
 סקירת הנהלה

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

   ביוני30לשלושה חודשים שנסתיימו ביום     

   2004     2005  

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

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

)ב(ממוצעת   מימון נגזרים יםנגזר )ב(ממוצעת  מימון נגזרים נגזרים  

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

 מטבע ישראלי לא צמוד        

 )ד ()ג(נכסים  75,746 1,133 6.11  71,405 1,168 6.70 

)ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים 17,620 145   12,028 96  

 סך כל הנכסים 93,366 1,278  5.58 83,433 1,264  6.20

 )ד (התחייבויות 79,406 )569( )2.90(  73,502 )611( )3.37( 

)ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים 6,251 2   5,415 )4(  

 סך כל ההתחייבויות 85,657 )567(  )2.68( 78,917 )615(  )3.15(

 ביתפער הרי   3.21 2.90   3.33 3.05

 מטבע ישראלי צמוד למדד        

 )ד ()ג(נכסים  54,955 1,075 8.06  57,577 1,460 10.54 

)ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים 110 )2(   75 2  

 סך כל הנכסים 55,065 1,073  8.02 57,652 1,462  10.54

 )ד (התחייבויות 48,055 )842( )7.19(  49,245 )1,094( )9.19( 

)ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים 2,069 )24(   1,462 )17(  

 סך כל ההתחייבויות 50,124 )866(  )7.09( 50,707 )1,111(  )9.06(

 פער הריבית   0.87 0.93   1.35 1.48

 פעילות מקומית: מטבע חוץ        

)ח"לרבות מטבע ישראלי צמוד למט(        

 )ד ()ג(נכסים  73,288 3,178 18.51  69,819 )332( )1.89( 

 )ה: (השפעת נגזרים        

  מגדריםנגזרים 4,490 72   6,308 )44(  

  ALM- משובצים ונגזרים 47,372 881   47,345 )555(  

 סך כל הנכסים 125,150 4,131  13.88 123,472 )931(  )2.98(

 )ד (התחייבויות 65,624 )2,287( )14.68(  64,159 555 3.41 

 )ה: (השפעת נגזרים        

  מגדריםנגזרים 4,428 )40(   6,173 )10(  

  ALM- משובצים ונגזרים 56,286 )1,470(   52,149 661  

 סך כל ההתחייבויות 126,338 )3,797(  )12.57( 122,481 1,206  3.88

 פער הריבית   3.83 1.31   1.52 0.90

 , ל"פעילות חו: מטבע חוץ        
 וחות שהן זרוע ארוכהשל

 )ד ()ג(נכסים  39,515 1,885 20.49  36,069 20 0.22 

)ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים 195 11   194 5  

 סך כל הנכסים 39,710 1,896  20.51 36,263 25  0.27

 )ד (התחייבויות 37,111 )1,735( )20.05(  35,553 133 1.49 

)ה( ALM- משובצים וזריםהשפעת נג 333 )5(   292 )2(  

 סך כל ההתחייבויות 37,444 )1,740(  )19.93( 35,845 131  1.46

 פער הריבית   0.44 0.58   1.71 1.73

 

 .להלן 59הערות ראה בעמוד 
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 סקירת הנהלה

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

   ביוני30לשלושה חודשים שנסתיימו ביום     

   2004    2005  

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

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

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

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

  
4.00 

 
2,316 

 
234,870 

  
12.49 

 
7,271 

 
243,504 

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

 )ה: (השפעת נגזרים        

  מגדריםנגזרים 4,490 72   6,308 )44(  

  ALM- משובצים ונגזרים 65,297 1,035   59,642 )452(  

 סך כל הנכסים 313,291 8,378  11.13 300,820 1,820  2.44

  
)1.84( 

 
)1,017( 

 
222,459 

  
)9.78( 

 
)5,433( 

 
230,196 

התחייבויות כספיות שגרמו סך הכל 
 )ד (הוצאות מימון

 )ה: (השפעת נגזרים        

  מגדריםנגזרים 4,428 )40(   6,173 )10(  

  ALM- משובצים ונגזרים 64,939 )1,497(   59,318 638  

 סך כל ההתחייבויות 299,563 )6,970(  )9.64( 287,950 )389(  )0.54(

 פער הריבית   2.71 1.49   2.16 1.90

 בגין אופציות  )34(    47  

   
 

18 

    
 
3 

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

 )ה) (ונגזרים משובצים שהופרדו

   
124 

    
266 

 ימון והכנסות עמלות מעסקי מ 
 )ז(מימון אחרות 

 הוצאות מימון אחרות  )38(    3  

   
1,623 

    
1,605 

רווח מפעולות מימון לפני הפרשה  
 לחובות מסופקים

   
)261( 

    
)494( 

לרבות (הפרשה לחובות מסופקים  
 )נוספתוכללית הפרשה 

   
1,362 

    
1,111 

רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה  
 מסופקיםלחובות 

    
234,870 

    
243,504 

 נכסים כספיים שהניבו הכנסות מימון 
 )ו) (ד(

 )ח(נכסים הנובעים ממכשירים נגזרים  3,022    3,296   

 )ד(נכסים כספיים אחרים  3,170    3,676   

    
)1,059( 

    
)1,051( 

הפרשה כללית והפרשה נוספת לחובות 
 מסופקים

 סך כל הנכסים הכספיים 248,645    240,783   

    
222,459 

    
230,196 

התחייבויות כספיות שגרמו הוצאות 
 )ד(מימון 

    
2,781 

    
2,687 

 התחייבויות הנובעות ממכשירים 
 )ח(נגזרים 

 )ד(התחייבויות כספיות אחרות  6,121    6,371   

 סך כל ההתחייבויות הכספיות 239,004    231,611   

    
9,172 

    
9,641 

סך הכל עודף נכסים כספיים על 
 התחייבויות כספיות

 נכסים לא כספיים 7,615    6,744   

 התחייבויות לא כספיות 1,792    1,356   

 סך כל האמצעים ההוניים 15,464    14,560   

 

 .להלן 59הערות ראה בעמוד 
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 סקירת הנהלה

 :הערות
 
 של מכשירים מאזניותלרבות השפעות חוץ (מכשירים נגזרים  ניתנים לפני ולאחר השפעת הנתונים בלוח זה )א(

  ).  נגזרים

פרט למגזר מטבע ישראלי לא , ל" ותחילת הרבעונים בחברות מאוחדות בחועל בסיס יתרות פתיחה חודשיות ) ב(
ולאחר ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של , צמוד בו מחושבת היתרה הממוצעת על בסיסי נתונים יומיים

 . ספציפיות לחובות מסופקיםהפרשות

שטרם מומשו מהתאמות ) הפסדים(היתרה הממוצעת של רווחים ) נוספה( מהיתרה הממוצעת של הנכסים נוכתה )ג(
 :למסחר וזמינות למכירה כלהלןלשווי הוגן של אגרות חוב 

 ח"מיליוני ש 251- וח" מיליוני ש261  סך שלחודשיםשה יוששלושה  ל שותלתקופ במגזר מטבע ישראלי לא צמוד 
 .בהתאמה

 ח" מיליוני ש45-ו  ח"מיליוני ש 47  סך שלחודשיםשה יוששלושה  ל שותלתקופ במגזר מטבע ישראלי צמוד למדד
 .בהתאמה

 מיליוני )86(  סך שלחודשיםשה יוששלושה  ל שותלתקופ )ח"למטמטבע ישראלי צמוד לרבות (מטבע חוץ במגזר 
 . בהתאמהח"מיליוני ש )16(- וח"ש

 .למעט מכשירים נגזרים )ד( 

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

שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של   רווחים היתרה הממוצעת של נוכתה מהיתרה הממוצעת של הנכסים )ו (
 מיליוני 222לתקופות של שלושה ושישה חודשים סך של , במגזרים השונים, למסחר וזמינות למכירהוב אגרות ח

 .בהתאמהח "מיליוני ש 280-ח ו"ש

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

 ).א כולל יתרות חוץ מאזניות ממוצעות של מכשירים נגזריםל(יתרות מאזניות ממוצעות של מכשירים נגזרים  )ח(
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 סקירת הנהלה

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

   ביוני30 חודשים שנסתיימו ביום לשלושה    

  2004   2005  

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

א השפעתלל כולל השפעת כולל השפעת יתרה )הוצאות( ללא השפעת   יתרה )הוצאות(

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

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

 פעילות מקומית : מטבע חוץ        

 לרבות מטבע ישראלי צמוד (        
 )מטבע חוץ

 )ד ()ג(נכסים  16,721 165 4.01  15,353 94 2.48 

 )ה: (השפעת נגזרים        

  מגדריםנגזרים 1,025 16   1,386 )10(  

  ALM- משובצים ונגזרים 10,810 )4(   10,392 2  

 סך כל הנכסים 28,556 177  2.51 27,131 86  1.27

 )ד (התחייבויות 14,973 )92( )2.48(  14,080 )23( )0.64( 

 )ה: (השפעת נגזרים        

  מגדריםנגזרים 1,019 )9(   1,356 )2(  

  ALM- משובצים ונגזרים 12,843 )20(   11,447 7  

 סך כל ההתחייבויות 28,835 )121(  )1.70( 26,883 )18(  )0.27(

 פער הריבית   1.53 0.81   1.84 1.00

ן שלוחות שה, ל"פעילות חו: מטבע חוץ        
 זרוע ארוכה

 )ד ()ג(נכסים  9,060 95 4.26  7,965 66 3.35 

 )ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים 45 2   43   1  

 סך כל הנכסים 9,105 97  4.37 8,008 67  3.41

 )ד (התחייבויות 8,508 )59( )2.79(  7,847 )30( )1.56( 

 )ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים 76 -   64 )1(  

 סך כל ההתחייבויות 8,584 )59(  )2.75( 7,911 )31(  )1.57(

 פער הריבית   1.47 1.62   1.79 1.84

 סך הכל        

  
2.78 

 
160 

 
23,318 

  
4.10 

 
260 

 
25,781 

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

 )ה: (השפעת נגזרים        

 רים מגדנגזרים 1,025 16   1,386 )10(  

  ALM- משובצים ונגזרים 10,855 )2(   10,435 3  

 סך כל הנכסים 37,661 274  2.96 35,139 153  1.76

  
)0.97( 

 
)53( 

 
21,927 

  
)2.59( 

 
)151( 

 
23,481 

ח שגרמו "התחייבויות כספיות במט
 )ד (הוצאות מימון

 )ה: (השפעת נגזרים        

 רים מגדנגזרים 1,019 )9(   1,356 )2(  

  ALM- משובצים ונגזרים  12,919 )20(   11,511 6  

 סך כל ההתחייבויות 37,419 )180(  )1.94( 34,794 )49(  )0.56(

 פער הריבית   1.51 1.02   1.81 1.20

 

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

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

 .היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים

טרם מומשו מהתאמות ש הפסדיםהיתרה הממוצעת של  נוספהל "בפעילות מקומית ובפעילות חויתרה הממוצעת של הנכסים ל )ג(

 .ב" דולר ארהן מיליו)20(בסך למסחר וזמינות למכירה לשווי הוגן של אגרות חוב 

 .למעט מכשירים נגזרים )ד(

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

 .וההתחייבויות של הבנק
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 סקירת הנהלה

     )א(  )על בסיס מאוחד(כנסה והוצאה שיעורי ה
 סכומים מדווחים 

   ביוני30 חודשים שנסתיימו ביום לשישה    

   2004     2005  

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

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

)ב(ממוצעת   מימון םנגזרי נגזרים )ב(ממוצעת  מימון נגזרים נגזרים  

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

 מטבע ישראלי לא צמוד        

 )ד ()ג(נכסים  76,300 2,309 6.14  71,828 2,429 6.87 

)ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים 17,152 252   11,366 192  

 סך כל הנכסים 93,452 2,561  5.56 83,194 2,621  6.39

 )ד (התחייבויות 78,850 )1,162( )2.97(  74,189 )1,298( )3.53( 

)ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים 5,990 )1(   5,687 )9(  

 סך כל ההתחייבויות 84,840 )1,163(  )2.76( 79,876 )1,307(  )3.30(

 הריביתפער    3.17 2.80   3.34 3.09

 מטבע ישראלי צמוד למדד        

 )ד ()ג(נכסים  54,330 1,711 6.40  57,999 2,209 7.76 

)ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים 132 )1(   75 3  

 סך כל הנכסים 54,462 1,710  6.38 58,074 2,212  7.76

 )ד (התחייבויות 47,802 )1,274( )5.40(  48,971 )1,598( )6.63( 

)ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים 2,188 )48(   1,285 )30(  

 סך כל ההתחייבויות 49,990 )1,322(  )5.36( 50,256 )1,628(  )6.58(

 פער הריבית   1.00 1.02   1.13 1.18

 פעילות מקומית: מטבע חוץ        

)ח"לרבות מטבע ישראלי צמוד למט(        

 )ד ()ג(נכסים  72,495 3,947 11.19  67,339 2,111 6.37 

 )ה: (השפעת נגזרים        

  מגדריםנגזרים 4,650 99   7,361 47  

  ALM- משובצים ונגזרים 48,000 477   50,212 629  

 סך כל הנכסים 125,145 4,523  7.36 124,912 2,787  4.51

 )ד (התחייבויות 65,273 )2,364( )7.38(  62,833 )1,301( )4.18( 

 )ה: (השפעת נגזרים        

  מגדריםנגזרים 4,591 )88(   7,161 )69(  

  ALM- משובצים ונגזרים 56,537 )1,289(   54,185 )852(  

 סך כל ההתחייבויות 126,401 )3,741(  )6.01( 124,179 )2,222(  )3.61(

 פער הריבית   3.81 1.35   2.19 0.90

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

 )ד ()ג(נכסים  38,420 2,422 13.00  35,258 1,479 8.56 

)ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים 271 20   220 21  

 סך כל הנכסים 38,691 2,442  13.02 35,478 1,500  8.64

 )ד (התחייבויות 36,226 )2,191( )12.46(  34,534 )1,138( )6.70( 

)ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים 397 )8(   328 )6(  

 סך כל ההתחייבויות 36,623 )2,199(  )12.37( 34,862 )1,144(  )6.67(

 פער הריבית   0.54 0.65   1.86 1.97

 

 . לעיל59הערות ראה בעמוד 
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 סקירת הנהלה

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

   ביוני30 ביום  חודשים שנסתיימולשישה    

   2004    2005  

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

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

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

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

  
7.20 

 
8,228 

 
232,424 

  
8.79 

 
10,389 

 
241,545 

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

 )ה: (השפעת נגזרים        

  מגדריםנגזרים 4,650 99   7,361 47  

  ALM- משובצים ונגזרים 65,555 748   61,873 845  

 סך כל הנכסים 311,750 11,236  7.34 301,658 9,120  6.14

  
)4.90( 

 
)5,335( 

 
220,527 

  
)6.22( 

 
)6,991( 

 
228,151 

התחייבויות כספיות שגרמו סך הכל 
 )ד (הוצאות מימון

 )ה: (השפעת נגזרים        

  מגדריםנגזרים 4,591 )88(   7,161 )69(  

  ALM-ו משובצים נגזרים 65,112 )1,346(   61,485 )897(  

 סך כל ההתחייבויות 297,854 )8,425(  )5.74( 289,173 )6,301(  )4.40(

 פער הריבית   2.57 1.60   2.30 1.74

 בגין אופציות  )45(    33  

   
 

30 

    
 

11 

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

 )ה) (ונגזרים משובצים שהופרדו

   
343 

    
452 

 עמלות מעסקי מימון והכנסות  
 )ז(מימון אחרות 

 הוצאות מימון אחרות  )32(    )57(  

   
3,168 

    
3,197 

רווח מפעולות מימון לפני הפרשה  
 לחובות מסופקים

   
)662( 

    
)939( 

לרבות (הפרשה לחובות מסופקים  
 )נוספתוכללית הפרשה 

   
2,506 

    
2,258 

ת מימון לאחר הפרשה רווח מפעולו 
 לחובות מסופקים

    
232,424 

    
241,545 

 נכסים כספיים שהניבו הכנסות מימון 
 )ו) (ד(

 )ח(נכסים הנובעים ממכשירים נגזרים  3,285    3,613   

 )ד(נכסים כספיים אחרים  3,194    3,676   

    
)1,052( 

    
)1,044( 

הפרשה כללית והפרשה נוספת לחובות 
 פקיםמסו

 סך כל הנכסים הכספיים 246,980    238,661   

    
220,527 

    
228,151 

התחייבויות כספיות שגרמו הוצאות 
 )ד(מימון 

    
2,907 

    
2,820 

 התחייבויות הנובעות ממכשירים 
 )ח(נגזרים 

 )ד(התחייבויות כספיות אחרות  6,604    6,228   

 ייבויות הכספיותסך כל ההתח 237,575    229,662   

    
8,999 

    
9,405 

סך הכל עודף נכסים כספיים על 
 התחייבויות כספיות

 נכסים לא כספיים 7,635    6,940   

 התחייבויות לא כספיות 1,814    1,551   

 סך כל האמצעים ההוניים 15,226    14,388   

 

 . לעיל59הערות ראה בעמוד 
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 סקירת הנהלה

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

   ביוני30 חודשים שנסתיימו ביום לשישה    

  2004   2005  

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

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

)ב(צעת ממו מימון  נגזרים נגזרים )ב(ממוצעת  מימון נגזרים נגזרים  

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

 פעילות מקומית : מטבע חוץ        

 לרבות מטבע ישראלי צמוד (        
 )מטבע חוץ

 )ד ()ג(נכסים  16,605 308 3.74  14,967 200 2.69 

 )ה: (השפעת נגזרים        

  מגדריםנגזרים 1,066 23   1,638 10  

  ALM- משובצים ונגזרים 10,998 )1(   11,164 10  

 סך כל הנכסים 28,669 330  2.31 27,769 220  1.59

 )ד (התחייבויות 14,950 )144( )1.94(  13,952 )75( )1.07( 

 )ה: (השפעת נגזרים        

  מגדריםנגזרים 1,056 )20(   1,594 )15(  

  ALM- משובצים ונגזרים 12,953 )23(   12,044 )13(  

 סך כל ההתחייבויות 28,959 )187(  )1.30( 27,590 )103(  )0.74(

 פער הריבית   1.80 1.01   1.62 0.85

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

 )ד ()ג(נכסים  8,861 181 4.13  7,915 130 3.31 

 )ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים 63 5   50 5  

 סך כל הנכסים 8,924 186  4.20 7,965 135  3.42

 )ד (התחייבויות 8,354 )108( )2.61(  7,746 )60( )1.57( 

 )ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים 92 -    74 )1(  

 סך כל ההתחייבויות 8,446 )108(  )2.58( 7,820 )61(  )1.57(

 פער הריבית   1.52 1.62   1.74 1.85

 סך הכל        

  
2.90 

 
330 

 
22,882 

  
3.88 

 
489 

 
25,466 

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

 )ה: (השפעת נגזרים        

  מגדריםנגזרים 1,066 23   1,638 10  

  ALM- משובצים ונגזרים 11,061 4   11,214 15  

 סך כל הנכסים 37,593 516  2.76 35,734 355  2.00

  
)1.25( 

 
)135( 

 
21,698 

  
)2.18( 

 
)252( 

 
23,304 

ח שגרמו "התחייבויות כספיות במט
 )ד (הוצאות מימון

 )ה: (השפעת נגזרים        

  מגדריםנגזרים 1,056 )20(   1,594 )15(  

  ALM- משובצים ונגזרים 13,045 )23(   12,118 )14(  

 סך כל ההתחייבויות 37,405 )295(  )1.59( 35,410 )164(  )0.93(

 פער הריבית   1.70 1.17   1.65 1.07

 

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

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

 .היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים

 שטרם מומשו מהתאמות הפסדים היתרה הממוצעת של נוספהל "בפעילות מקומית ובפעילות חויתרה הממוצעת של הנכסים ל )ג(

 .ב" דולר ארהן מיליו)4(בסך למסחר וזמינות למכירה לשווי הוגן של אגרות חוב 

 .למעט מכשירים נגזרים )ד(

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

 .וההתחייבויות של הבנק
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 לכבוד
 מ"דירקטוריון בנק לאומי לישראל בע

 
 

 ,.נ.ג.א
 

 

  דוחות כספיים ביניים מאוחדים בלתי מבוקרים תמצית סקירת :הנדון
    2005 ביוני 30 ביום ושנסתיימשה חודשים יוששל שלושה חודשים  ותלתקופ

 

 

 והחברות )  הבנק:להלן (מ"לבקשתכם סקרנו את תמצית מאזן הביניים המאוחד של בנק לאומי לישראל בע
 ואת תמצית יםדביניים המאוח רווח והפסד הות את תמצית דוח,2005  ביוני30ליום ) הקבוצה: להלן(המאוחדות שלו 

 . באותו תאריךושנסתיימשל שלושה חודשים ושישה חודשים  ות הביניים על השינויים בהון העצמי לתקופדוח

 קריאת הדוחות : הנהלים כללו בין השאר. ת רואי חשבון בישראלשנקבעו על ידי לשכ, סקירתנו נערכה בהתאם לנהלים
קריאת פרוטוקולים של האסיפות הכלליות ושל ישיבות הדירקטוריון וועדותיו ועריכת בירורים עם , ל"הכספיים הנ

 .האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים בבנק

, ל"חות כספיים ביניים של החברות המאוחדות בחודותמצית הומצאו לנו דוחות של רואי חשבון אחרים בדבר סקירת 
ורווחיהן , 2005  ביוני30מסך כל הנכסים הכלולים בתמצית מאזן הביניים המאוחד ליום  12%- כאשר נכסיהן מהווים

מכלל הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה  8%- וכ10%-כ מהוויםמפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים 
שה חודשים יוש שלושה חודשים ות שלהמאוחד לתקופהביניים הכלול בתמצית דוח הרווח וההפסד לחובות מסופקים 

 . בהתאמה באותו תאריךושנסתיימ

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

שיש צורך , דבר המצביע על כךלא בא לידיעתנו ,  עיון בדוחות רואי חשבון אחרים כאמור לעיללרבות ,סקירתנו  בביצוע
כללי חשבונאות הערוכים בהתאם לכדי שיוכלו להיחשב כדוחות כספיים ביניים , בשינויים מהותיים בדוחות האמורים

 .מקובלים ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו

 של שלושה ותלתקופביניים הדוחות הכספיים   בקשר עם הצגה מחדש שלג7אמור בבאור אנו מפנים את תשומת הלב ל
עה המצטברת לתחילת פ על מנת לשקף בהם למפרע את ההש2004 ביוני 30 ביום ו שנסתיימשה חודשיםי ושחודשים

 .כנסההמסים על ה, 19השנה של  יישום מוקדם של תקן חשבונאות מספר 

ונגד   נגד הבנקותבקשר לתביעביניים דוחות הכספיים תמצית הל 4- ו3ים אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור
תביעות לרבות בקשות לאישורן בדבר  6- ו5 יםלאמור בבאורחברה מאוחדת לרבות בקשות לאישורן כתביעות יצוגיות ו

של העניינים  אינו יכול להעריך מה תהיינה ההשלכות  הבנק.אי ודאויות הקשורות בחברות כלולות ייצוגיות וכתביעות
כמו כן אנו מפנים את  .אם לאו, על מצבו הכספי ועל תוצאות פעולותיו ואם תהיינה מהותיות, אם בכלל, על הבנקל "הנ

בבאור  . רפורמה בשוק ההוןהחקיקה בנושאבדבר ביניים דוחות הכספיים תמצית ה ל8תשומת הלב לאמור בבאור 
אשר לא ניתן בשלב , ליישום מכלול הוראות החקיקה עלולה להיות השפעה לרעה על עסקי הקבוצהכי , ין היתרב, צויין

 . זה להעריך את היקפה

 
 

                

 

  סומך חייקין   קוסט פורר גבאי את קסירר 
             רואי חשבון רואי חשבון 

 
       

  2005 באוגוסט 30
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 דוחות כספיים

  2005 ביוני 30תמצית מאזן מאוחד ליום 
 סכומים מדווחים

  2005  ביוני30 2004  ביוני30 2004 בדצמבר 31

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )מבוקר(

  ) ח"במיליוני ש(  

 נכסים   

 מזומנים ופיקדונות בבנקים 35,403 25,715 30,033

 ניירות ערך 46,080 40,881 43,543

 אשראי לציבור 169,674 169,411 169,353

 אשראי לממשלות 929 1,020 963

 השקעות בחברות כלולות 1,825 1,531 1,754

 בניינים וציוד 2,773 2,611 2,668

 נכסים אחרים 6,914 6,975 7,468

 סך כל הנכסים 263,598 248,144 255,782

 התחייבויות והון   

 פיקדונות הציבור 216,423 204,503 209,652

 פיקדונות מבנקים 5,539 5,071 5,655

 פיקדונות מממשלות 2,588 2,967 3,025

 שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים, אגרות חוב 13,346 10,857 11,256

 התחייבויות אחרות 9,367 )א (9,542 10,932

 סך כל ההתחייבויות 247,263 232,940 240,520

 צונייםזכויות בעלי מניות חי 249 263 276

 הון עצמי 16,086 )א (14,941 14,986

 סך כל ההתחייבויות וההון 263,598 248,144 255,782

 

 .ג7ראה באור  ,הוצג מחדש) א(

 

 

 

 .הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

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

 ראש החטיבה לכספים  
 

 

 

 

 

 

 

 2005 באוגוסט 30: תאריך אישור הדוחות הכספיים
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 דוחות כספיים

  סכומים מדווחים - תמצית דוח רווח והפסד מאוחד
 2005 ביוני 30 ביום ו שנסתיימותלתקופ

לשנה שנסתיימה לשישה חודשים שנסתיימו  שלושה חודשים שנסתיימול 

 בדצמבר31ביום    ביוני30ביום    ביוני30ביום  

 2005 2004  2005 2004  2004  

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר( 

    )ח"במיליוני ש( 

 6,359 3,168 3,197 1,623 1,605 רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

 1,514 662 939 261 494 הפרשה לחובות מסופקים

 4,845 2,506 2,258 1,362 1,111 רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים

      הכנסות תפעוליות ואחרות

 2,718 1,369 1,389 680 696 עמלות תפעוליות

 43 21 25 12 18 נטו, מהשקעות במניות רווחים

 642 301 379 154 192  אחרותהכנסות

 3,403 1,691 1,793 846 906 סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות

      הוצאות תפעוליות ואחרות

 3,248 1,581 1,719 747 855 משכורות והוצאות נלוות

 1,079 528 560 269 283 אחזקה ופחת בניינים וציוד

 1,161 553 570 286 291 הוצאות אחרות

 5,488 2,662 2,849 1,302 1,429 הוצאות התפעוליות והאחרותסך כל ה

 2,760 1,535 1,202 906 588  רווח מפעולות רגילות לפני מסים

 1,244 697 405 473 172 הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות

 1,516 838 797 433 416 רווח מפעולות רגילות לאחר מסים

לות של חברות חלק הקבוצה ברווחים מפעולות רגי
 כלולות לאחר השפעת המס

 
120 

 
122 

 
261 

 
183 

 
410 

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

 
5 

 
)3( 

 
14 

 
)6( 

 
)22( 

 1,904 1,015 1,072 552 541 רווח נקי מפעולות רגילות

 שיטה של שינוילתחילת שנה השפעה מצטברת 
 חשבונאית

 
  - 

 
 )א   (- 

 
  - 

 
 )א) (32(

 
)32( 

 )8( )3( 34 )1( 37 מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים )הפסד(רווח 

 1,864 980 1,106 551 578 רווח נקי לתקופה

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

 1.347 0.718 0.758 0.390 0.383 רווח נקי מפעולות רגילות

של שינוי שיטה לתחילת שנה השפעה מצטברת 
 חשבונאית

 
 - 

 
 )א         (-

 
 - 

 
 )א) (0.023(

 
)0.023( 

 )0.006( )0.002( 0.024 )0.001( 0.026 מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים )הפסד(רווח 

 1.318 0.693 0.782 0.389 0.409 סך הכל

     )ח"באלפי ש( 

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

 
 
 .ג7ראה באור , הוצג מחדש )א(
 

. הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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 דוחות כספיים

 תמצית דוח מאוחד על השינויים בהון העצמי
  2005 ביוני 30ביום  ו שנסתיימותלתקופ

 סכומים מדווחים

   ביוני 30לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 

 2004   2005  

  )בלתי מבוקר(     

       

  הון  סך כל הון  סך כל

  וקרנות הון עודפים ההון העצמי וקרנות הון עודפים ההון העצמי

  )ח"במיליוני ש(    

  לתחילת התקופהיתרה 7,010 8,451 15,461 7,010 )א (7,517 14,527

 רווח נקי לתקופה -   578 578 -   )א (551 551

 התאמת דיבידנד ששולם לחברה כלולה -   -   -  -   3 3

 התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים       

 למכירה לפי שווי הוגן -   79 79 -   )244( )244(

 השפעת המס המתייחס -   )30( )30( -   86 86

 התאמות מתרגום בגין חברות כלולות -   )2( )2( -   18 18

 יתרה לסוף התקופה 7,010 )ב( 9,076 16,086 7,010 )ב (7,931 14,941

 
 

  ביוני30 חודשים שנסתיימו ביום לשישה    

   2004   2005  

  )בלתי מבוקר(     

       דיבידנד שהוכרז 

  הון  סך כל הון  לאחר תאריך סך כל

וקרנות הון עודפים המאזן צמיההון הע   וקרנות הון עודפים ההון העצמי

  )ח"במיליוני ש(     

 יתרה לתחילת התקופה 7,010 7,976 14,986 7,010 7,121 82 14,213

 רווח נקי לתקופה -   1,106 1,106 -   )א (980 - 980

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

 התאמת דיבידנד ששולם לחברה כלולה -   -  -  -   3 -   3

 התאמות בגין הצגת ניירות ערך        

 זמינים למכירה לפי שווי הוגן -   7 7 -   )331( -   )331(

 השפעת המס המתייחס -   )7( )7( -   134 -   134

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

 הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק -   4 4 -   -   -   -  

)ב (7,931 -   14,941 )ב (9,076 16,086 7,010  יתרה לסוף התקופה 7,010

 
 

   )מבוקר (2004 בדצמבר 31סתיימה ביום נלשנה ש

    דיבידנד שהוכרז 

  הון   לאחר תאריך סך כל 

  וקרנות הון עודפים המאזן ההון העצמי

  )ח"במיליוני ש(  

 2004בינואר  1יתרה ליום  7,010 7,121 82 14,213

 רווח נקי בשנת החשבון -  1,864 -   1,864

 דיבידנד מוצע -  )1,004( )82( )1,086(

 התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן -  )45( -   )45(

 השפעת המס המתייחס -  20 -   20

 תרגום בגין חברות כלולותהתאמות מ -  18 -   18

 הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק -  2 -   2

 2004 בדצמבר 31יתרה ליום  7,010 )ב (7,976 -   14,986

 
 

 .הערות ראה בעמוד הבא
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 )המשך( תמצית דוח מאוחד על השינויים בהון העצמי
  2005 ביוני 30ביום ו  שנסתיימותלתקופ

 סכומים מדווחים

 

 .ג7ראה באור , מחדשהוצג  )א(

 

 :העודפים לסוף התקופה כוללים )ב(

 2004 ביוני 30ליום (ח " מיליוני ש)377(ל בסך "התאמות מתרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות  אוטונומיות בחו .1

 ).ח" מיליוני ש)367(בסך  2004 בדצמבר 31ח וליום "מיליוני ש )361(בסך 

  ביוני30ליום (ח " שמיליון 94 בסך, בניכוי המס המתייחס,  זמינים למכירה לפי שווי הוגןהתאמות בגין הצגת ניירות ערך .2

 ).ח" מיליוני ש94  בסך2004 בדצמבר 31ח וליום " מיליוני ש)78(בסך  2004

 

 

 .הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק נפרד מהם
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נערכה בהתאם  2005 ביוני 30ם ליוהביניים המאוחדים הדוחות הכספיים תמצית  .1 באורים
הכללים החשבונאיים . לכללים החשבונאיים המיושמים לצורך עריכת דוחות ביניים

שיושמו בעריכת דוחות הביניים הינם עקביים לכללים ששימשו בעריכת הדוחות 
דוחות ה ביחד עםיש לעיין בדוחות אלה . 2004 בדצמבר 31הכספיים המבוקרים ליום 

 ולשנה שנסתיימה באותו תאריך ולבאורים 2004 בדצמבר 31ליום הכספיים השנתיים 
 . אשר נלוו אליהם

 
 תובענות וחברות מאוחדות מסויימותבמהלך העסקים השוטף הוגשו כנגד הבנק  .2

 . לרבות בקשות  לאישור תביעות ייצוגיות, משפטיות
המתבססות על חוות דעת , לדעת הנהלת הבנק והנהלות החברות המאוחדות 

, לרבות הבקשות לאישור התביעות הייצוגיות,  באשר לסיכויי התובענותפטיותמש
לכיסוי נזקים , במקום בו נדרשו הפרשות, נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות

 .כתוצאה מתובענות כאמור

סכום החשיפה הנוספת בשל , לדעת הנהלת הבנק והנהלות החברות המאוחדות 
בנושאים שונים ,  החברות המאוחדות כאמור לעילתובענות שהוגשו נגד הבנק ונגד
, ואשר אפשרות התממשותן אינה קלושה, ח"ש מיליון 2שסכום כל אחת מהן עולה על 

  .ח"שמיליוני  75-מסתכם בסך של כ

תביעות שונות ,  לדוחות הכספיים18בביאור ,  פורטו2004 לשנת בדוחות הכספיים 
 .צוגיותירבות בקשות לאישור תביעות יל, שהוגשו נגד הבנק וחברות מאוחדות שלו

 ותביחס למפורט בדוח, לא חלו שינויים מהותיים, הדוחות הכספייםלמועד פרסום 
למעט , וחברות מאוחדותבקשר להליכים משפטיים נגד הבנק , ל"ים הנהכספי

 .  להלןג.3-וב .3 פיםכמפורט בסעי
 9 ביום - 2004 לשנת פייםהכס ותלדוח) 3.2)(י(18לגבי ההליך המפורט בבאור כמו כן  

 .ייצוגית כתביעה תביעהה בית המשפט את הבקשה לאישור דחה 2005 באוגוסט
 התובע -ל " הנלדוחות הכספייםפסקה שניה ) 3.3()י(18לגבי ההליך המפורט בבאור  

 .ובענה וביקש מבית המשפט לעשות כןהסכים למחוק את הת
 במאי 9 ביום – 2004 הכספיים לשנת לדוחות)2.4)(י(18 המפורט בביאור לגבי ההליך 

 נדחה הערעור בבית המשפט העליון על ההחלטה הדוחה את הבקשה לאישור 2005
 .תביעה ייצוגית

בדוחות הכספיים ) 3.4)(י(-פסקה ראשונה ו) 3.3)(י(18לגבי ההליכים המפורטים בבאור  
מפורטות ה,  בין התובענות שהסכום הנטען בהן מהותיכנכללים ם יראו אות-ל "הנ

 .ל"בדוחות הכספיים הנ) 1)(י(18בביאור 

 לדעת  מובא פירוט הליכים משפטיים אשר,ועד בכלל, 6-4 בבאורים זה וכן בבאור .3
המתבססת על חוות דעת משפטיות באשר לסיכויי הליכים משפטיים , הנהלת הבנק

 . הבשלב זה לא ניתן להעריך את סיכוייהם ומטעם זה לא בוצעה בגינם  הפרש, אלה
 

ובנקים מ "מרכז סליקה בנקאי בעהוגשה נגד הבנק ונגד  2002 ביוני 19ביום  .א
 המבקשת טוענת כי הבנקים הנתבעים עשו .נוספים בקשה לאישור תביעה ייצוגית

המקבלים שירותי , הסדר כובל בקשר לעמלה הנגבית על ידם מלקוחותיהם
 -המבקשת , ד להםסליקת הוראות קבע וכי עקב הסדרים כובלים שהנתבעים צ

 משלמים בגין שירותי סליקת -וכל ציבור הנזקקים לשירותי סליקת הוראות קבע 
סכום התביעה הייצוגית . הוראות קבע סכומים בלתי הוגנים ובלתי סבירים

 נדחתה הבקשה לאישור על 2003 בדצמבר 11ביום . ח" מיליוני ש967.5הנטען הוא 
 4 ביום  . ערעור על החלטת הדחיהבקשתהמ הגישה 2004 בפברואר 18ביום . הסף

 התקיים בבית המשפט העליון דיון בערעור ובעקבותיו ממתינים 2005באפריל 
 .הצדדים להחלטת בית המשפט בו

 
 בקשה לאשר הגשת אביב הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל 2005בחודש יוני  .ב

 .ח" מיליון ש576סך בתביעה ייצוגית נגד הבנק 
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בשנים , בנק לא עמד בהבטחות שפרסם באתר האינטרנט שלוה, לטענת המבקש 
שנעשו , לגבי הטבות בריבית לפיקדונות מסויימים, )כולל (2004 עד 2002

 .באמצעות האינטרנט

אשר לא , התובע דורש מהבנק לשלם לו ולכלל המפקידים באמצעות האינטרנט 
ה מאי את הנזק שנגרם להם כתוצא, זכו להטבה המובטחת בהתאם לפרסומים

  . קבלת ההטבות שהובטחו להם

 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור 2005 באוגוסט 7ביום  .ג
 הבנק לא זיכה את 2003תביעה כתביעה ייצוגית נגד הבנק בטענה כי עד ינואר 

בגין ערבויות בנקאיות , לקוחותיו בחלק יחסי מסכומי העמלות ששולמו על ידם
 .ואשר סכומן הוקטן לפני תום תקופת הערבותאשר הוצאו לבקשתם 

  .ח" מיליון ש2.5  על תביעה עולהלטענת התובעים סכום  

 לאשר   בקשה1997 ביולי 17יפו הוגשה ביום -לבית המשפט המחוזי בתל אביב .א .4
 בנק לאומי כנגד, ח"הגשת תובענה ייצוגית על סך של למעלה ממיליארד ש 

 ביחד עם בנקים למשכנתאות נוספים בקשר עם )ש" בלמלהלן(מ "למשכנתאות בע
 .גביית עמלות ביטוחי חיים וביטוחי מבנה של לווים

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

מחק בית , לפיכך. 1988-ח"תשמה, יים וחוק ההגבלים העיסק1981-א"תשמה
 .המשפט את התביעה הכספית על הסף

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

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

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

 .  ההליכים בתובענה

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

 .את סיכויי הערעורים

ץ על ידי לשכת סוכני הביטוח בישראל " הוגשה עתירה לבג1998 באוגוסט 25ביום  .ב
היועץ , האוצרוהמועצה הישראלית לצרכנות למתן צו על תנאי וצו ביניים נגד שר 

ביטוח , הממונה על אגף שוק ההון, המפקח על הבנקים, המשפטי לממשלה
. ש ובנקים למשכנתאות נוספים"בלמ, הממונה על ההגבלים העיסקיים, וחסכון

לטענת ( טענות של העותרות באשר לעיסוק שלא כדין יהעניינה של העתירה ה
 .של הבנקים המשיבים בתיווך לעסקי ביטוח) העותרות

 פורסמה הצהרת מדיניות משותפת של המפקח על הבנקים 2005בפברואר  
המתווה את עקרונות שיווק ביטוח חיים ומבנה כבטוחה , והמפקח על הביטוח

, 2005 באוקטובר 1-על פי הצהרה זו החל מ. להלוואה לדיור על ידי תאגיד בנקאי
ידי סוכנות שיווק פוליסות הביטוח בסניפי התאגיד הבנקאי ייעשה אך ורק על 

ביטוח מורשית באמצעות עמדה אלקטרונית לא מאוישת שתשמש אך ורק לעניין 
סוכנות הביטוח תהיה בבעלות המלאה של התאגיד . ביטוח אגב הלוואה לדיור

 .כשבנסיבות מיוחדות תותר בעלות משותפת של תאגידים, הבנקאי

כוזיות וניגודי  חוק להגברת התחרות ולצמצום הרי פורסם2005 באוגוסט 10ביום  
: בסעיף זה, להלן (2005-ה"התשס) תיקוני חקיקה(העניינים בשוק ההון בישראל 

החוק עיגן בחקיקה את אפשרות שליטתו של בנק בתאגיד שהוא סוכן , ")החוק"
  .ביטוח ואת התנאים לכך
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 ש" שינה בלמ,פרסום הצהרת המדיניות והחוק האמורים לעיליצויין כי עוד טרם  
בנושא הביטוחים  את אופן פעילותו , רים ורשיונות מיוחדים שקיבלבהתאם להית

ש " וללווים אחרים של בלמבכל הקשור ללווים חדשים, ידי העברת הפעילות-על
 .ש"לסוכנות ביטוח בבעלות מלאה של בלמ, שיבחרו בכך

 17ביקשו העותרות לדחות את העתירה וזו נדחתה ביום , בעקבות קבלת החוק 
 .2005באוגוסט 

ש בקשה לאישור תביעה ייצוגית שעניינה " הוגשה נגד בלמ2003  ביוני10ביום  .ג
הבקשה והתביעה . גביית יתר  נטענת מלווים שנטלו הלוואות בריבית משתנה

לפחות (שצורפה אליה מנוסחות באופן בלתי ברור אך עולה מהן כי קיימת חפיפה 
ות  לדוח)2.2()2)(י (18ור בבאבינן לטענות שעמדו ביסוד ההליך המתואר ) חלקית

 .לסעדים שהתבקשו בו ולקבוצה שהתבקש ייצוגה, 2004הכספיים לשנת 

 מיליון 90-סכום התביעה הייצוגית שהתבקש אישורה מוערך על ידי המבקשים בכ 
 .ח"ש

בין הבקשה לאישור תביעה ייצוגית הנסקרת כאן ) הלפחות חלקית(לאור החפיפה  
ות  לדוח)2.2()2)(י (18בבאור צוגית שנסקרת לבין הבקשה לאישור תביעה יי

הוסכם בין הצדדים על עיכוב הליכים  בתובענה עד לאחר  2004הכספיים לשנת 
חות הכספיים  לדו)2.2()2)(י (18בבאור בירור הערעור שהוגש בהליך המתואר 

הודעה לבית המשפט ובהתאם טרם הוגשה תגובה נמסרה הסכמה זו על . ל"הנ
 .יעה ייצוגיתלבקשה לאישור תב

בהסתמך על חוות דעת , ש"לדעת הנהלת הבנק בהסתמך על דעת הנהלת בלמ 
לאור השלב המוקדם של ההליך לא ניתן להעריך , ש"היועצים המשפטיים של בלמ

 .את סיכוייו
 

 ")מגדלקבוצת  "–להלן (מ "בעופיננסים מגדל אחזקות ביטוח  .5

הקשורות בעיקר , ת נגד קבוצת מגדלקיימות תביעות ובקשות להגשת תביעות ייצוגיו 
תשלום , משיכת דמי ניהול, בנושאי חישובי פרמיה, לעסקי הביטוח של קבוצת מגדל

 .עמלות בקשר עם ביטוח חיים קבוצתי  ושימוש בלוחות תמותה ישנים
לא , דל ובהסתמך על יועציה המשפטייםמגקבוצת להערכת הנהלת , לגבי תביעות אלו 

 לאשרן כייצוגיות ואת החשיפה של ותיי תביעות אלו והבקשניתן להעריך את סיכו
 .לא נכללו הפרשות בדוחות הכספיים של  קבוצת מגדל, לפיכך. קבוצת מגדל בגינן

להרחבה בעניין הליכים אלה ראה הדוחות הכספיים של מגדל אחזקות ביטוח  
  .מ"ופיננסיים בע

, )רישוי(הבנקאות החזקות הבנק בתאגידים כפופה למגבלות הקבועות בחוק  
א 24בסעיף , בין היתר, חוק הבנקאות קובע"). חוק הבנקאות "-להלן  (1981-א"התשמ
תאגיד אחזקה ("כי תאגיד בנקאי רשאי להחזיק באמצעי שליטה בקונגלומרט , לחוק
 החברה לישראל -הבנק מחזיק זה מכבר  בקונגלומרט אחד . אחד בלבד") ריאלי
 .מ"בע

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

א 24 כי על פי פרשנות בנק ישראל לסעיף 2005הבנק לבנק ישראל במהלך חודש יולי 
בה ,  מגדל אחזקות2005נכון לסוף מרס , )פרשנות שהבנק חולק עליה(לחוק הבנקאות 
תאגיד "ועל כן גם היא מוגדרת כ, פועלת ביותר משלושה ענפי משק, מחזיק הבנק
הוסיף וביקש הבנק כי תינתן לו תקופת מעבר , לפיכך"). קונגלומרט" ("החזקה ריאלי

.  בהוראות חוק הבנקאות לעניין זהבה יהיה על הבנק לעמוד, סבירה של ארבע שנים
 ישראל יסייע בתיקון החקיקה שאושרה בעקבות ועדת בכר כך עוד ביקש הבנק כי בנק

שהמלצות ועדת בכר לעניין החזקת בנקים בחברות ביטוח יחולו גם על החזקת הבנק 
 . והבנק  יוכל להמשיך ולהחזיק בחלק מהחזקותיו במגדל אחזקותבמגדל אחזקות
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 הבנק להתאמת החזקות הבנק לקבוע בחוק הבנקאות תהיינה השלכות כספיות על 
 . שאינן ניתנות לכימות בשלב זה

 מ"החברה לישראל בע .6

מ "השקעות בבתי זיקוק לנפט בעבין השאר ההשקעות של החברה לישראל כוללות 
 :בנושאים הבאיםוודאויות עיקריות - קיימות אישלגביה) ן"בז(

 אשר במסגרתה קיימת החלטה לפצל, הממשלה על רפורמה בענף הזיקוקהחלטת  .א
 .ן לשני בתי זיקוק נפרדים בבעלויות נפרדות" את בזולהפריט

בקשר , ן והחברה לישראל"בז,  בין ממשלת ישראל2002בדצמבר חתימת ההסדר  .ב
עיקרו . ן"שלפיו פועלת בז) 2003 באוקטובר 18(עם התקופה שלאחר תום הזיכיון 
 25-ן בנכסים שהחזיקה ערב תום הזיכיון ל"של ההסדר הוא המשך החזקת בז

 בקשר להסדר הוגשה . שנים נוספות25-ם עם אופציה להאריך את התקופה לשני
 .עתירה לבית הדין הגבוה לצדק

בשלב זה אשר , ן"בזלאמור לעיל עשויה להיות השפעה מהותית על מצבה הכספי של  
 .לא ניתן להעריכה

  .מ"להרחבה בעניין הליכים אלה ראה הדוחות הכספיים של החברה לישראל בע 

  על ההכנסהמסים .7

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

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

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

ין חוק מס ערך מוסף תגרום הקטנת מס ילענ" מוסד כספי"בשל היות הבנק  
כך , החברות להקטנה בשיעור המס הכולל שיחול על הבנק בשיעור נמוך יותר

  2005בשנת , 44.52%" וסד כספימ"הכולל החל על  היה שיעור המס 2004שבשנת 
 ואילך יחול שיעור 2007 ומשנת 41.88% - 2006בשנת , 43.59% חל שיעור מס של

 .40.17%מס של 

 147מספר ( עבר בכנסת חוק תיקון פקודת מס הכנסה 2005 ביולי 25ביום   .ב
התיקון קובע הפחתה "). התיקון "-להלן  (2005ה "התשס, )והוראת השעה
:  באופן הבא25% לשיעור של 34%יעור המס לחברות משיעור של הדרגתית של ש

, 31% יחול שיעור מס של 2006בשנת , 34% חל שיעור מס של 2005בשנת המס 
בשנת , 27% יחול שיעור מס של 2008בשנת , 29% יחול שיעור מס של 2007בשנת 
 . 25%יחול שיעור מס של ,  ואילך2010שנת מ ו26% יחול שיעור מס של 2009

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

 - 2007בשנת , 41.03% - 2006בשנת , 43.59% חל שיעור מס של 2005שבשנת 
ואילך יחול  2010שנת מ ו36.75% - 2009בשנת , 37.61% - 2008בשנת , 39.32%

 .35.90%שיעור מס של 

ח גידול " מיליון ש88-התיקון צפוי להשפיע על תוצאות הרביע השלישי בכ 
 .   המיסים הנדחיםיתרות עידכוןבהוצאות מס עקב 

  והצגה מחדש"מסים על ההכנסה" 19שום תקן חשבונאות מספר יי .ג
 תקן  פרסם המוסד  הישראלי לתקינה בחשבונאות את2004בחודש יולי  

 התקן קובע את כללי .)להלן התקן ("מסים על הכנסה", 19חשבונאות מספר 
בין . ההצגה והגילוי לגבי מסים על ההכנסה בדוחות הכספיים,  המדידה,ההכרה

 כי יש להכיר בהתחייבות מסים נדחים בגין כל ההפרשים היתר קובע התקן
 כל ההפרשים יש להכיר בנכס מסים נדחים בגין כן והזמניים החייבים במס
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במידה , הפסדים לצורכי מס והטבות מס שטרם נוצלו, הזמניים הניתנים לניכוי
למעט מספר מצומצם של , שצפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצלם

 בינואר 1- על הדוחות הכספיים לתקופות המתחילות בחל התקן החדש .חריגים
 .  אך מעודד יישום מוקדם2005

לרבות , יחסים לטיפול החשבונאי במסים על הכנסהיימים המתבנושאים מסו 
קיימות , בנושא הכרה בנכס מס נדחה בגין הפסדים להעברה והפרשי עיתוי

 על הבנק גם בנושאים אלה חלות.  מגבלות נוספותהוראות המפקח על הבנקיםב
 .הוראות המפקח על הבנקיםהמגבלות הנוספות שנקבעו ב

של שלושה לתקופות הדוחות הכספיים . 2004  שנתבמהלךהבנק יישם את התקן  
 הוצגו מחדש על מנת לשקף בהם 2004 ביוני 30שהסתיימו ביום ושישה חודשים 

של לתחילת שנה בדרך של השפעה מצטברת למפרע את השפעת התקן כאמור 
קטן הרווח לתקופה של שישה חודשים ,  כתוצאה. שינוי שיטה חשבונאית

רווח לשלושה חודשים וה ח"ן ש מיליו12- ב2004 ביוני 30יום שנסתיימו ב
 .ח" מיליון ש20- גדל ב2004 ביוני 30שנסתיימו ביום 

החל לקזז  הבנק רשאי 2005 באפריל 14על פי הסדר עם שלטונות המס מיום  .ד
ל סכום מצטבר של " מחבות המס בישראל בגין רווחי חברת בת בחו2004משנת 

,  מיליון דולר לשנה או חבות המס בישראל3- מיליון דולר אך לא יותר מ67עד 
בהתחשב בהערכות שמרניות של הבנק לגבי מימוש ההסדר רשם . הנמוך מביניהם

 מיליון  15 מסים נדחים לקבל בסכום של 2005הבנק ברביע הראשון של שנת 
קטיבי בישראל יהיה פמימוש מלוא הסכום מותנה בכך ששיעור המס הא. דולר

 .ב לפקודת מס הכנסה כאמור בסעיף 147בעקבות תיקון  .ב"גבוה מזה שבארה
 בסכום התיקון הצפוי כלול הסכום .לעיל יעודכן גם סכום זה ברביע השלישי

 . לעיל.בכמפורט בסעיף 
 
  רפורמה בשוק ההוןחקיקה בנושא .8

אשר מונה על ידי שר האוצר לצורך בחינה ,  פורסמו המלצות צוות2004 בנובמבר 9-ב 
. פעולות הדרושות בכדי להגביר את התחרות בשוק ההון בישראלוהמלצה על ה

 .המלצות הצוות אושרו על ידי הממשלה

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

 :החוקים שפורסמו הם 

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

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

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

 :עיקרי הנושאים המוסדרים בחוקים הינם 

צעי שליטה תאגיד בנקאי שיש לו פעילות קמעונאית מהותית לא יחזיק אמ .א
כלשהם בחברה לניהול קופות גמל  ובחברה לניהול קרנות נאמנות ולא יחזיק 

יותר מעשרה אחוזים מאמצעי שליטה כלשהם בתאגיד השולט בחברה כאמור או 
 . המחזיק בה יותר מעשרים וחמישה אחוזים

השולט בתאגיד בנקאי כאמור לא יחזיק יותר מחמישה אחוזים מסוג , כמו כן 
אמצעי שליטה בחברה כאמור או בתאגיד שעיסוקו ניהול תיקי כלשהו של 
ולא יחזיק יותר מעשרה אחוזים בתאגיד אחר ,  להלןגכאמור בסעיף , השקעות

 .השולט באחד מאלה או המחזיק בו יותר מעשרים וחמישה אחוזים

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

וכן לנהל קופת גמל אשר כל עמיתיה הינם עובדי התאגיד הבנקאי או , בניהולה
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 היתה סגורה להצטרפות עמיתים 2005 ביולי 1-עובדי תאגיד בשליטתו שב
 .חדשים

ות נאמנות הירידה באחזקות בחברות המנהלות קופות גמל ובחברות לניהול קרנ .ב
 :תיעשה כדלהלן

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

 .ובתום שלוש שנים לא יחזיקו כלל

של עד לנתח שוק , 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

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

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

עד המועד בו נדרשים התאגידים הבנקאיים לא להחזיק כלל בחברות , כמו כן 
בנקאיים להפחית את אחזקותיהם בחברות על התאגידים ה, לניהול קופות גמל

כמפורט , אשר מנהלות השקעות עבור גופים מוסדיים, לניהול תיקי השקעות
 . להלןגבסעיף 

 לעיל לא ישלטו ולא יחזיקו יותר מחמישה אתאגידים בנקאיים כאמור בסעיף  .ג
הכוללים נכסי מבטח הנזקפים לזכות , אחוזים בתאגיד המנהל תיקי השקעות

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

הגדירו החוקים  שני עיסוקים הדורשים הכשרה , בהתאם להמלצות הצוות .ד
הן במוצרים פיננסיים והן ,  ייעוץ ושיווק–והנתונים להסדרה ולפיקוח , ורישוי

. כאשר הגופים הפועלים בשוק ההון נדרשים לבחור ביניהם, במוצרים פנסיוניים
חוק הסדרת , 1981-א"התשמ, )רישוי(חוק הבנקאות , בין היתר, תוקנו, ך כךלצור

אשר מסדיר גם , 1995-ה"התשנ, העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות
חוק , עיסוק חדש שעד עתה לא היה קיים בחקיקה, את העיסוק בשיווק השקעות
, י ביטוח וחוק הפיקוח על עסק1994-ד"התשנ, השקעות משותפות בנאמנות

שחל , נסיוניכן חוקק  חוק חדש העוסק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פ. 1981-א"התשמ
בקרנות פנסיה ובתוכניות ביטוח הכלולות או הנילוות  ,על ייעוץ בקופות גמל

 .לקופות גמל ולקרנות פנסיה

אפשרות הבחירה בין עיסוק בייעוץ השקעות ובייעוץ פנסיוני לבין עיסוק בשיווק  .ה
ת ובשיווק פנסיוני לא ניתנה לתאגידים בנקאיים בעלי פעילות קמעונאית השקעו
לעסוק  ואלו יכולים, ולגופים השולטים בהם או הנשלטים על ידיהם, מהותית

המוצאים על , אופציות וחוזים עתידיים, למעט לגבי מוצרים מובנים, בייעוץ בלבד
 פנסיוני על ידי תאגיד מתן ייעוץ, בנוסף. שאותם הם מורשים לשווק, ידיהם בלבד

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

כאשר אלו שיבחרו , לגופים אחרים קיימת אפשרות לבחור בין שני עיסוקים אלו 
בשונה מההמלצות המקוריות של הצוות אשר המליץ , בקבלת רישיון משווק יוכלו

לשווק , כולל המשווק עצמו, שווקים שיווק של שני גופים מוסדייםלאפשר למ
ובלבד שיביאו לידיעת לקוחותיהם את היותם משווקים , מוצרים ללא הגבלה

על המשווקים נאסר להשתמש . ובעלי אינטרס בנכסים שאותם הם משווקים
 .בשם עסקיהם או בפרסומים" ייעוץ"במלה 
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מורשים לקבל , והן של מוצרים פנסיונייםהן של מוצרים פיננסיים , המשווקים 
טובות הנאה הן מהגופים המוסדיים שאת מוצריהם הם משווקים והן 

 .מהלקוחות

נאסר לתת ייעוץ או , ובכלל זה תאגידים בנקאיים, על בעלי רישיון ייעוץ השקעות .ו
לרבות למי ששולט בו או למי שנשלט על (לבצע עיסקה בנכס פיננסי שלגוף מוסדי 

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

בעל רישיון ייעוץ השקעות וכן תאגיד בנקאי יורשה ).  שלא הותרה במפורש בחוק
סקה בקרנות נאמנות לקבל עמלת הפצה מגוף מוסדי בקשר עם ייעוץ  וביצוע עי

 . ובקרנות השתלמות

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

כך שהעמלה נגבית ממנהלי קרנות שונים ולא יהיה תלוי בזהות החברה המנהלת 
 האוצר הוסמך לקבוע בתקנות  תנאים לתשלום עמלה שר. של קרן ההשתלמות

 .את שיעורה המירבי ואת אופן חישובה, כאמור

 . נאסר על בעל רשיון ייעוץ השקעות או על תאגיד קשור אליו להנפיק תעודות סל .ז

את , בעת בחירת סוג המוצר הפנסיוני, על יועצים פנסיוניים תחול חובה לבחון .ח
את , ובעת בחירת המוצר הפנסיוני בסוג הרלוונטי, כלל סוגי המוצרים הפנסיוניים

 .  כלל המוצרים הפנסיוניים והגופים המוסדיים

על יועצים פנסיוניים שהינם תאגידים בנקאיים ייאסר לייעץ לגבי מוצרים  
לרבות למי ששולט בו או למי שנשלט על ידי מי (אשר לגוף מוסדי , סיונייםפנ

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

ם תאגידים כך גם על יועצים פנסיוניים שהינ). שלא הותרה במפורש בחוק
כאשר , בנקאיים ייאסר לייעץ לגבי מוצרים פנסיוניים שלגוף מוסדי זיקה אליהם

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

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

, בגין קופות גמל לתגמולים, יועץ פנסיוני רשאי לקבל עמלת הפצה מחברה מנהלת 
בכפיפות , ובגין קרנות השתלמות, שאינן קופות ביטוח, לקיצבה או לפיצויים

 . למגבלות

על , רשאי לייעץ ולמכור, כאמור לעיל, אשר, מגבלות אלה חלות על משווק פנסיוני 
ולקבל  , את כל המוצרים הפנסיוניים, צות הצוותפי החוק ובשונה מהמל
 .ממנהליהם טובות הנאה

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

התקשר עם נציגות עובדים נאסר על תאגיד בנקאי ל, כמו כן. החבר בארגון כאמור
מגבלה זו אינה חלה על . ין מתן ייעוץ פנסיוני לעובדים המיוצגים על ידיהילענ

 . משווק פנסיוני

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

לא יתקשרו  עם גופים , ייםיועצי השקעות בנכסים פיננסיים ויועצים פנסיונ .ט
) מנהלי קרנות נאמנות, מבטחים, קרנות פנסיה, מנהלי קופות גמל(מוסדיים 

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

מיושב ראש רשות , ישור מראש ובכתבאלא אם כן התקבל לכך א, התחייבויותיו
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גם , ולגבי תאגיד בנקאי, לפי העניין, ניירות ערך או מהממונה על שוק ההון
 .  גם מהממונה על ההגבלים העסקיים2010ועד שנת , מהמפקח על הבנקים

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

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

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

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

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

 .הבנקים

הממונה על שוק ההון רשאי לתת רשיון יועץ פנסיוני לתאגיד בנקאי , עם זאת 
שההון העצמי שלו ושל תאגידים בנקאיים השולטים בו והנשלטים בידו אינו עולה 

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

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

דהיינו , הבנקים יהיו רשאים לייעץ רק בחלק מהמוצרים הפנסיוניים, האחרים
לא לגבי קופות ו, לקיצבה ולפיצויים שאינן קופות ביטוח, קופות גמל לתגמולים

תקופת הייעוץ . ביטוח ומוצרי ביטוח חיים הכלולים או הנילווים לקופות גמל
המוגבל לגבי קבוצות לאומי ופועלים תהיה חמש שנים רצופות מהמועד בו כל 

שלושת (אחד מהבנקים יעמוד בתנאים המזכים בקבלת רשיון יועץ פנסיוני 
תימשך , בי הבנקים האחריםולג, ) לעיליהתנאים הראשונים שהוזכרו בסעיף 

ל "תקופת ההגבלה עד למועד בו התקיימו לראשונה בבנק כאמור התנאים הנ
 .2009 בדצמבר 31אך לא לפני , לקבלת רשיון יועץ פנסיוני

בתקופת ההגבלה על הבנק להודיע ללקוח כי הייעוץ הפנסיוני הניתן על ידו מוגבל  
י בעת בחירת סוג המוצר אולם על אף זאת קובע החוק כ, בסוגי המוצרים

הן , יבחן בעל הרשיון את כלל סוגי המוצרים הפנסיוניים, המתאים ביותר ללקוח
אך בחירת המוצר המתאים ביותר ללקוח תהיה מתוך , המותרים והן האסורים

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

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

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

קבלת היתר . ור נקוב מאמצעי השליטה בגוף מוסדי יותנו בקבלת היתרבשיע
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, החוקים מסדירים נושאים שאינם נובעים מהמלצות הצוות .יג
המתיר לבנק ולבנק למשכנתאות לשלוט בסוכן ) רישוי(ק הבנקאות תיקון לחו

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

תיקון לחוק , אשר מאשר את הוראות ניהול בנקאי תקין הקיימות, תקין
שיחייב קבלת אישור המפקח להקמת תאגידי עזר על ידי תאגיד ) רישוי(ות הבנקא
, עיצומים כספיים על הפרת הוראות ניהול בנקאי תקין ועל הפרות אחרות, בנקאי

אפשרות להטיל , )שירות ללקוח(לרבות הפרות מסויימות של חוק הבנקאות 
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ועל הפרת ) רישוי(קנסות אזרחיים על הפרת הוראות שונות של חוק הבנקאות 
בשיווק השקעות , הוראות שונות של חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות

 .ועוד, ובניהול תיקי השקעות

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

-ה"התשנ, ק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעותהוראות חוק הסדרת העיסו
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

דרש להיפרד מאחזקותיו בחברות ניהול הבנק נ,  ל"בעקבות חקיקת החוקים הנ 
קופות גמל ולניהול קרנות נאמנות בתוך תקופה שלא תעלה על שלוש שנים וארבע 

 . שנים בהתאמה מתחילת תוקף החקיקה

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

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

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

עלולה להידרש ברביע השלישי של שנת , ות חשבונאיים מקובליםבהתאם לעקרונ 
 בגין רווחי האקויטי שנרשמו עד ,ח" מיליון ש89-הפרשה למס בסכום של כ, 2005

לאחר הפרשה חלקית למס בהתאם לעקרונות חשבונאיים  2005 ביוני 30לתאריך 
 .מקובלים

ק הנובעות מתחומי ההיפרדות מהנכסים שפורטו לעיל תביא לפגיעה  בהכנסות הבנ 
ועמלות , החקיקה מאפשרת קבלת עמלות הפצה מגופים מוסדיים, מנגד. פעילות אלו

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

ושאינן כוללות את שיעורי , 2005 באוגוסט 21-אוצר ב משרד העל ידיתקנות שהופצו 
עולה כי  מפיץ לא יהיה רשאי לגבות עמלת הפצה בגין יחידות בקרנות , העמלות

למעט בגין יחידות בקרנות נאמנות , נאמנות שנרכשו לפני יום תחילת התקנות
מאחר שלא .  המפיץעל ידי חברות שביום תחילת התקנות נשלטו על ידישמנוהלות 

ומאחר , תשונינה לעומת נוסח הטיוטא שהופץ, ניתן להעריך אם התקנות שתוצאנה
לא ניתן להעריך , שבמועד מסירת דוח זה לדפוס טרם פורסמו שיעורי עמלות ההפצה

בשלב זה את היקף הפגיעה שתיגרם על ידי החקיקה בהכנסות הבנק והקבוצה 
 .מקרנות נאמנות ומקופות גמל

לפיה תאגיד בנקאי לא יוכל לעסוק בשיווק אלא רק , חקיקההמגבלות  ב, בנוסף לכך 
האיסור להחזיק החזקה , לעומת גופים אחרים שיוכלו לעסוק בשיווק, בייעוץ

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

 .בשוק הפיננסי והפנסיוני

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

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

אך טרם התקבלה החלטה לגבי אופן , פשרויות השונותהבנק בוחן את הא, 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 
 .פהאשר לא ניתן בשלב זה להעריך את היק, השפעה לרעה על עסקי הקבוצה
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 משירותים לקרנות נאמנות הסתכמו 2005-הכנסות הקבוצה במחצית הראשונה ב 
מדמי ניהול קופות גמל , )ח ברוטו" מיליון ש346, 2004בכל שנת (ח " מיליון ש201בסך 
ומקרנות השתלמות ) ח ברוטו" מיליון ש174, 2004בכל שנת (ח " מיליון ש101בסך 
 ).ח ברוטו" מיליון ש46, 2004בכל שנת (ח " מיליון ש14בסך 

רווחי האקויטי שרשם הבנק בדוחות רווח והפסד מהחזקותיו בחברת  מגדל וביטוח  
 מיליון 47-ח לעומת כ" מיליון ש53 בסך 2005ישיר הסתכמו במחצית הראשונה של 

 .2004ח בכל שנת " מיליון ש100- ו2004ח במחצית הראשונה של "ש

 המלצות הצוות בנושא עיסוק בחיתום 

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

, להמלצות. לפיכך לא נכללו הוראות בעניין זה בחקיקה החדשה. 1968-ח"התשכ, ערך
' שלכה על פעילות חברת לאומי ושותעלולה להיות ה ,אם תעוגנה בתקנות ניירות ערך

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

 .מ"חתמים בע' ולכן לא ניתן לאמוד את השפעתן על פעילות לאומי ושות

 ארוע לאחר תאריך המאזן - פרישה מרצון .9

 עובדים 120- אישר דירקטוריון הבנק תכנית פרישה מרצון של כ2005בחודש אוגוסט  
התכנית מיועדת לחלק מעובדי הבנק כפי . ח" מיליון ש114בעלות כוללת עד לסך של 

עד . 2005התכנית תבוצע במהלך הרביע הרביעי של . שאושר על ידי הדירקטוריון
לא נעשתה ולכן גם  .יים טרם חתמו עובדים על בקשות לפרישהתאריך הדוחות הכספ

 .2005ביוני  30הכספיים ליום ל בדוחות "הפרשה בגין התכנית הנ

 חשבונאות תקן יישום עתידי של  .10

 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות 2005בחודש יולי  
 ).תקןה –להלן (" גילוי והצגה: מכשירים פיננסיים "- 22מספר 

תקן זה קובע כללים לגבי הצגה של מכשירים פיננסיים ומפרט את הגילוי הנאות  
קובע התקן כללים לסיווג מכשיר פיננסי או , בנוסף. הנדרש בגינם בדוחות הכספיים

נכס פיננסי או , החלקים המרכיבים אותו בעת ההכרה הראשונית כהתחייבות פיננסית
הנובעות מהמכשיר ) בניכוי כל הטבת מס קשורה(ת עסקה מכשיר הוני וסיווג עלויו

הפיננסי כסעיף תוצאתי  או הוני בהתאם ואת התנאים שבהתקיימם יקוזז נכס פיננסי 
 1תקן זה יחול על דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום . מהתחייבות פיננסית

 ".כאן ולהבא" או לאחר מכן וייושם בדרך של מ2006בינואר 

חלים על הבנק המתייחסים להצגה של מכשירים פיננסיים מסויימים בנושאים  
 .הכללים שנקבעו בהוראות המפקח על הבנקים

 ותזרימי ותוצאות פעולותי,  הכספיוהשפעת התקן החדש על מצב, להערכת הבנק 
 . אינה צפויה להיות מהותיתוהמזומנים של
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 דוחות כספיים

 )בסיס מאוחדעל (רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים 
 )בלתי מבוקר(סכומים מדווחים 

 לשישה חודשים שנסתיימו לשלושה חודשים שנסתיימו 

   ביוני30ביום    ביוני30ביום  

 2005 2004 2005 2004 

    )ח"במיליוני ש( 

     )א(בגין נכסים . א

 6,446 7,157 2,191 4,805 מאשראי לציבור 

 45 73 4 53 מאשראי לממשלות

 137 85 39 62 ונות בבנק ישראל וממזומניםמפיקד

 295 1,029 )101( 865 מפיקדונות בבנקים

 1,316 2,055 223 1,476 מאגרות חוב

 8,239 10,399 2,356 7,261 סך הכל בגין נכסים

     )א(בגין התחייבויות . ב

 )4,701( )6,154( )849( )4,773( על פיקדונות הציבור

 )82( )127( )31( )92( על פיקדונות מממשלות

 )5( )4( )3( )2( על פיקדונות מבנק ישראל

 )182( )160( )53( )142( על פיקדונות מבנקים

 )407( )542( )177( )386( שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים, על אגרות חוב

 )5,377( )6,987( )1,113( )5,395( סך הכל בגין התחייבויות

     ופעילויות גידורבגין מכשירים נגזרים . ג

 9 )3( 2 4 )ב(חלק לא אפקטיבי ביחסי הגידור 

 )19( )643( 233 )496( )ג (ALMנטו בגין מכשירים נגזרים ) הוצאות(הכנסות  

 30 11 18 3 הכנסות  נטו בגין מכשירים נגזרים אחרים

 20 )635( 253 )489( סך הכל בגין מכשירים נגזרים ופעילויות גידור

     אחר. ד

 120 123 61 62 עמלות מעסקי מימון

 60 29 3 12 נטו, ממכירת איגרות חוב זמינות למכירה רווחים

     שמומשו ושטרם מומשו מהתאמות) הפסדים(רווחים 

 )39( 60 )28( 41 נטו, לשווי הוגן של אגרות חוב למסחר

 202 240 88 151 הכנסות מימון אחרות 

 )57( )32( 3 )38( הוצאות מימון אחרות  

 286 420 127 228 סך הכל אחר

 3,168 3,197 1,623 1,605 סך כל הרווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

     פירוט ההשפעה נטו של מכשירים נגזרים מגדרים . ה

     על הרווח מפעולות מימון

 11 10 40 )10( מימון בגין נכסים) הוצאות(הכנסות 

 )42( 4 )96( 38 מימון בגין התחייבויות) ותהוצא(הכנסות 

 )13( )38( 5 )26( נטו, הפרשי שער: מזה

 
 
 . מרכיב אפקטיבי ביחסי הגידורכולל  )א(

 .למעט מרכיב אפקטיבי ביחסי הגידור )ב(

 .מכשירים נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות בבנק אשר לא יועדו ליחסי גידור )ג(
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 דוחות כספיים

 )על בסיס מאוחד(הפרשה לחובות מסופקים 
 )בלתי מבוקר(סכומים מדווחים 

  ביוני 30לשלושה חודשים שנסתיימו ביום   

  2004    2005  

  הפרשה הפרשה   הפרשה הפרשה 

  )א(ספציפית  )ב(נוספת  סך הכל  )א(ספציפית  )ב(נוספת  סך הכל

)ח"במיליוני ש(        

 יתרת ההפרשה לתחילת התקופה 7,504 1,054 8,558 6,876 1,062 7,938

 הפרשות במהלך התקופה 537 16 553 372 32 404

 הקטנת הפרשות )51( 1 )50( )139( - )139(

 גביית חובות שנמחקו בשנים קודמות )9( -  )9( )4( - )4(

 תוספת נטו שנזקפה לדוח הרווח וההפסד 477 17 494 229 32 261

 מחיקת חובות )102( -  )102( )164( - )164(

 יתרת ההפרשה לסוף התקופה )ג (7,879 1,071 8,950 )ג (6,941 1,094 8,035

 

219 
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17 
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 יתרת ההפרשה שלא נוכתה : מזה

 מסעיף אשראי לציבור

 

 

   ביוני30 חודשים שנסתיימו ביום לשישה  

  2004    2005  

  הפרשה ההפרש   הפרשה הפרשה 

  )א(ספציפית  )ב(נוספת  סך הכל  )א(ספציפית  )ב(נוספת  סך הכל

)ח"במיליוני ש(        

 יתרת ההפרשה לתחילת התקופה 7,275 1,041 8,316 6,625 1,047 7,672

 הפרשות במהלך התקופה 1,201 36 1,237 890 54 944

 הקטנת הפרשות )274( )6( )280( )267( )7( )274(

 גביית חובות שנמחקו בשנים קודמות )18( -  )18( )8( -  )8(

 תוספת נטו שנזקפה לדוח הרווח וההפסד 909 30 939 615 47 662

 מחיקת חובות )305( -  )305( )299( -  )299(

 יתרת ההפרשה לסוף התקופה )ג (7,879 1,071 8,950 )ג (6,941 1,094 8,035

 

219 

 

202 

 

17 

 

165 

 

132 

 

33 

 יתרת ההפרשה שלא נוכתה : מזה

 מסעיף אשראי לציבור

 

בהלוואות שלגביהן נערכה הפרשה לפי . לא כולל הפרשה בגין ריבית על חובות מסופקים לאחר שהחובות נקבעו כמסופקים )א(

 .לא כולל הפרשה לריבית בגין החוב שבפיגור, עומק הפיגור

 .לחובות מסופקיםומיוחדת כולל הפרשה כללית  )ב(

 ).2004 ביוני 30-ל ח"מיליוני ש 323(על בסיס מאוחד ח " מיליוני ש372הינן בסך הפרשות ספציפיות לפי עומק הפיגור  )ג(
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 דוחות כספיים

 ) על בסיס מאוחד(דוח על נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה 
 )בלתי מבוקר( 2005 ביוני 30ליום 

 סכומים מדווחים 

  מטבע ישראלי  )א(מטבע חוץ    
   צמוד למדד    פריטים 

   המחירים בדולרים  במטבעות שאינם 

  לא צמוד לצרכן ב"של ארה באירו   אחרים )ג( כספיים סך הכל

  )ח"במיליוני ש(     
 נכסים       

 מזומנים ופיקדונות בבנקים 5,885 535 19,100 6,053 3,830 -  35,403

 רות ערךניי 14,267 3,320 22,571 3,294 778 1,850 46,080

 )ב(אשראי לציבור  56,918 51,561 46,212 4,395 10,368 220 169,674

 אשראי לממשלות -  55 872 2 -   -  929

 השקעות בחברות כלולות -  -  -  -   -   1,825 1,825

 ינים וציודיבנ -  -  -  -  -   2,773 2,773

 נכסים אחרים 1,828 9 2,695 398 976 1,008 6,914

 סך כל הנכסים 78,898 55,480 91,450 14,142 15,952 7,676 263,598

 התחייבויות       

 פיקדונות הציבור 80,629 35,151 74,089 15,811 10,378 365 216,423

 פיקדונות מבנקים 882 2,078 1,405 441 733 -   5,539

 פיקדונות מממשלות 619 1,105 851 12 1 -   2,588

 שטרי התחייבות, ובאגרות ח         

 וכתבי התחייבות נדחים 115 9,175 3,915 141 -   -   13,346

 התחייבויות אחרות 1,907 2,222 2,391 435 1,082 1,330 9,367

 סך כל ההתחייבויות 84,152 49,731 82,651 16,840 12,194 1,695 247,263

 הפרש )5,254( 5,749 8,799 )2,698( 3,758 5,981 16,335

 :השפעת מכשירים נגזרים מגדרים       

 )למעט אופציות(מכשירים נגזרים  -   -   78 )46( )32( -   -  

 :השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים       

 )למעט אופציות(מכשירים נגזרים  12,492 )2,483( )9,470( 2,753 )3,292( -   -  

 )במונחי נכס בסיס(נטו , ףאופציות בכס 255 -   )630( 209 166 -   -  

 )במונחי נכס בסיס(נטו , אופציות מחוץ לכסף )125( -   93 )12( 44 -   -  

 סך הכל כללי 7,368 3,266 )1,130( 206 644 5,981 16,335

 :השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים       

 )ןערך נקוב מהוו(נטו , אופציות בכסף 287 -   )818( 212 319 -   -  

 )ערך נקוב מהוון(נטו , אופציות מחוץ לכסף )154( -   387 )164( )69( -   -  

 

 

 .כולל צמודים למטבע חוץ )א(

 .ההפרשה הכללית והנוספת לחובות מסופקים נוכו באופן יחסי מבסיסי ההצמדה השונים בסעיף זה )ב(

 .לרבות מכשירים נגזרים שהבסיס שלהם מתייחס לפריט לא כספי  )ג(
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 דוחות כספיים

 ) המשך() על בסיס מאוחד(דוח על נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה 
 )בלתי מבוקר( 2004 ביוני 30ליום 

 מדווחיםסכומים 

  מטבע ישראלי  )א(מטבע חוץ    
   צמוד למדד    פריטים 

   המחירים בדולרים   במטבעות שאינם 

  לא צמוד לצרכן ב"של ארה באירו אחרים )ג (כספיים סך הכל

  )ח"במיליוני ש(     
 נכסים       

 מזומנים ופיקדונות בבנקים 9,828 551 9,784 3,901 1,651 -   25,715

 ניירות ערך 11,843 2,451 21,628 2,253 746 1,960 40,881

 )ב(אשראי לציבור  51,019 54,165 48,841 4,655 10,731 -   169,411

  לממשלותאשראי -   103 911 6 -   -   1,020

 השקעות בחברות כלולות -  -   -   -   -   1,531 1,531

 ינים וציודיבנ -  -   -   -   -   2,611 2,611

 נכסים אחרים 2,055 46 )ה (2,582 450 631 )ה (1,211 6,975

 סך כל הנכסים 74,745 57,316 83,746 11,265 13,759 7,313 248,144

 התחייבויות       

 פיקדונות הציבור 73,825 38,281 68,367 15,520 8,375 135 204,503

 פיקדונות מבנקים 281 2,609 1,097 320 764 -   5,071

 פיקדונות מממשלות  606 1,276 1,084 -   1 -   2,967

 שטרי התחייבות, אגרות חוב       

  וכתבי התחייבות נדחים 115 6,853 3,792 97 -   -   10,857

 התחייבויות אחרות )ד (2,240 2,132 2,357 402 784 1,627 9,542

 סך כל ההתחייבויות 77,067 51,151 76,697 16,339 9,924 1,762 232,940

 הפרש )2,322( 6,165 7,049 )5,074( 3,835 5,551 15,204

 :השפעת מכשירים נגזרים מגדרים       

 ) אופציותלמעט(מכשירים נגזרים  -   -   74 )44( )30( -   -  

 :השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים       

 )למעט אופציות(מכשירים נגזרים  6,447 )1,280( )6,911( 5,204 )3,460( -   -  

 )במונחי נכס בסיס(נטו , אופציות בכסף 357 -   )285( )137( 65 -   -  

)חי נכס בסיסבמונ(נטו , אופציות מחוץ לכסף )341( )1( 375 )8( )25( -   -  

 סך הכל כללי 4,141 4,884 302 )59( 385 5,551 15,204

 :השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים       

 )ערך נקוב מהוון(נטו , אופציות בכסף 268   -   )245( )141(   118   -   -  

 )וןערך נקוב מהו(נטו , אופציות מחוץ לכסף )2,155( )26(   2,066 )33( 148 -   -  

 

 

 .כולל צמודים למטבע חוץ )א(

 .ההפרשה הכללית והנוספת לחובות מסופקים נוכו באופן יחסי מבסיסי ההצמדה השונים בסעיף זה )ב(

 .לרבות מכשירים נגזרים שהבסיס שלהם מתייחס לפריט לא כספי  )ג(

 .ג7 ראה באור ,הוצג מחדש )ד(

 .סווג מחדש )ה(
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 דוחות כספיים

 )המשך) (על בסיס מאוחד(י בסיסי הצמדה דוח על נכסים והתחייבויות לפ
 )מבוקר (2004 בדצמבר 31ליום 

 מדווחיםסכומים 
 

  מטבע ישראלי  )א(מטבע חוץ   

   צמוד למדד    פריטים 

   המחירים בדולרים   במטבעות שאינם 

  לא צמוד לצרכן ב"של ארה באירו אחרים )ג (כספיים סך הכל

  )ח"במיליוני ש(     

 כסיםנ       

 מזומנים ופיקדונות בבנקים 9,474 532 13,567 3,446 3,014 -   30,033

 ניירות ערך 14,350 2,536 21,052 2,762 748 2,095 43,543

 )ב(אשראי לציבור  55,220 51,015 46,280 5,883 10,955 -   169,353

 אשראי לממשלות -   88 871 4 -   -   963

 השקעות בחברות כלולות -   -   -   -   -   1,754 1,754

 ינים וציודיבנ -   -   -   -   -   2,668 2,668

 נכסים אחרים 1,861 44 2,177 1,163 1,069 1,154 7,468

 סך כל הנכסים 80,905 54,215 83,947 13,258 15,786 7,671 255,782

 התחייבויות       

 פיקדונות הציבור  80,668 35,619 67,054 16,969 9,187 155 209,652

 פיקדונות מבנקים 678 2,594 1,165 430 788 -   5,655

 פיקדונות מממשלות  612 1,194 1,214 4 1 -   3,025

 שטרי התחייבות, אגרות חוב       

 וכתבי התחייבות נדחים 119 7,547 3,482 108 -   -   11,256

 יות אחרותהתחייבו 3,036 2,174 1,771 913 1,356 1,682 10,932

 סך כל ההתחייבויות 85,113 49,128 74,686 18,424 11,332 1,837 240,520

 הפרש )4,208( 5,087 9,261 )5,166( 4,454 5,834 15,262

 :השפעת מכשירים נגזרים מגדרים       

 )למעט אופציות(מכשירים נגזרים  -   -   56 )30( )26( -   -  

 : שאינם מגדריםהשפעת מכשירים נגזרים       

 )למעט אופציות(מכשירים נגזרים  11,508 )2,469( )10,203( 5,202 )4,038( -   -  

 )במונחי נכס בסיס(נטו , אופציות בכסף )763( -   783 )1,385( 1,365 -   -  

)במונחי נכס בסיס(נטו , אופציות מחוץ לכסף )33( -   )3( )32( 68 -   -  

  סך הכל כללי 6,504 2,618 )106( )1,411( 1,823 5,834 15,262

 :מגדריםשאינם השפעת מכשירים נגזרים        

 )ערך נקוב מהוון(נטו , אופציות בכסף )1,033( -   1,045 126 )138( -   -  

 )ערך נקוב מהוון(נטו , אופציות מחוץ לכסף )473( )6( )271( 621 129 -   -  

 

 

 

 .כולל צמודים למטבע חוץ )א(

 .ההפרשה הכללית והנוספת לחובות מסופקים נוכו באופן יחסי מבסיסי ההצמדה השונים בסעיף זה )ב(

 .לרבות מכשירים נגזרים שהבסיס שלהם מתייחס לפריט לא כספי  )ג(
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 דוחות כספיים

 מגזרי פעילות
 סכומים מדווחים

 

  )בלתי מבוקר( 2005 ביוני 30לשלושה חודשים שנסתיימו ביום     

סך הכל 
 מאוחד

 
 אחר

ניהול 
 פיננסי

 שוק 
 ההון

כרטיסי 
 אשראי

 
משכנתאות

בניה 
 ן"ונדל

בנקאות 
  פרטית

בנקאות 
 מסחרית

בנקאות 
 קמעונאית

בנקאות 
 עיסקית 

 

  ) ח"במיליוני ש(         

           
 

רווח מפעולות מימון 
לפני הפרשה לחובות

 מסופקים 345 543 240 71 149 82 6 9 160 - 1,605

הכנסות תפעוליות            
 :ואחרות

 -מחיצוניים  53 215 59 61 9 34 148 402 13 )88( 906

 -בינמגזרי  7 186 20 29 1 )4( )30( )215( -   6 -  

 סך הכל 60 401 79 90 10 30 118 187 13 )82( 906

 סך כל ההכנסות 405 944 319 161 159 112 124 196 173 )82( 2,511

 
494 

 
  - 

 
)21( 

 
  - 

 
  1 

 
18 

 
9 

 
2 

 
33 

 
31 

 
421 

הפרשה לחובות 
 מסופקים

  )הפסד( נקי  רווח )57( 102 89 3 77 30 14 13 105 202 578

 
 
 

  )א ()בלתי מבוקר (2004 ביוני 30לשלושה חודשים שנסתיימו ביום     

סך הכל 
 מאוחד

 
 אחר

ניהול 
 פיננסי

 שוק 
 ההון

כרטיסי 
 אשראי

 
משכנתאות

בניה 
 ן"ונדל

בנקאות 
  פרטית

בנקאות 
 מסחרית

בנקאות 
 קמעונאית

בנקאות 
 עיסקית 

 

  ) ח"במיליוני ש(        

           
 

רווח מפעולות מימון 
לפני הפרשה לחובות

 מסופקים 337 557 218 79 124 86 2 5 215 - 1,623

הכנסות תפעוליות            
 :ואחרות

 -מחיצוניים  48 213 55 68 10 34 134 366 5 )87( 846

 -בינמגזרי  12 191 15 28 3 )5( )27( )203( - )14( -

 סך הכל 60 404 70 96 13 29 107 163 5 )101( 846

 סך כל ההכנסות 397 961 288 175 137 115 109 168 220 )101( 2,469

 
261 

 
- 

 
)12( 

 
- 

 
- 

 
19 

 
12 

 
2 

 
75 

 
69 

 
96 

הפרשה לחובות 
 מסופקים

)ב (59 551   רווח נקי  111 100 42 12 60 32 2 7 126

 

 

 .סווג מחדש )א(

 .ג7הוצג מחדש ראה באור  )ב(
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 דוחות כספיים

 )המשך( מגזרי פעילות
 סכומים מדווחים

 

  )בלתי מבוקר (2005 ביוני 30 חודשים שנסתיימו ביום לשישה    

סך הכל 
 מאוחד

 
 אחר

ניהול 
 פיננסי

 שוק 
 ההון

כרטיסי 
 אשראי

 
משכנתאות

בניה 
 ן"ונדל

בנקאות 
  פרטית

בנקאות 
 מסחרית

בנקאות 
 עונאיתקמ

בנקאות 
 עיסקית 

 

  ) ח"במיליוני ש(         

           
 

רווח מפעולות מימון 
לפני הפרשה לחובות

 מסופקים 650 1,069 484 135 268 171 10 17 393 -   3,197

הכנסות תפעוליות            
 :ואחרות

 -מחיצוניים  97 427 120 128 20 69 286 817 10 )181( 1,793

 -בינמגזרי  18 370 44 58 2 )6( )58( )437( -   9 -  

 סך הכל 115 797 164 186 22 63 228 380 10 )172( 1,793

 סך כל ההכנסות 765 1,866 648 321 290 234 238 397 403 )172( 4,990

 
939 

 
  - 

 
)32( 

 
  - 

 
1 

 
39 

 
112 

 
2 

 
93 

 
53 

 
671 

הפרשה לחובות 
 מסופקים

 ) הפסד(נקי רווח  )68( 201 157 4 83 59 26 35 235 374 1,106

 

  )א ()בלתי מבוקר (2004 ביוני 30 חודשים שנסתיימו ביום לשישה    

סך הכל 
 מאוחד

 
 אחר

ניהול 
 פיננסי

 שוק 
 ההון

כרטיסי 
 אשראי

 
משכנתאות

בניה 
 ן"ונדל

בנקאות 
  פרטית

בנקאות 
 מסחרית

בנקאות 
 קמעונאית

בנקאות 
 עיסקית 

 

  ) ח"י שבמיליונ(         

           
 

רווח מפעולות מימון 
לפני הפרשה לחובות

 מסופקים 629 1,105 439 147 253 176 5 8 406 - 3,168

הכנסות תפעוליות            
 :ואחרות

 -מחיצוניים  94 440 114 135 21 75 269 710 6 )173( 1,691

 -בינמגזרי  19 370 35 53 2 )7( )59( )392( - )21( -

 סך הכל 113 810 149 188 23 68 210 318 6 )194( 1,691

 סך כל ההכנסות 742 1,915 588 335 276 244 215 326 412 )194( 4,859

 
662 

 
- 

 
)7( 

 
- 

 
- 

 
55 

 
57 

 
2 

 
120 

 
84 

 
351 

הפרשה לחובות 
 מסופקים

)ב (46 980  רווח נקי  108 236 135 33 103 57 9 12 241

 

  )מבוקר (2004 בדצמבר 31ם לשנה שנסתיימה ביו    

סך הכל 
 מאוחד

 
 אחר

ניהול 
 פיננסי

 שוק 
 ההון

כרטיסי 
 אשראי

 
משכנתאות

בניה 
 ן"ונדל

בנקאות 
  פרטית

בנקאות 
 מסחרית

בנקאות 
 קמעונאית

בנקאות 
 עיסקית 

 

  ) ח"במיליוני ש(         

           
 

רווח מפעולות מימון 
לפני הפרשה לחובות

 מסופקים 1,266 2,178 920 298 454 351 11 19 862 -   6,359

הכנסות תפעוליות            
 :ואחרות

 -מחיצוניים  187 876 231 277 43 147 544 1,401 16 )319( 3,403

 -בינמגזרי  40 712 74 109 3 )12( )107( )756( -   )63( -  

 סך הכל 227 1,588 305 386 46 135 437 645 16 )382( 3,403

 סך כל ההכנסות 1,493 3,766 1,225 684 500 486 448 664 878 )382( 9,762

 
1,514 

 
  - 

 
)7( 

 
  - 

 
1 

 
88 

 
207 

 
3 

 
326 

 
198 

 
698 

הפרשה לחובות 
 מסופקים

)א (172 1,864  רווח נקי  163 421 259 87 120 116 30 25 )א (471 

 .סווג מחדש)  א(
 .ג7ראה באור , הוצג מחדש)  ב(

85 


	ãåç605.pdf
	בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות מוחזקות שלו
	תמצית דוח כספי ליום 30  ביוני 2005 \(בלתי מבוקר\)
	תוכן הענינים
	תיאור עסקי קבוצת לאומי והתפתחותם הכללית
	השליטה בבנק
	אמצעים הוניים ועיסקאות במניות הבנק
	חלוקת דיבידנדים
	בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות מוחזקות שלו
	נתונים עיקריים בקבוצת לאומי
	התפתחויות עיקריות במשק\(*\)
	להלן הנתונים על שינויים במדד המחירים לצרכן ובשערי החליפין:
	סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על הפעילות
	חקיקה הנוגעת למערכת הבנקאית
	מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים
	התפתחות ההכנסות, התפתחות ההכנסות,�ההוצאות וההפרשה�למס
	המבנה והתפתחות של הנכסים וההתחייבויות \(1\)
	מגזרי פעילות בקבוצה
	לשישה חודשים שהסתיימו ב-30 ביוני
	השינוי
	2005
	2004
	2005
	%
	בנקאות מסחרית
	לשישה חודשים שהסתיימו ב-30 ביוני
	השינוי
	2005
	2004
	2005
	%
	הרווח הנקי מפעולות רגילות
	פעילות חברות �מוחזקות עיקריות
	חברות מאוחדות בארץ
	חברות מאוחדות בחו"ל
	לשישה חודשים
	שהסתיימו ב-30 ביוני
	שהסתיימו ב-30 ביוני
	לשישה חודשים שהסתיימו ב-30 ביוני
	השינוי
	2005
	2004
	2005
	%
	פעילות החברות-הבנות בשוק ההון ובשירותים פיננסיים
	קרנות נאמנות
	קופות גמל
	פעילות חוץ בנקאית
	של חברות כלולות
	קבוצת אפריקה ישראל להשקעות בע"מ
	קבוצת מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ
	חשיפה לסיכונים
	ודרכי ניהולם
	מצב ההצמדה,
	ומצב הנזילות
	סך התחייבויות \(1\)
	הליכים משפטיים
	תאור מצב המיסוי
	1.ביום 29 ביוני 2004 עבר בכנסת חוק תיקון פקודת מס הכנסה \(מס' 
	בשל היות הבנק "מוסד כספי" לעניין חוק מס ערך מוסף תגרום הקטנת מ
	2.על פי הסדר עם שלטונות המס מיום 14 באפריל 2005, רשאי הבנק לקז
	מימוש מלוא הסכום מותנה בכך ששיעור המס האפקטיבי בישראל יהיה גבו
	משאבי אנוש

	ñ÷éøä605.pdf
	שיעורי הכנסה והוצאה \(על בסיס מאוחד\)  \(א\)
	סכומים מדווחים
	שיעורי הכנסה והוצאה \(על בסיס מאוחד\) \(א\)
	סכומים מדווחים
	שיעורי הכנסה והוצאה  \(על בסיס מאוחד\) \(א\)
	מטבע חוץ: נומינלי ב-$ ארה"ב
	שיעורי הכנסה והוצאה \(על בסיס מאוחד\)  \(א\)
	סכומים מדווחים
	שיעורי הכנסה והוצאה \(על בסיס מאוחד\) \(א\)
	סכומים מדווחים
	שיעורי הכנסה והוצאה  \(על בסיס מאוחד\) \(א\)
	מטבע חוץ: נומינלי ב-$ ארה"ב

	ãåçëñôé605.pdf
	תמצית מאזן מאוחד ליום 30 ביוני 2005
	סכומים מדווחים
	תמצית דוח רווח והפסד מאוחד - סכומים מדווחים
	לתקופות שנסתיימו ביום 30 ביוני 2005
	תמצית דוח מאוחד על השינויים בהון העצמי
	לתקופות שנסתיימו ביום 30 ביוני 2005
	סכומים מדווחים
	תמצית דוח מאוחד על השינויים בהון העצמי \(המשך\)
	לתקופות שנסתיימו ביום 30 ביוני 2005
	סכומים מדווחים
	באורים
	רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים \(על בסיס מאוחד\)
	סכומים מדווחים \(בלתי מבוקר\)
	הפרשה לחובות מסופקים \(על בסיס מאוחד\)
	סכומים מדווחים \(בלתי מבוקר\)
	דוח על נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה \(על בסיס מאוחד\)
	ליום 30 ביוני 2005 \(בלתי מבוקר\)
	סכומים מדווחים
	דוח על נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה \(על בסיס מאוחד\) \(ה
	ליום 30 ביוני 2004 \(בלתי מבוקר\)
	סכומים מדווחים
	דוח על נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה \(על בסיס מאוחד\) \(ה
	ליום 31 בדצמבר 2004 \(מבוקר\)
	סכומים מדווחים
	מגזרי פעילות
	סכומים מדווחים


