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש250
 . בתקופה המקבילה אשתקד20.7% לעומת 19.7%-ל

ח בתקופה " מיליון ש205 לעומת ,ח" ש מיליון279-בכרווח מביטוח חיים הסתכם ה
  . המקבילה אשתקד

ח בתקופה " מיליון ש77-לעומת כ, ח" מיליון ש100-רווח מביטוח כללי הסתכם בכה
 .29.9%עלייה של  , המקבילה אשתקד

ח עתודות " מיליארד ש39-מזה כ, ח" מיליארד ש47-הקבוצה הינה בעלת היקף מאזן של כ
 2005  ביוני30ההון העצמי ליום . ח  עתודות ביטוח כללי"יליארד ש מ4-ביטוח חיים וכ

 .2004ח בסוף " מיליון ש2,576-לעומת כ, ח" מיליון ש2,530-הסתכם בכ

 .לדוחות הכספיים 5קשר עם התביעות התלויות נגד קבוצת מגדל ראה פרטים בבאור ב
ויות לאור העובדה שלא נעשו הפרשות בדוחות הכספיים של מגדל בגין התביעות התל

רואי החשבון הפנו תשומת , מאחר ולא ניתן להעריך את סיכויי התביעות והחשיפה בגינן
 .ל"לב לבאור הנ

ת מגדל ראה בקשר עם הרפורמה בשוק ההון והשפעתה על המשך החזקת הבנק בקבוצ
 . לדוח36ועמוד  14-10לעיל עמודים 

 . לדוח35בקשר עם המשך החזקת הבנק בקבוצת מגדל ראה לעיל עמוד 
 
 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%-החזקה של כ(אנרגיה , )מ" בצים שרותי ספנות משולבים בע97.5%-כ

 .והחזקות נוספות) מ"לנפט בע

-ח לעומת רווח בסך כ"ש מיליון 806- הסתכם בכ2005במחצית הראשונה של הרווח הנקי 
 . ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש560

ח  " מיליארד ש23.4- בכ2005 ביוני 30מאזן המאוחד של החברה לישראל הסתכם ביום ה
 . 2004ח בסוף " מיליארד ש22.1לעומת סך של 
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ח " מיליון ש3,612-ח לעומת כ" מיליון ש4,660- הסתכם בכ2005 ביוני 30-הון העצמי לה
 .2004בסוף 

ראה באור ן "בבזשל החברה לישראל ה הקשורות בהשקעאי ודאויות עיקריות קשר עם ב
ל על מצבה הכספי של "  מאחר ולא ניתן להעריך את ההשפעה של הנ. לדוחות הכספיים6

.ל"ר הנרואי החשבון הפנו תשומת לב לבאו, החברה לישראל
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 חשיפה לסיכונים
 ודרכי ניהולם 

  וסיכון נזילותניהול סיכוני שוק
מדיניות ניהול סיכוני השוק נועדה לתמוך בהשגת היעדים העסקיים תוך הגבלת 

שערי , עורי ריביתיש, ההפסדים היכולים לנבוע מחשיפה לשינויים בשווקי הכספים וההון
 . הסיכוניםלצד הרווח החזוי מניהול , חליפין ואינפלציה

 מחשיפות השוק מדיניות ההנהלה היא לנהל באופן מבוקר את הסיכונים הנובעים 
ות במסגרת המגבלות שקבע הדירקטוריון ולקבוע באופן שוטף ועדכני את מידת החשיפ

לתחזיות הכלכליות על התפתחות שוקי ההון ושוקי הכספים ועל האינפלציה בהתאם 
 .ם השוניםוהמחירים היחסיים הצפויים במגזרי

הבנות בארץ למעט בנק לאומי  ניהול סיכוני השוק בבנק כולל גם את מרבית החברות
להם מדיניות , מ"בית השקעות בע' ולאומי ושות) ש" בלמ-להלן (מ "למשכנתאות בע

 . לבנקבהשוואה השונה ם בשל אופי פעילות,וניהול סיכוני שוק עצמאיים

על מערכת ניהול , המפקח על הבנקים של 339בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין 
הבנות בישראל ומחוץ  להביא בחשבון את החשיפות לסיכונים בחברות"הסיכונים 
 ".התבסס על מידע זמין מגופים אלה כחלק ממערך המידע הניהולילו, לישראל

מסגרות  ו סיכוני שוקמדיניות עצמאית לניהולבנות  החברותה כל אמצובהתאם לכך 
וזאת בנוסף למסגרות , שוק במתכונת אחידה שנקבעה על ידי הבנקלחשיפות לסיכוני 

מסגרות אלה נבחנו על ידי מנהל סיכוני השוק של הבנק ונמצאו . הפנימיות הקיימות אצלן
 .סבירות

בנות אחת  החברותההמידע על מצב החשיפות בהתאם למסגרות שנקבעו מתקבל מ
 .קבוצהב החשיפות  שלה הכוללת בחשבון בראייא ומוב,לחודש או לפי דרישה

 החשיפה בבסיס

 מדדהפסד שיכול להתרחש כתוצאה משינויים במוגדרת כהחשיפה לסיכון הבסיס 
כולל , התחייבויותלהנכסים שווי והוא נוצר מההפרש שבין , ובשערי החליפיןהמחירים 

המגזר , המגזר הצמוד למדד: בכל אחד ממגזרי ההצמדה, השפעת עסקות עתידיות
 . שקלים צמודים למטבע חוץ והמגזר השקלי הלא צמודבמטבע חוץ וב

הוגדר ההון החשוף כמקור שקלי לא  , עם המעבר לחשבונאות נומינלית2004החל משנת 
 . צמוד לצורך מדידת החשיפות בבסיס

הנתונים מוצגים במונחים של . להלן החשיפה בפועל ברמת הקבוצה בהשוואה למגבלות
 . מההון החשוף(%) אחוז 

או גרעון  עודף 
2004 בדצמבר 31 מקסימליים 2005 במרס 31 2005 ביוני 30

 

 לא צמוד  29.2% 30.5% )35.9%( )100%(-50%
 צמוד מדד )29.2%( )30.5%( 35.9% )50%(-100%
 מטבע חוץ -   -   - )10%(-25%

 

 בממוצע 29.8%-כתב  למגזר  השקלי הלא צמוד ו נ, 2005במהלך המחצית הראשונה של 
) ח"והצמוד מט(ח "למגזר המט. יתרת ההון החשוף נותבה למגזר המדדי ון החשוףמההו

 .לא נותב הון בהיקף משמעותי

 37.7%, 2005בחודש ינואר היה השיעור המרבי של ההון שהושקע במגזר הצמוד למדד 
 .12.0%, 2005 היה בחודש פברואר ילנוהשיעור המינימ

 .  2005 המחצית הראשונה של הבנק עמד בכל מגבלות החשיפה בבסיס במהלך
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 החשיפה בריבית

שינויים עלולים ה .ריבית נובעים מהחשיפה לשינויים עתידיים בשיעורי הריבית סיכוני
 .והרווח החשבונאי  ההון העצמי ,של ההון הכלכלילגרום לשחיקה 

החשיפה לשינויים בריבית נובעת מרגישות שונה לשינויים בשיעורי הריבית של הנכסים 
  .התחייבויות  בכל אחד מהמגזריםל השוואהב

 :)ח"במיליוני ש (להלן תמצית החשיפות בריבית

השחיקה הפוטנציאלית ברווח 

 *השנתי

השחיקה הפוטנציאלית בשווי 

 הכלכלי

 

      

  ביוני30  במרס31 בדצמבר31  ביוני30  במרס31  בדצמבר31

2004 2005 2005 2004 2005 2005 

 השפעת שינוי

בעקום התשואות 

 1%בשיעור של 

 לא צמוד  135 132 150 14 16 17

 צמוד מדד 317 339 347 52 64 22
 מטבע חוץ 66 92 78 41 46 49

 סך הכל הקבוצה 518 563 575 107 126 88

 .על בסיס בחינה של שלוש השנים הקרובות, השחיקה המירבית ברווח השנתי* 

 1,000בי של השווי הכלכלי ברמת הקבוצה בסך רימגבלות החשיפה בריבית הינן לשינוי מ
, 2004 בדצמבר 31-המגבלות ב(ח "שיליון  מ500ולשינוי ברווח השנתי של , ח"שיליון מ

 ).ח בהתאמה"שיליון  מ540-ח ו"שיליון   מ1,400

 .  2005הבנק עמד בכל מגבלות החשיפה בריבית במהלך המחצית הראשונה של 

  
 סיכון הנזילות

,  של המפקח על הבנקים בנושא ניהול הנזילות342 נוהל בנקאי תקין בהתאם להוראת
 בלאומי מודל פנימי שמטרתו לאמוד מהימנה את האמצעים 2005מיושם החל מתחילת 

 .בתנאי פעילות רגילים ובתרחישי קיצון, הנזילים שברשות הבנק ואת צרכי הנזילות שלו

ד ופער הנזילות צריך בוה מאח יחס הנזילות צריך להיות ג,בהתאם למגבלות שאושרו
) 110 בעמוד 2004 לשנת  השנתיכמפורט בדוח(בכל אחד מהתרחישים , מאפסלהיות גבוה 

 .שבוע וחודש, בטווח תכנון של יום

 .  2005הבנק עמד במגבלות במהלך המחצית הראשונה של 

 Value at Risk (VAR) - ערך הנתון לסיכון

הירידה הצפויה בשווי ההוגן של הנכסים (וי  מודד את ההפסד הפוטנציאלי הצפVAR-ה
מתמהיל מבנה התיק למשך תקופה עתידית נתונה וברמת בטחון ) פחות ההתחייבויות

, ח"מט,  החובתזאת כתוצאה משינויים אפשריים במחירי השוק של אגרו, נתונה
 נעשה אחת VAR-חישוב ה. מניות ושיעורי ריבית בכיוון הגורם הפסד לבנק, אינפלציה

 .ודש ברמת הקבוצה ובתדירות גבוהה יותר עבור תיקים מסויימים בהלח

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

,  נעשו בשיטה פרמטריתVARוכן המגבלות במונחי ,  כפי שמפורטים להלןVAR-חישובי ה
 . ולתקופה של החזקת הפוזיציות למשך שבועיים, 99%יטחון של ברמת ב
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 :VAR-אומדן סכום ה

 בדצמבר 31
2004 

 במרס 31
2005 

  ביוני30
2005 

 

  )ח" שבמיליוני(
 VAR-סך ה 103 123 136

36 30 29 VAR התיקים המשוערכים MTM 
 

 300מגבלה של ח ו" מיליוני ש500 ברמת הקבוצה הם VAR-מגבלות הדירקטוריון על ה
  Mark to Market. התיקים המשוערכים VARח על "מיליוני ש

 .2005הבנק עמד במגבלות במהלך המחצית הראשונה של 
 

 .113-101 עמודים 2004לפרטים נוספים בקשר לניהול סיכוני שוק ראה בדוח השנתי 
 2004סיכונים משפטיים וסיכוני אשראי ראה בדוח השנתי , בקשר לסיכונים תפעוליים

 .120-113עמודים 
 

 2הערכות לקראת בזל 

 את האמנה החדשה למדידת הלימות הון 2004וועדת בזל לפיקוח בנקאי הוציאה ביוני 
האמנה מושתתת . םלאחר הנחיות של הבנקים המרכזיי, שאמורה להיות מיושמת) 2בזל (

ון פיקוח שליטה ובקרה על הלימות הה, דרישות הון מזעריות: על שלושה בסיסים
מידע כזה ישלים את דרישות ההון המזערי . ומדיניות בקשר עם גלוי מידע לציבור

 .ויאפשר לשוק להעריך סיכון הבנק, והפיקוח הנדרש
 

המטרות המוצהרות של אמנת בזל הן לחזק את איתנות ויציבות המערכת הבנקאית 
הול למסד הקשר בין ניהול הסיכון וני, לשפר הליך ניהול הסיכונים, העולמית

האסטרטגיה העסקית של הבנקים להשגת יעדיהם ולוודא כי הלימות הון לא תביא לפער 
, הן, נדרשת יכולת הערכת סיכונים והבנה בניהולם. תחרותי בפעילות הבנקאית העיסקית

, זה האחרון אמור לוודא כי הבנק. אך גם של הגורם המפקח, כמובן של הבנקים עצמם
יוכל לעמוד גם בתרחישים , וההון הנגזר מהם,  בפניובהערכתו את הסיכונים העומדים

 .  בלתי צפויים
 

אליהם נדרשים , בנוסף לסיכוני אשראי ושוק, דרישות ההון המזערי החדשות מתייחסות
נדרשים שינויים נכרים , בנוסף. גם לסיכונים תפעוליים, הבנקים להתייחס זה מכבר

הן של סיכוני אשראי והן של סיכונים , םבשני ההקשרי. בדרישות ההון בגין סיכוני אשראי
החלופות מאופיינות . מציעה הוועדה שלוש חלופות לחישובי הון מזערי, תפעוליים

אמורים לבחור השיטה ,  על הבנקיםוהמפקח, בנקים. ברגישות סיכון הולכת וגדלה
 .המתאימה לרמת ניהול הסיכון בה הם נוקטים

 
הנובעים מהמלצות וועדת בזל בדבר הקצאת הבנק פועל להתאמת התהליכים והמערכות 

ההתאמה תחייב השקעת משאבים ניכרים לאורך תקופה . הון על פי סוגי ורמות הסיכונים
 .ר שניםשל מספ

 

 

 

 

46 



 דוח הדירקטוריון

 , מצב ההצמדה
 ומצב הנזילות

 מצב ההצמדה
 

 הושפע ניהול מאזני ההצמדה ממספר גורמים 2005במהלך המחצית הראשונה של 
 :שעיקרם

המשך האופטימיות בשוקי ההון ופיחות חד בשער השקל ביחס , תונה יחסיתעליית מדד מ
 .בעיקר ברביע השני של השנה, לדולר

מגמת הירידה במשקל האופטימיות בשוק ההון והריבית הנמוכה השפיעו על המשך 
בעוד שהיקף פיקדונות הציבור גדל . פיקדונות הציבור בסך הנכסים הכספיים של הציבור

 חל בתקופה זו גידול משמעותי בהיקף תיק 3.2%של  בשיעור 2005ה של הראשונבמחצית 
גידול בשיעור  קרנות הנאמנותב  מזה12.7%ניירות הערך של לקוחות הבנק גידול בשיעור 

16.9% . 

מגידול באשראי הלא צמוד הנובעת  0.2%עלתה בשיעור מתון של יתרת האשראי לציבור 
והמשך המעבר של חברות במשק לגיוס הון דרך  , ח"אשראי במטשקוזז על ידי ירידה ב

 . הנפקות לציבור ולמשקיעים מוסדיים

 :להלן מצב מאזני ההצמדה
 

   2005 ביוני 30ליום   2004 בדצמבר 31ליום  

)2 (מטבע חוץ לא צמוד צמוד מדד )2 (ץמטבע חו צמוד מדד   לא צמוד

  ח"מיליוני ש    

 )1(סך הנכסים   91,645 55,480 124,809 92,413 54,215 120,465

 )1(סך התחייבויות  84,277 52,214 125,089 85,909 51,957 120,159

 סך החשיפה במגזר 7,368 3,266 )280( 6,504 2,618 306

   
 כולל עיסקאות עתידיות ואופציות) 1(

 כולל צמוד מטבע חוץ) 2(    

  
 מצב הנזילות גיוס המקורות ו

 
  -המערכת 

 מיליארד 6-מ על ידי בנק ישראל ב"גדל היקף הנפקות המק, 2005שונה של במחצית הרא
-בהיקף המכרזים המוניטריים להפקדת פיקדונות בבנק ישראל ב במקביל לצמצום ,ח"ש
 .ח"ש מיליארד 9 היה 2005היקף המכרזים בסוף יוני . ח" מיליארד ש7

ברמה , ללא שינוי 2005יוני נותר בסוף ) swap(היקף המכרזים להחלפת שקלים בדולרים 
 בנובמבר 9-ח בבנק ישראל מאז ה"בשל עיצומים במחלקת המט,  מיליארד  דולר1.4של  

 swap  - הסתיימו העיצומים ובנק ישראל הודיע על פרעון ה2005 ביולי 18-ב. 2004
 .בהדרגה ואי קיום מכרזים חדשים לעת עתה

 מהיקף 35.1%ח והווה  "יליארד ש מ2.2 על 2005 של לאומי עמד בסוף יוני swap-היקף ה
 ליום פרסום הדוח פרע בנק ישראל את כל . של המערכת הבנקאית בבנק ישראלswap -ה

 .יתרת המכרז לבנק

, ח" מיליארד ש9.5-כעמדו על , 2005מ בסוף יוני "יתרת החזקות המערכת הבנקאית במק
 .25%ל לאומי היה  חלקו ש כאשר,2004ח בהשוואה לדצמבר " מיליארד ש2.0-גידול של כ

 שבנק ישראל מעמיד לרשות הבנקים נותר נמוך ברמה תיצול ההלוואות המוניטריונהיקף 
 .ח"מיליארד ש 0.8 -ממוצעת של כ

 הודיע בנק ישראל על שינויים בכלים המוניטריים להפעלת 2005 באוגוסט 16ביום 
 .מדיניות הריבית השוטפת

בריבית " חלון להלוואה מוניטרית"בנקים  בנק ישראל יעמיד ל2005 בספטמבר 1-החל מ
 .א הריבית המוצהרת מדי חודש על ידושהי,  מעל ריבית בנק ישראל1%של 
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חלון להפקדת עודפי  "-לצד ההלוואות המוניטריות יפעיל בנק ישראל כלי מוניטרי חדש 
 . מריבית בנק ישראל1%-בבנק ישראל בריבית הנמוכה ב" נזילות

בבנק ישראל יקבעו " חלון להפקדת עודפי נזילות"טרית ופתיחת השינויים בהלוואה המוני
אמצע הפרוזדור יהיה ריבית בנק ישראל מעליה הריבית על . 2%ברוחב " פרוזדור ריביות"
 ".חלון הפיקדונות"ומתחתיה הריבית על " חלון הלוואה מוניטרית"

נקים לבצע  בנק ישראל מבטל את ההסדר הקיים המאפשר לב2005 בנובמבר 1החל מיום 
 .בנקאיות ערך יום קודם-העברות בין

מ "על מק) הסכם מכר חוזר (repo הפעיל בנק ישראל מכרז מסוג 2004 סהחל מחודש מר
 -ומגיע למאד  עדיין קטן  בשלב זההיקף המכרזים. לתקופת החזקה של שבועיים, לשנה

 .ח"שיליון  מ200

וק ההון וכן גדל מאד היקף נמשך המעבר של מפקידים לש, 2005במחצית הראשונה של 
 .  הגיוסים בשוק ההון על ידי המגזר העסקי

  -הבנק 

זאת כתוצאה ממדיניות , מבנה הנכסים וההתחייבויות של  הבנק מצביע על נזילות גבוהה
מכוונת לגיוס מקורות יציבים ומגוונים תוך דגש על גיוס פיקדונות ממספר גדול של 

 . ה לתקופות ארוכותלקוחות לטווחי זמן שונים ובכלל ז

, ח" מיליארד ש26.6-נזיל ואיכותי בהיקף של כ) ח"בשקלים ובמט(לבנק תיק ניירות ערך 
 +. Aח ממשלתי בארץ או בניירות ערך זרים שדרוגם הממוצע "המושקע בעיקר באג

 29-28לפרטים בדבר שיעבודים שייצר הבנק על תיק ניירות הערך שלו ראה בעמודים 
 .לדוח

לא כולל ( מזומנים ופיקדונות בבנקים וניירות ערך –ים הנזילים של הבנק שיעור הנכס
- ב34.6%-בהשוואה ל, 2005 ביוני 30 מסך הנכסים של הבנק ליום 36.3%עמד על ) מניות

 39.3%שיעור הנכסים הנזילים כאמור ביחס לסך ההתחייבויות עמד על . 2004 בדצמבר 31
)2004- 37.3% .( 

טף אחר מצב הנזילות שלו ואחר מדדים המשקפים שינוי בסיכון לאומי מקיים מעקב שו
, ההנחות השונות. בהתאם להוראת בנק ישראל, 2004-הנזילות באמצעות מודל שפותח ב

העומדות בבסיס המודל נבחנות ומתעדכנות בהתאם להתפתחויות שחלות בפרמטרים 
 . שהשפעתם מהותית על מצב הנזילות

  -גיוס המקורות 

, ח" מיליארד ש1.8- ב2005ק עלתה במחצית הראשונה של נות הציבור בבניתרת פיקדו
בעיקר הפיחות ביחס , השינויים בשער השקל ביחס למטבעות הזרים בניכוי השפעת .1.0%
  . נותרה ללא שינוייתרת פיקדונות הציבור , לדולר

. ח"מיליארד ש 4.0-בסך של כ הסתכמהשל לאומי  נאמנותה בקרנות ההיקף הצביר
קופות הגמל ובקרנות ב הצבירה השלילית. בירה זו התמתנה לקראת סוף המחציתצ

 . ח" מיליארד ש1.0-הסתכמה בסך כההשתלמות 

ח במהלך התקופה " מיליארד ש14.0- של לקוחות הבנק גדל בהיקף תיק ניירות הערך
 .  כתוצאה מזרימת כספים חדשים ועלייה בשווי השוק, הנסקרת

ו פיקדונות גויס,  של השנהברביע הראשון, ההון של הבנקבמטרה להרחיב את בסיס 
בסוף חודש יולי .  שנים7לתקופה של  , ח" מיליארד ש0.5סך של ב נדחים צמודים למדד

כתבי , ח"ליארד ש מי1.5, הזרוע המנפיקה של לאומי, למימוןחברת הבת לאומי גייסה 
יליון  מ110-הוקצו לבנק כ מתוכו,  שנים5.25לתקופה של התחייבות נדחים צמודים למדד 

 .ת הופקדו בלאומיבהכספים שגויסו באמצעות חברת ה. ח"ש
 .ח" מיליארד ש1.0, במהלך התקופה הנסקרת, בנק לאומי למשכנתאות גייס, בנוסף
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 נותרה ללא שינוי במחצית זר השקלי הלא צמוד בבנקגבמיתרת פיקדונות הציבור 
 .ח"מיליארד ש 79.3ל ועמדה בסוף יוני על סך ש,  השנההראשונה של

 : ביניהם הושקו על ידי הבנק מספר מוצרים חדשיםבמהלך התקופה הנסקרת

עם נקודות , פיקדון שקלי לתקופה של חמישה חודשים בריבית קבועה: 5,4,3 פיקדון -
 .יציאה בתום שלושה וארבעה חודשים מתאריך ההפקדה

 משתנה על בסיס חסכון שקלי לתקופה של תשעה חודשים בריבית: 9,6,3חיסכון  -
 .  שישה ותשעה חודשים, הפריים עם נקודות יציאה בתום שלושה

חסכון לשלוש וארבע שנים המשלם בתקופה " : תאנה"ו" רימון", "תמר"חסכון  -
ריבית צמודה למדד ובתקופת החסכון הנותרת ריבית ) שנה או שנתיים(הראשונה 

 .שקלית לא צמודה

עליה , ח" מיליארד ש3.7-  עלתה בכח" למטח ובצמוד"יתרת פיקדונות הציבור במט
במונחי  דולר חלה ירידה בסך . שקלהנובעת בעיקרה מהפיחות בשער ה 5.4%בשיעור של 

 .דולר ביתרת הפיקדונות מיליון 100

 :ח"במהלך התקופה הנסקרת הושקו מספר פיקדונות בשקלים צמודים למט
יים הראשונות ריבית המעניק בשנת, חסכון לארבע שנים": ט"סופר ליש"חסכון  -

  . ובשנתיים שלאחר מכן ריבית שקלית קבועה, קבועה הצמודה למטבע הפיקדון

המעניק ריבית אטרקטיבית גבוהה , חסכון לשנה: זילנדי-הניו חסכון צמוד למטבע  -
 .זילנדי בשקלים-והצמדה לדולר הניו

בוהה המעניק ריבית אטרקטיבית ג, חסכון לשנה: האוסטרלי חסכון צמוד למטבע  -
 .והצמדה לדולר האוסטרלי בשקלים

המעניק בשנה הראשונה ריבית , חסכון לשנתיים": מלאומי) שקל-דולר(ש "ד"חסכון  -
 .ובשנה שלאחר מכן ריבית שקלית קבועה, קבועה והצמדה לדולר

ירידה בשיעור , ח" מיליארד ש2.2- ירדה בכבמגזר הצמוד למדדיתרת פיקדונות הציבור 
עקב , תוצאה מחוסר עניין של הציבור בפיקדונות צמודים למדדבעיקר כ, 7.2%-של כ

 .המדדים הנמוכים בעת האחרונה

ו ההפקדות ח גדל"פיקדונות הציבור במטבגידול הח ומ"כתוצאה מירידת האשראי במט
 .57.1%ובשיעור של , ח"מיליארד ש 8.7ל בהיקף של "בבנקים בחו

ולרית הצטמצמה הפעילות על רקע ירידת הריבית השקלית והעלייה בריבית הד
 ). structured(במכשירים מובנים 

והיקף מחזור , 2005ח בסוף יוני " מיליארד ש2.8-ובנים עומדת על כמתרת הפיקדונות הי
 . מיליון דולר65.0-המכירות של ניירות הערך המובנים שנמכרו ללקוחות מסתכם בכ

יקר הירידה היתה ברביע ע. 1.6%-כ, ח"ארד ש מילי1.9-כ בבנק ירד בהאשראי לציבור
ל נגרמה בעיקר ממעבר של לווים למימון חוץ בנקאי "הירידה הנ. הראשון של השנה

במחצית הראשונה של השנה גייס המגזר העסקי . ובמיוחד על ידי גיוסים בשוק ההון
עיקר הירידה באשראי בבנק היתה במגזר מטבע . ח" מיליארד ש17-באמצעות שוק ההון כ

 בתוספת השפעת שינוי ,12.3%, ח"ש מיליארד 5.0-שראים בהיקף של כחוץ בו נפרעו א
 .ח" מיליארד ש3.6- כ,8.6%שער החליפין ירד האשראי במטבע חוץ בשיעור של 

 . לדוח9-8 ם את כלל המערכת הבנקאית כמפורט בעמודיאיפיינהתופעה זו 
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, אזרחיים ואחרים,  הליכים משפטיים פורטו בדוח הדירקטוריון2004בדוח השנתי לשנת  הליכים משפטיים
 .צדוחברות מאוחדות להם הבנק 

למעט לענין בדיקת רשות , ל"לא חלו שינויים מהותיים בהליכים הנ, למועד פרסום דוח זה
אשר העדכון בעניינה הינו כי ,  לדוח השנתי128 בעמוד 2.1המפורטת בסעיף , ניירות ערך

אך טרם נתנה את , ליועצי ההשקעות שנחקרו קיימה הפרקליטות הליך שימוע 2005במאי 
 .החלטתה

 ערכו 2005בחודש יולי , 2004 בדוח השנתי של 129 בעמוד 2.3בהמשך לדיווח בסעיף 
ואספו חומר , חוקרים מטעם  רשות ההגבלים העסקיים חיפוש במשרדים שונים של הבנק

 .לצורך חקירת חשדות של הסדרים כובלים בין הבנקים, כתוב וחומר מחשב

זומנו לחקירה ברשות ההגבלים העסקיים מספר , 2005אוגוסט  ובחודשים יולי, כמו כן
 .עובדים של הבנק

 מההון 1%אין בין התביעות התלויות נגד הבנק תביעה שסכומה עולה על שיעור של 
 18למעט תביעות שפורטו בביאור , ח"ש מיליון 160-כ, 2005  ביוני30-העצמי של הבנק ל
לאישור הגשת תביעה ייצוגית נגד הבנק  2005ותביעה מיוני , 2004ם לשנת לדוחות הכספיי

 .ות הכספיים לדוחב.3 המפורטת בביאור, ח" מיליון ש576על סך 

 ג.3ראה בביאור , 2005פירוט בדבר בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה באוגוסט 
 .ות הכספייםלדוח

 נכללו בדוחות הכספים הפרשות , בהסתמך על חוות דעת משפטיות,לדעת הנהלת הבנק
 .נאותות לכיסוי נזקים אפשריים לכל התביעות

 4- ו3קיימות תביעות משפטיות נגד הבנק ונגד חברה מאוחדת כפי שמפורטים בבאורים 
ן ומטעם זה לא בוצעה בגינ ןלגביהם לא ניתן להעריך את סיכוייהלדוחות הכספיים 

של רואי החשבון המבקרים  הסקירה דוחבל "רואי החשבון הפנו תשומת לב לנ. פרשהה
 .לדוחות הכספיים

 .לדוחות הכספיים 2-6לפרטים נוספים ראה באורים 

 והוראת 140' מס( עבר בכנסת חוק תיקון פקודת מס הכנסה 2004 ביוני 29ביום  .1
התיקון קובע הפחתה הדרגתית של "). התיקון"להלן  (2004-ד"התשס, )השעה

בשנת המס :  באופן הבא30% לשיעור של 36%מס לחברות משיעור של שיעור ה
 יחול 2006 בשנת ,34% שיעור מס של חל  2005בשנת , 35% שיעור מס של חל 2004

 .30%יחול שיעור מס של ,   ואילך2007 ומשנת 32%שיעור מס של 

 תאור מצב המיסוי

לעניין חוק מס ערך מוסף תגרום הקטנת מס " מוסד כספי"בשל היות הבנק 
כך ,  להקטנה בשיעור המס הכולל שיחול על הבנק בשיעור נמוך יותרהחברות
 2005בשנת , 44.52%" מוסד כספי" שיעור המס הכולל החל על היה 2004שבשנת 

 ואילך יחול שיעור 2007 ומשנת 41.88% - 2006בשנת , 43.59%  שיעור מס שלחל 
 .40.17%מס של 

החל משנת לקזז  הבנק רשאי ,2005  באפריל14על פי הסדר עם שלטונות המס מיום  .2
 67סכום מצטבר של עד ל "מחבות המס בישראל בגין רווחי חברת בת בחו 2004

הנמוך , ון דולר לשנה או חבות המס בישראל מילי3-מ אך לא יותר מיליון דולר
לגבי מימוש ההסדר רשם הבנק בהתחשב בהערכות שמרניות של הבנק . מביניהם

 .  מיליון  דולר15 נדחים לקבל בסכום של מסים 2005ברביע הראשון של שנת 
מימוש מלוא הסכום מותנה בכך ששיעור המס האפקטיבי בישראל יהיה גבוה מזה 

 להלן יעודכן גם 3 לפקודת מס הכנסה כאמור בסעיף 147 בעקבות תקון .ב"שבארה
הסכום כלול בסכום התיקון הצפוי כמפורט . 2005סכום זה ברביע השלישי של 

 . להלן3 בסעיף

 והוראת 147מספר ( עבר בכנסת חוק תיקון פקודת מס הכנסה 2005 ביולי 25ביום   .3
התיקון קובע הפחתה הדרגתית של "). התיקון "-להלן  (2005ה "התשס, )השעה

בשנת המס :  באופן הבא25% לשיעור של 34%שיעור המס לחברות משיעור של 
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 יחול 2007בשנת , 31%שיעור מס של  יחול 2006בשנת , 34% חל שיעור מס של 2005
 יחול שיעור 2009בשנת , 27% יחול שיעור מס של 2008בשנת , 29%שיעור מס של 

  .25%ל  שמסיחול שיעור ,  ואילך2010שנת מ ו26%מס של 

לענין חוק מס ערך מוסף תגרום הקטנת מס החברות " מוסד כספי"בשל היות הבנק 
 2005כך שבשנת ,  יותרהבנק בשיעור נמוך להקטנה בשיעור המס הכולל שיחול על 

בשנת , 39.32% - 2007בשנת , 41.03% - 2006בשנת , 43.59%חל שיעור מס של 
 ואילך יחול שיעור מס של 2010 ובשנת 36.75% - 2009בשנת , 37.61% - 2008

35.90%. 

 גידול ,ח" מיליון ש88-י בכשהתיקון צפוי להשפיע על תוצאות הרביע השלי
   .ם וכן ההשפעה בחברות כלולותמס עקב השינוי ביתרת המיסים הנדחיבהוצאות 

 

 משאבי אנוש פרישה מרצון
 עובדים 120-של כ אישר דירקטוריון הבנק תכנית פרישה מרצון 2005בחודש אוגוסט 

התכנית מיועדת לחלק מעובדי הבנק כפי . ח" מיליון ש114בעלות כוללת עד לסך של 
עד תאריך . 2005 של הרביע הרביעיהתכנית תבוצע במהלך . הדירקטוריוןשאושר על ידי 

לא נעשתה הפרשה בגין   ולכן גםטרם חתמו עובדים על בקשות לפרישההדוחות הכספיים 
 .2005 ביוני 30 הכספיים ליוםל בדוחות "התכנית הנ
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 נושאים נוספים. ד
 

  לאומי למען הקהילה

 תרומות וחסויות
החברה , ציוני פועל מאז הקמתו לפיתוח המשקלאומי אשר נוסד כחלק מהחזון ה

 .והקהילות בהן הוא פועל

, לאומי מעורב בקהילה ובחברה ותומך בהשגת מטרות חשובות בתחומים חברתיים שונים
 .קהילה ועודרווחה , רפואה, תרבות, חינוך

  :מספר דרכיםתרומת הבנק לקהילה מבוצעת ב

דום פרוייקטים חברתיים שבמרכזם תרומות באמצעות מוסדות ועמותות הפועלים לקי
 .ווחת ילדים ובני נוערחינוך ור

באמצעות מתן חסויות לפעילויות חינוכיות ותרבותיות התורמות ללקוחות הבנק 
 .בארץ ובעולם ולמוסדות תרבות

 .דאגה פרטנית לאוכלוסיה במצוקה קשה

משאבים  זמן ות השקעל ידימעורבות עובדים ומנהלים בבנק בפרוייקטים חברתיים ע
 . קידום מטרות חברתיותאחרים לטובת 

 "  קרן המאה למען דור המחר–לאומי אחרי  "–לאומי אחרי 
"  קרן המאה למען דור המחר–לאומי אחרי "שנת הפעילות הרביעית של עמותת 

ל של בוגרי " עם סיום בחינות הבגרות ותחילת הגיוס לצה,2005 הסתיימה בתחילת יולי
לקחו חלק בפרויקטים , וער מקרב כל מגזרי האוכלוסייה ברחבי הארץ בני נ3,000 -כ.  ב"י

אוניברסיטת , אוניברסיטת בן גוריון בנגב: השונים המופעלים על ידי הגופים הבאים
 ".  נוער מוביל שינוי"המרכז הבינתחומי בהרצלייה ועמותת , חיפה

   -" סיכויים שווים"פועל גם מיזם "  קרן המאה–לאומי אחרי "במסגרת 

על " ידיעות אחרונות"על רקע העמקת הפערים החברתיים החליט לאומי בשיתוף עיתון 
המשפחות .  משפחות ברחבי הארץ המצויות במצוקות כלכליות קשות400 -סיוע ל 

, שנבחרו בשיתוף לשכות הרווחה המקומיות נהנות מסל סיוע נרחב בתחומי החינוך
, רכישת מזון, ה ערך כספי בתחומי הבריאותסל הסיוע כולל מוצרים בשוו. הרווחה והפרט

 .סיוע בתשלומי הורים ושכר לימוד ותשלומי חובות שונים, מוצרי חשמל חיוניים

 לנוכח המצוקה איתה נפגשים עובדי לאומי -" פסחא' קמחא ד-סיכויים שווים "
קמחא "יזמו העובדים לקראת חג הפסח את מבצע , המתנדבים בקהילות השונות

 ". פסחא'ד

 העובדים מוצרי מזון בסיסיים ותרומות כספיות של העובדים ל ידימסגרת זו נאספו עב
 .והמנהלים אשר שימשו לרכישת מוצרי מזון

שסייעה בכסף לרכישת מוצרי מזון נוספים " לאומי אחרי" קרן ל ידיהמבצע מונף ע
 .ובאיתור משפחות נזקקות

 . עובדים למשפחות ברחבי הארץ הל ידי חבילות המזון שנאספו חולקו ע900 -למעלה מ 

עליהם הוחלט בתחילת " שבח מופת"ס "ועם ביה, "עתידים"שיתופי הפעולה עם עמותת 
 . אמורים להתחיל בשנת הפעילות הקרובה,  2005שנת 

הוגדל תקציבה של , בעקבות אישור הדירקטוריון להגדלת תקציב התרומות של לאומי
הרחבת שיתוף : הוחלט על, הלימודים הבאהלקראת פתיחת שנת ". לאומי אחרי"עמותת 

שניים מהם ,  מוקדי ישוב חדשים4 -הפעולה עם אוניברסיטת חיפה ופתיחת הפרויקט ב
ופתיחת שתי " נוער מוביל שינוי"הרחבת שיתוף הפעולה עם עמותת ; בישובים ערביים

ידים שיתוף פעולה עם מכללת תל חי בגליל לסיוע לתלמ; ל"קבוצות חדשות של הכנה לצה
 . במקצועות מתמטיקה ואנגלית

 

52 



 דוח הדירקטוריון

 מוקד לייעוץ משפטי

בשיתוף עם גורמים פרי שיתוף פעולה של לאומי , בתחילת מאי הושק מוקד ייעוץ משפטי
ומשפחות " לאומי אחרי"המוקד יעניק סיוע משפטי ראשוני למשפחות חניכי . נוספים

סיוע בפנייה ; יםמענה לשאלות בנושאים משפטי: בתחומים הבאים" סיכויים שווים"
 . מתן חוות דעת; סיוע בכתיבת מכתבים ובקשות; לרשויות

 "  מיסודו של לאומי–יזמים צעירים ישראל "

 .פרוייקט הדגל הנתמך על ידי קבוצת לאומי
-יותר מ. 1989לאומי היה שותף להקמת הפרוייקט ומלווה אותו מיום הקמתו בשנת 

נה בתכנית חינוכית ומאתגרת שבמהלכה  בני נוער מרחבי הארץ משתתפים מדי ש3,000
. תוך לימוד עיקרי היזמות והעשייה העסקית, הם מתנסים בהקמת עסקים ובניהולם

עולים חדשים וצעירים  ,  ותיקים–משתתפי התכנית מגיעים  מכל מגזרי החברה בישראל 
 .  מהמגזר הערבי

 הגברת מעורבות עובדים ומנהלים
לתרום לאומי הוא עידוד העובדים והמנהלים אחד היעדים שהציבה לעצמה הנהלת 

 .תוך הגדלת מספר עובדי הבנק המעורבים בפעילות התנדבותית, לקהילה

הנחיית : מעורבים בפעילות התנדבותית במסגרות השונות עובדים ומנהלים בלאומי מאות
נוער מוביל "ל של עמותת "צהשירות בליווי קבוצות הכנה ל, "יזמים צעירים"קבוצות 

 ". סיכויים שווים"במסגרת ליווי מרכזי לימוד לבגרות וסיוע למשפחות , "ישינו

 והעניקה ח" מיליון ש4.8-כ סךתרמה הקבוצה , 2005  שלהמחצית הראשונהבמהלך 
 .ח"מיליון ש 0.9-חסויות בסך כ

  לגבי הגילוי בדוח הכספינהליםוהערכת בקרות 

 שתצורף לדוחות הה בדבר הצהררסם המפקח על הבנקים הוראי פ2004 בנובמבר 15ביום 
ל והחשבונאי "עליה יחתמו המנכ, רבעוניים ושנתיים של תאגידים בנקאיים

ראש החטיבה , בלאומי(החשב של הבנק או אדם המבצע בפועל אותו תפקיד /הראשי
 2005 ביולי 18ביום . 2005 ביוני 30-החל מהדוח הכספי לתקופה המסתיימת ב) לכספים

נוסח ההצהרה בהוראה מבוסס על . קן של ההצהרהתוים נוסח מפירסם המפקח על הבנק
 .Sarbanes - Oxley (SOX)  בחוק 302ומתייחס לדרישות של סעיף  SEC- של ההוראות

 404שנקבעו בסעיף המרחיבות בהתאם להוראה ההצהרה אינה מיושמת על פי הדרישות 
דרת ומקובלת  המחייב קיום מערך בקרה פנימית על פי מסגרת מוגSox Act-של ה

 ביוני 30הרחבה בהיקף ניכר בהשוואה לבקרות הגילוי שהפעלתן נדרשה מהדוחות ליום ו
 .ואילך 2005

הראשי ל "מנכהקבע הבנק נהלים וכן מונתה ועדת גילוי בראשות , בסיוע יועצים חיצוניים
הבנק ובשיתוף חברי הנהלה ומנהלים בכירים אחרים במתכונת המאפשרת לקיים את של 

 .יות של הוראה זוההנח

העריכו לתום ,  של הבנקל הראשי וראש החטיבה לכספים"בשיתוף המנכ, הנהלת הבנק
על . התקופה המכוסה בדוח זה את היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק

וראש החטיבה לכספים הסיקו כי לתום הבנק   הראשי של ל"מנכה, בסיס הערכה זו
לסכם , לעבד, בנק הינן יעילות כדי לרשוםהם לגבי הגילוי של תקופה זו הבקרות והנהלי

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

 לא אירע כל שינוי מהותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי של 2005ברביע השני של 
 .ל הבנקיםל של המפקח ע" למעט הנהלים שנוספו בעקבות ההוראה הנ,הבנק
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 דוח הדירקטוריון

 ר הדירקטוריון" והארכת תקופת כהונת יורכב הדירקטוריוןהשינויים ב

נבחרו מר רמי , 2005 ביוני 29שהתקיימה ביום , באסיפה הכללית השנתית של הבנק
 מר אריאל גינזבורג במקומם של, ומר צבי קורן כדירקטורים, ד"עו, מר יעקב משעל, גוזמן

ר מאיר דביר ומר עמיר "וד, חדש באסיפה הכלליתמאשר לא העמיד את עצמו לבחירה 
 .2005אשר סיימו תקופת כהונתם בחודש יוני , מקוב

 והחשובה של ההדירקטורים והנהלת הבנק מביעים את הערכתם הרבה לפעילותם המועיל
  . לעבודת הדירקטוריוןדביר ומקוב, ה גינזבורג"ה

החליט , בהמשך להמלצת שר האוצר לועדת המניות של הבנק, 2005 באוגוסט 21ביום 
ר הדירקטוריון כל עוד הוא "דירקטוריון הבנק להאריך את כהונתו של מר איתן רף כיו

 .מכהן כדירקטור בבנק ולא יאוחר משנתיים ממועד ההחלטה

קנה השליטה בבנק הדירקטוריון רשם לפניו את הודעתו של מר רף על פיה אם אכן תו
לגורם שאינו המדינה יאפשר מר רף לבעל השליטה החדש להחליט האם להמשיך את 

 .כהונתו או להעבירה לאחר על פי שיקול דעת בעל השליטה החדש

 הוחלט לאשר ולפרסם את 2005  באוגוסט30בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 
 2005  ביוני30 של הקבוצה ליום ים הבלתי מבוקר- ים המאוחדםייכספה ותדוחהתמצית 

 . יחד עם דוח הדירקטוריון באותו תאריךותיימס שנותלתקופו

 ישיבות של ועדות 35-וישיבות מליאה   15 - 2005 יוני  -בתקופה ינואר הדירקטוריון קיים 
 .הדירקטוריון

 

 

 

   
 איתן רף  גליה מאור

 ר הדירקטוריון"יו  מנהל כללי ראשי

 

 

 2005 באוגוסט 30
 

54 



 

 (CERTIFICATION) - הצהרה

 
 :אני גליה מאור מצהירה כי

 
 
 2005 ביוני 30לרביע  שהסתיים ביום ") הבנק: "להלן(מ "בעסקרתי את הדוח הרבעוני של בנק לאומי לישראל  .1

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

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

 
מכל , הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, בהתבסס על  ידיעתי .3

השינויים בהון העצמי של הבנק לימים ולתקופות  וות הפעולותתוצא, את המצב הכספי, הבחינות המהותיות
 .המדווחים בדוח

 
אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומים של בקרות ונהלים לצורך גילוי  הנדרש  .4

 :וכן. בדוח של הבנק

המיועדים , ים כאלהאו גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהל, קבענו בקרות ונהלים כאלה .א
מובא לידיעתנו על ידי אחרים , לרבות תאגידים מאוחדים שלו, להבטיח שמידע מהותי המתייחס לבנק

 ;בבנק  ובאותם תאגידים בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח

הערכנו את היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו את מסקנותינו לגבי היעילות של  .ב
  וכן; לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו, רות והנהלים לגבי הגילויהבק

, גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברביע זה שהשפיע באופן מהותי .ג
 וכן; על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי

לדירקטוריון ולוועדת , ים המשותפים החשבון המבקרירים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואאני ואח .5
בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על  דיווח , הביקורת של הדירקטוריון של הבנק

 : כספי

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

בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם , בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית .ב
 .תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי

 .על פי כל דין, באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחראין 
 
 
 
 

   2005 באוגוסט 30
 ___________________ 

     גליה מאור  
 מנהל כללי ראשי 
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 (CERTIFICATION) -הצהרה 

 
 : מצהיר כיזאב נהריאני 

 
 
 2005 ביוני 30לרביע  שהסתיים ביום ") הבנק: "להלן(מ "בעסקרתי את הדוח הרבעוני של בנק לאומי לישראל  .1

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

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

 
מכל , הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, בהתבסס על  ידיעתי .3

השינויים בהון העצמי של הבנק לימים ולתקופות  ותוצאות הפעולות, את המצב הכספי, הבחינות המהותיות
 .המדווחים בדוח

 
לקביעתם ולקיומים של בקרות ונהלים לצורך גילוי  הנדרש אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים  .4

 :וכן. בדוח של הבנק

המיועדים , או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, קבענו בקרות ונהלים כאלה .א
מובא לידיעתנו על ידי אחרים , לרבות תאגידים מאוחדים שלו, להבטיח שמידע מהותי המתייחס לבנק

 ;תם תאגידים בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחבבנק  ובאו

הערכנו את היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו את מסקנותינו לגבי היעילות של  .ב
  וכן; לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו, הבקרות והנהלים לגבי הגילוי

, בנק על דיווח כספי שאירע ברביע זה שהשפיע באופן מהותיגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של ה .ג
 וכן; על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי

לדירקטוריון ולוועדת , ים המשותפים החשבון המבקריאני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרוא .5
בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על  דיווח , הביקורת של הדירקטוריון של הבנק

 : כספי

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

בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם , בין מהותית ובין שאינה מהותית, תרמיתכל  .ב
 .תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי

 .על פי כל דין, אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר
 
 
 
 

   2005 באוגוסט 30
 ___________________ 

      זאב נהרי     
 משנה למנהל הכללי 
 ראש החטיבה לכספים 
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