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 דוח הדירקטוריון

 

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

 .2004לדוח השנתי יש לעיין בדוחות אלה בהקשר . 2004 בדצמבר 31ליום 

 על רקע המשך מגמות השיפור במצב המשק המשיכה קבוצת לאומי גם ברביע הראשון של

 . ולשפר את תוצאותיהל " פעילותה בארץ ובחודיל את להג2005

תיקי ניירות ערך לרבות קרנות נאמנות וכן , מאזניים(סך כל הנכסים בניהול הקבוצה 
 לעומת ח"ש מיליארד 505- בכ2005הסתכמו בסוף מרס ) השתלמותקרנות  גמל ותקופו
 .3.5%-גידול בשיעור של כ, 2004 בסוף ח"ש מיליארד 488

 ההתפתחות הכללית של עסקי הקבוצה. א 

תיאור עסקי קבוצת 
לאומי והתפתחותם 

 הכללית

 הביאה לגידול ברווח המימוני ובהכנסות 2004 בשנתלכלית שהחלה  בפעילות הכההאצה
 .התפעוליות בעיקר מפעילות הלקוחות בשוק ההון

ח לעומת " מיליון ש531-הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכם ברביע הראשון של השנה ב
 .14.7% גידול בשיעור של ,2004של ח ברביע הראשון " מיליון ש463

בתקופה ח " ש0.303ח לעומת " ש0.373 2005ה  ברביע הראשון של הרווח הנקי למניה הי
 .המקבילה אשתקד

 כפי שפורסם על ידי בנק 2004 בדצמבר 31בהתבסס על נתוני המערכת הבנקאית ליום 
 :ישראל חלקה של קבוצת לאומי היה כדלהלן

 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 

   באחוזים 
 29.7 29.8 30.0 סך כל המאזן
 29.9 29.9 29.9 אשראי לציבור

 30.3 30.2 30.0 פיקדונות הציבור
 33.8 32.0 34.7 רווח מפעולות רגילות לפני מס

 

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

 במרס 31ביום .  מההון המונפק של הבנק34.78%- ירדה החזקת המדינה ל,2002בנובמבר 
עקב ,  מההון המונפק של הבנק28.28%-מחזיקה המדינה ב, לתאריך פרסום הדוח ו2005

 .מכירת מניות כמפורט להלן

 מכירת מניות הבנק על ידי המדינה
לוקת מניות המוחזקות על ידי המדינה  הכריז שר האוצר על תכנית לח2004בחודש מאי 

 .בחברות ממשלתיות ובבנקים שבהסדר לכלל אזרחי ישראל

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

כפוף לאישור , 2005כנית עד סוף שנת הודיע שר האוצר על כוונתו לבצע את הת, 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
  .2005 מאיבחודש הצעת חוק בענין זה עברה בקריאה ראשונה בכנסת 

 Deutsche Bank  - מההון המונפק של הבנק  ל6.5%המדינה מכרה , 2005 במרס 1ביום 
AG Londonהרוכש מכר את המניות ). ח למניה" ש1.264(ח " מיליון ש1,162- תמורת כ
 .באותו היום
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 דוח הדירקטוריון

אמצעים הוניים 
ועיסקאות במניות 

 הבנק

לעומת , ח"מיליון ש 15,461-ב 2005 במרס 31-בהסתכם   של הקבוצהההון העצמי
הגידול בהון העצמי נובע בעיקר מהרווח . 3.2%  עלייה של- 2004ח בסוף "מיליון ש 14,986
התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי בהשינויים מעט משקוזז  לרביע
 .הוגן

מוחזקות בעיקר אגרות חוב ממשלתיות המהוות בדרך כלל ) נוסטרו(בתיק ניירות הערך 
מרבית תיק ניירות הערך מסווג כניירות ערך זמינים . ו ולהון הפנוישימוש למקורות שגויס

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
 .העצמי בניכוי השפעת המס המתיחסנרשם ישירות לסעיף נפרד בהון ההוגן 

ברביע הראשון של כתוצאה משינוי בשווי ההוגן של אגרות החוב בכל  המגזרים נרשמה 
מיליון  39 ערך בסך ירידת העצמי לעומת ח נטו בהון" מיליון ש50ערך בסך ירידת השנה 

 כל הסכומים הינם נטו לאחר השפעת המס(בתקופה המקבילה אשתקד נטו ח "ש
 .)המתיחס

 בתיק הזמין למכירה ים ניירות ערך המוחזקהתאמותסך כל היתרה המצטברת נטו של 
לאחר (ח "מיליון ש 45בסכום שלילי של  מסתכמת 2005 במרס 31לשווי שוק  ליום 

 .ב" כל ירידת הערך נובעת מהחזקות ניירות ערך של השלוחה בארה).השפעת המס

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

 . לשווי הוגן של מניות זמינות למכירה בניכוי השפעת המס

 בדצמבר 31-ב 5.9%-לבהשוואה  6.0%-ל הגיע 2005 במרס 31-ב למאזן יחס הון עצמי
2004. 

 31-ב  11.25%-ל בהשוואה ,11.72%- ל2005 במרס 31-ב הגיע ןיחס הון לרכיבי סיכו
 שנקבע על ידי המפקח על 9%שיעור זה גבוה מהשיעור המזערי של . 2004בדצמבר 
-ל בהשוואה ,7.72%-ל 2005 במרס 31-ביחס ההון הראשוני לרכיבי סיכון הגיע . הבנקים

 .2004 בסוף 7.53%

גידול מ, ברביע  הראשון של השנההרווחים השיפור ביחסי הלימות ההון נובע בעיקר מ
 . ומקיטון בסך כל נכסי הסיכוןבהון המשני

 

 הנפקת כתבי התחייבות נדחים וגיוס פיקדונות נדחים

 : הקבוצה כתבי התחייבות נדחים כדלהלןהנפיקה 2005ברביע הראשון 

 .ח" מיליון ש494בנק הנפיק כתבי התחייבות נדחים בסך ה  .1

 .ח" מיליון ש198סך של בשכנתאות הנפיק כתבי התחייבות נדחים בנק לאומי למ  .2

 מיליון 692-הון משני בהיקף של כ 2005ברביע הראשון של קבוצה ה הנפיקהבסך הכל 
 .ח"ש

 עסקאות בעלי ענין במניות הבנק

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

 .2לפרטים אודות מכירת מניות על ידי המדינה ראה לעיל בעמוד 
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  םחלוקת דיבידנדי  2005-2003מדיניות הדיבידנד לשנים 
 

 החליט הדירקטוריון של הבנק לחדש את מדיניות הדיבידנד אשר 2004 בינואר 13ביום 
 .18 עמוד 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 
 . על ההון הנפרע71.0%של 

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

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

   מרס-ינואר  מרס -ינואר  שנת

2004 2004 2005  

 ):ח"במיליוני ש(הוצאות ורווח , הכנסות   
 רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים 1,592 1,545 6,359

 הפרשה לחובות מסופקים 445 401 1,514

 סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות 887 845 3,403

 סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות  1,420 1,360 5,488

 ויות הפרישה מרצוןעל: מזה 5 1 14

  רווח מפעולות רגילות לפני מסים 614 629 2,760

 הפרשה למסים 233 224 1,244

 רווח נקי מפעולות רגילות 531 463 1,904

 מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים, הפסד נטו )3( )2( )8(

 רווח נקי לתקופה 528 )ג (429 1,864

 פהבתקובפועל דיבידנדים ששולמו  - - 1,004

 )ח"בש(הון מניות . נ.ח ע" ש1-לרווח נקי  0.373 )ג (0.303 1.318

    

 ):ח"במיליוני ש(נכסים והתחייבויות לסוף התקופה    

 )סך כל המאזן(סך כל הנכסים  256,905 246,148 255,782

 אשראי לציבור 168,921 168,479 169,353

 ניירות ערך 44,692 40,530 43,543

 פיקדונות הציבור 210,109 202,180 209,652

 הון עצמי 15,461 )ג (14,527 14,986

    

 ):%-ב(יחסים פיננסיים עיקריים במונחים שנתיים    
 אשראי לציבור לסך המאזן 65.8 68.4 66.2

 ניירות ערך לסך המאזן 17.4 16.5 17.0

 פיקדונות הציבור לסך המאזן 81.8 82.1 82.0

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

 )א (ההון הכולל לרכיבי סיכון 11.72 10.82 11.25

 הון ראשוני לרכיבי סיכון  7.72 7.38 7.53

 )ה ()ד( ) ונייםלא כולל זכויות בעלי מניות חיצ(רווח נקי להון עצמי  14.9 )ג (12.6 13.1

 )ה ()ד() לא כולל זכויות בעלי מניות חיצוניים( להון עצמי רווח נקי מפעולות רגילות 14.9 13.7 13.4

  מהרווח שיעור הפרשה למס 37.9 35.6 45.1

 )ה(הפרשה לחובות מסופקים מתוך האשראי לציבור   1.06 0.96 0.89

 )ה(הפרשה לחובות מסופקים לסך המאזן רווח מפעולות מימון לפני  2.50 2.53 2.49

  )ה() ב(כנסות לסך כל הנכסים סך כל הה 3.92 3.94 3.82

 )ה (סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות לסך כל הנכסים 2.23 2.23 2.15

 )ה (רווח נקי לסך כל הנכסים הממוצעים 0.83 0.75 0.76

  כולל הכנסות והוצאות ממכשירים פיננסיים נגזרים   פער הריבית 1.76 1.62 1.76

 )ב(מסך כל ההכנסות ) ללא הוצאות הפרישה מרצון(ההוצאות התפעוליות  57.1 56.9 56.1

)ללא פרישה מרצון(ההכנסות התפעוליות והאחרות להוצאות התפעוליות והאחרות   62.7 62.2 62.2

 )ב(ההכנסות התפעוליות והאחרות מסך כל ההכנסות  35.8 35.4 34.9

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

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

 ). לדוחות הכספייםב7 ראה באור ,"מסים על ההכנסה "19תקן חשבונאות מספר  (הוצג מחדש )ג(

 . לתחילת התקופה–הון עצמי  )ד(

 .בסיס שנתיעל  )ה(
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   מידע אחר.ב

עיקריות התפתחויות 
  (*)משק

 כללי
 נרשמה האטה בקצב הצמיחה של המשק לאחר האצה 2005ברביע הראשון של שנת 

נרשמה , על רקע האטה מסוימת בפעילות המשק העולמי. 2004בפעילות הכלכלית בשנת 
ה הצריכה הפרטית התרחב. עלייה מתונה ביצוא וירידה ביבוא הסחורות והשירותים

התוצר המקומי הגולמי של ישראל התרחב . בשיעור קל ואילו ההשקעות במשק ירדו
בהשוואה לרביע האחרון של , 2.9%- בקצב שנתי של כ2005הראשון של ריאלית ברביע 

המשיך וירד , המושפע בפיגור מהתרחבות הפעילות הכלכלית, שיעור האבטלה.  2004שנת 
 .2004 ברביע האחרון של 9.8%-בהשוואה לכ,  מכוח העבודה האזרחי9.1%-לשיעור של כ

 
 התוצר העסקי וענפי המשק 

, 3.5%- בשיעור ריאלי של כ2005תוצר הסקטור העסקי התרחב ברביע הראשון של 
ההאטה בקצב הצמיחה ברביע .  2004בהשוואה לרביע האחרון של , במונחים שנתיים

 בתחום סחר החוץ לעומת  בפעילות ענפי התעשייה וירידהמהאטההראשון נבעה בעיקר 
סקר החברות של בנק ישראל לרביע הראשון של . יה בפדיון בענפי המסחר והשירותיםיעל

 תוך התמתנות בפעילות ,אם כי,  מצביע גם הוא על המשך העלייה בפעילות במשק2005
  .התעשייהענפי 

 
ה על רקע הציפיי, מגמת השיפור בתיירות לישראל נמשכה ברביע הראשון של השנה

הכולל , ם על מספר הלינות במלונות תיירותהנתוני. לשיפור במצב הגיאופוליטי באזור
,  מיליון לינות3.3-לכ, 8.5%-מצביעים על גידול כולל של כ, לינות של ישראלים ותיירים

כל הגידול מקורו בעלייה .  אשתקדרביע הראשון בהשוואה ל2005ברביע הראשון של 
כאשר מספר הלינות של ישראלים הצטמצם , שראלבמספר התיירים אשר הגיעו לי

, 2005ברביע הראשון של , 39%-כך הגיע משקל לינות התיירים בסך הלינות לכ.  במקצת
 .  2002 בשנת 18%-בהשוואה לשפל של כ

 
 תקציב המדינה ומימונו
 3.7-בכ) ללא אשראי נטו(הסתכם העודף בתקציב המדינה ברביע הראשון של השנה 

חלק מן . ח" מיליארד ש18.9- זאת בהשוואה לגירעון שנתי מתוכנן של כ,ח"מיליארד ש
למעט ,  של משרדי הממשלה השוניםההסבר לעודף בתקציב נובע מרמת הוצאות נמוכה

זאת על רקע האישור המאוחר של תקציב . ביחס לתקציב המתוכנן, משרד הביטחון
באשר .  שרדי הממשלהמצם את יכולת ההוצאה של מיאשר צ) בסוף חודש מרס(המדינה 

 ישירים ועקיפים התרחבו ברביע מסים ממסיםהרי שהכנסות רשות ה, להכנסות המדינה
חלק מן .  בהשוואה לרביע המקביל אשתקד3.4%- של כהראשון של השנה בשיעור ריאלי

 . 2004ההסבר נובע מהחזרי מס גבוהים שנרשמו בחודש מרס 
 

 תנועות הון ושער החליפין, סחר חוץ
 מיליארד דולר 1.7- הראשון של השנה הסתכם הגירעון המסחרי של ישראל בכברביע

זוהי תוצאה של התרחבות .  מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד1.2-בהשוואה לכ
התפתחות של רכיבי ה תניחב, יחד עם זאת. מהירה יותר ביבוא בהשוואה ליצוא הסחורות

ירידה הן ביצוא והן ביבוא נה מלמדת כי ישסחר החוץ הללו ברביעים האחרונים 
ייתכן ויש בכך ביטוי להאטה מסוימת  בפעילות . בהשוואה לרביע האחרון אשתקד
 .  במיוחד כמשק קטן ופתוח,העולמית אליה חשופה ישראל

 
בשלושת החודשים הראשונים של השנה נרשם גידול ניכר בהשקעותיהם של תושבי חוץ 

 4.4- בכ2005אי הסתכמו ברביע הראשון של בנק-ההשקעות במגזר הפרטי הלא. בישראל
בכל אחת מן ,  מיליארד דולר6.6- ו4.7- לסכום שנתי כולל של כמיליארד דולר בהשוואה

ההשקעות בישראל בלטה הן משמעותית זו של התרחבות . בהתאמה, 2004- ו2003השנים 
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, לר מיליארד דו1.7-של כ לרמה )Investment Foreign Direct(בהשקעות הישירות 
.  מיליארד דולר2.5-לרמה של כ,  והן בהשקעות הפיננסיות2004הגבוהה מזו שהייתה בכל 

, ל"הרי שהשקעותיהם של ישראלים בחו, לעומת הגידול הניכר בהשקעות זרים בישראל
 6-ל בהשוואה  מיליארד דולר1.5-הסתכמו בכ, בנקאי-במסגרת המגזר הפרטי הלא

 למרות הרפורמה במס והמשך הצמצום בפער זאת.  כולה2004מיליארד דולר בשנת 
 . הריביות

 
מסבירים באופן חלקי  את היציבות , שילוב הגורמים הללו לצד התחזקות הדולר בעולם

נרשם סל המטבעות ביחס ל. 2005ברביע הראשון של  ,היחסית של שער החליפין של השקל
 מול האירו נרשם אך, %1.2-כאשר מול הדולר היה פיחות מתון של כ, 0.5%ייסוף של 
   .3.9%-ייסוף של כ

 
מרס  בסוף דולר  מיליארד15.8-כהסתכמו ב בבנקח "ח וצמוד מט"פיקדונות הציבור במט

  . 2004שנת סוף  בדומה ל2005
 מיליארד 6.3- מיליארד דולר ל6- עלה באותה תקופה מכבבנק זרים ניירות ערךשווי תיק 

 מיליארד דולר ברביע 47-ח גדלו מכ" המחזורים בהמרות המט.5.0%גידול של  דולר
 .25.5%-גידול של כ, 2005ברביע הראשון של   מיליארד דולר 59- לכ2004הראשון של 

 
 אינפלציה ומדיניות מוניטרית

בעיקר על רקע של השפעת , 0.6%- בכ2005מדד המחירים לצרכן ירד ברביע הראשון של 
חודש ם האחרונים המסתיימים ב החודשי12-ב, לעומת זאת.  ירידות מחירים עונתיות

המהווה את אחת ( ואילו המדד ללא ירקות ופירות וללא דיור 0.7%-עלה המדד בכ, מרס
. 1.7%-עלה בשיעור גבוה מעט יותר של כ) במשק" אינפלציה הבסיסית"האינדיקציות ל

הרי שמרבית הנתונים מצביעים על שיעור הקרוב , כאשר בוחנים את סביבת האינפלציה
 . 3%-1%יעד יציבות המחירים של לאמצע 

 
, 3.5%- עד ל2005יציבות המחירים אפשרה לבנק ישראל להוריד את הריבית בראשית 

זאת על רקע ). יוניכולל בתכנית המוניטרית לחודש (רמה אשר נשמרה מאז חודש פברואר 
-ח וגורמי אי"שוק המט, הערכות של בנק ישראל כי ההתפתחויות בתחום האינפלציה

מאפשרים לשמור על יציבות מחירים בריבית העקבית עם שיעור , ת אחרים במשקוודאו
 ). 3%-1%( סביב מרכז יעד יציבות המחירים של הממשלה,  לשנה2%-אינפלציה של כ

 
 שוק ההון

כאשר , 6.6%-בכ 2005רביע הראשון של עלה ב, וניירות ערך הניתנים להמרהמדד המניות 
עליות השערים .  16.6%-בינוי ופיתוח אשר עלה בכ, ן"להנדמבין ענפי המסחר בלטו  מדד 

על רקע השיפור , בין השאר, נבעו ככל הנראה מציפיות להמשך השיפור במצב המשק
מחזור המסחר של . הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך, במצב הגיאופוליטי וירידת הריבית

 ,ח"מיליון ש 826-ם בכוהסתכבשיעור ניכר י המרה בבורסה התרחב ר בוניירות ערךמניות 
-יה בשיעור של כיעל, 2004בשנת בממוצע יומי ח " מיליון ש586-לעומת כ, בממוצע יומי

41%. 
 

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

 ברביע ח"מיליון ש 179- לכ2004ברביע הראשון של שנת ח "ון שימיל 160-מכהלקוחות 
 .11.9%עלייה של , 2005הראשון של שנת 

  
הממשלתיות צמודות המדד עלה בשלושת החודשים הראשונים של אגרות החוב מדד 
זאת על רקע . )3.6%( שנים 7-10 של באגרות לטווחכאשר בלטה העלייה , 2.9%-בכ, 2005

. ח קונצרני"ח ממשלתי לאג"מוך של גיוס הון ממשלתי ומעבר מהשקעה באגהיקף נ
אם , 2.0%-צמודות בריבית קבועה עלו בשיעור מתון של כ-אגרות החוב הממשלתיות הלא

באגרות החוב , לעומת זאת. 4.3%- שנים עלו בכ5פדיון שמעל כי האגרות עם טווח ל
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בדומה לשיעור ההחלשות , 1.1%- כעליות מחירים קלות בלבד שלח נרשמו "צמודות המט
 . 2005המתון של השקל לעומת הדולר ברביע הראשון של 

 
 הנכסים הכספיים שבידי הציבור

  1.57- בכ2005שווי תיק הנכסים הכספיים שבידי הציבור הסתכם בסוף חודש מרס 
ווי עלייה בשהחלק ניכר מ.  מאז ראשית השנה,4.1%-כזהו גידול נומינלי של . ח"טריליון ש

. 2004תופעה אשר התרחשה גם בשנת ,  של תיק המניותבשווי השוקהתיק מקורה בעלייה 
, בעיקר כתוצאה מהשפעת העליות במחירי המניות בבורסה, עליית השווי של תיק המניות

, 26.4%- כ,ל לרמה הגבוהה בעשור האחרון"הביאה את משקלן של המניות בארץ ובחו
 . 2000תה בשנת הדומה רק לזאת שהיי, בחודש מרס

 
, ח ושטרי הון"אגהציבור פיקדונות (המנוהלים בקבוצה הנכסים הכספיים של הציבור 

הסתכמו בסוף )  וקרנות השתלמותקופות גמל לרבות קרנות נאמנות וכן ניירות ערך יתיק
, 2004ח בסוף דצמבר "מיליארד ש 453-ח בהשוואה לכ"מיליארד ש 471- בכ2005מרס  

 .4.0%גידול של 
 

 האשראי הבנקאי
, בשלושת החודשים הראשונים של השנה הצטמצם האשראי הבנקאי שבידי הציבור

 6.9-כ (1.1%-בכ, כולל בנקים למשכנתאות ועל בסיס ממוצעים חודשייםבמערכת 
הרכיב העיקרי אשר הביא . 2004 בשנת 0.1%- של כ נמוכהיהי עללעומת, )ח"מיליארד ש

נתוני בנק ישראל . ח"היה צמצום האשראי במט, ןלירידה בהיקף האשראי ברביע הראשו
ממערכת הבנקאות ח "הצביעו על פירעונות אשראי במט, על תנועות ההון למשק

,  מספר רב של חברות במשקעל ידיף של כמיליארד דולר ברביע הראשון המקומית בהיק
אחד  הינוצמצום פער הריביות . ן"כאשר הבולט ביניהם הוא ענף הנדל, במרבית הענפים

ובכך הן מצמצמות את , בעיקר משום שעיקר פעילות החברות הוא שקלי, ההסברים
 .הסיכון הנובע מפיחות אפשרי

 6.0% מיליארד דולר ירידה של 9.1- בכ2005 הסתכם בסוף מרס בבנקח "האשראי במט
  .2004לעומת סוף 

 
 לגיוס הוא המשך המעבר של חברות במשק, הנוגע לצמצום הכולל באשראי, הסבר נוסף

נתוני על פי . ח קונצרניות"הון דרך הנפקות לציבור ולמשקיעים המוסדיים של אג
העשויה להיות חלופה לאשראי , גויסו בדרך זו, המחלקה המוניטרית של בנק ישראל

 12.2-כ, )המיועדות להימכר לציבור, לחברות בנותאשר אינה כוללת הנפקות (הבנקאי 
 . 2005 של ח במהלך הרביע הראשון"מיליארד ש

 
 1.3% של ירידהח "מיליוני ש 116,548- בכ2005 הסתכם בסוף מרס בבנק האשראי לציבור

 .2004ביחס לסוף 
 

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

הערכות חיוביות באשר להתפתחות בתחום התקציב בשנים הבאות הנתמכות , 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 Fitchשראי חברת דירוג הא
בהודעת החברה נמסר כי שיפור ". יציב"ל" שלילי"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 עצמו/ נרשם שינוי בתחזיות הדירוג וברביע הראשון של השנה לא
  .הבנק
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 :להלן הנתונים על שינויים במדד המחירים לצרכן ובשערי החליפין
 

  לשלושת החודשים שנסתיימו 
   במרס31ביום  לשנת

2004 2004 2005  

  )באחוזים(  

 "ידוע"מדד המחירים ה) ירידת(שיעור עליית  )0.3( )0.2( 0.9

: נומינלי- ב" שער הדולר של ארה)ירידת (שיעור עליית 1.2 3.4 )1.6(

 :נומינלי -שער סל המטבעות )  ירידת( שיעור עליית )0.5( 2.8 0.8

 :נומינלי -שער האירו ) ירידת( שיעור עליית )3.9( 0.0 6.2
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למשמעות מושג זה ראה סעיף  ."מידע צופה פני עתיד"ק זה הינו חלק מהמידע בפר
 .בפרק זה" תיאור עסקי התאגיד הבנקאי ומידע צופה פני עתיד בדוח הדירקטוריון"

סביבה כללית והשפעת 
גורמים חיצוניים על 

   הפעילות
 משרדי לעניין רפורמה בשוק ההון-דוח הצוות הבין

אשר מונה על ידי שר האוצר , ")הצוות("ל " פורסמו המלצות הצוות הנ2004 בנובמבר 9-ב
ורך בחינה והמלצה על הפעולות הדרושות בכדי להגביר את התחרות בשוק ההון לצ

 .המלצות הצוות אושרו על ידי הממשלה. בישראל
 הפיץ משרד האוצר להערות הציבור שלושה תזכירי הצעות חוק 2005 בפברואר 22-ב

 .ליישום המלצות הצוות
עברו להמשך הליכי והו,  פורסמו מטעם הממשלה שלוש הצעות החוק2005 במאי 25-ב

 .החקיקה בכנסת

 :הצעות החוק שפורסמו הן

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

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

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

 :עיקרי הנושאים המוצעים בהצעות החוק הינם

כי תאגיד בנקאי שיש לו פעילות קמעונאית , כפי שהמליץ  הצוות, מוצע לקבוע .1
מהותית לא יחזיק אמצעי שליטה כלשהם בחברה לניהול קופות גמל או בקופת 

 או יותר 5%-אחזקה ב(נאמנות ולא יהיה בעל עניין גמל ובחברה לניהול קרנות 
מוצע , כמו כן. בתאגיד שהינו בעל עניין בחברה כאמור) מאמצעי שליטה כלשהם

לא יהיו בעלי עניין , וכל מי שנשלט על ידו, לקבוע כי בעל שליטה בתאגיד בנקאי
 .בחברה כאמור

חוק ימכרו מוצע כי בתוך שלוש שנים מתחילת ה, בהתאם להמלצות הצוות .2
התאגידים הבנקאיים את מלוא אחזקותיהם בקופות הגמל ובתוך ארבע שנים 

כאשר במהלך תקופה זו יקבעו אבני דרך שבהן יפחיתו , בקרנות הנאמנות
עד מימוש , בתקופת המעבר. התאגידים הבנקאיים את החזקותיהם באופן הדרגתי

 .רוכשתאסר שליטה במשותף של התאגיד הבנקאי וה, מלוא האחזקות

במהלך תקופה זו נדרשים התאגידים הבנקאיים לממש גם אחזקות עקיפות  
וכן , על מנת להגיע לשיעורי האחזקה העקיפים המותרים להם, בקופות ובקרנות

אשר מנהלות נכסים עבור גופים , לממש אחזקות בחברות לניהול תיקי השקעות
 . להלן3כמפורט בסעיף , מוסדיים

הינם ,  השקעות שתאגידים בנקאיים או בעלי שליטה שלהםמוצע כי מנהלי תיקי .3
קופות גמל , )לרבות קרן פנסיה(לא ינהלו נכסים עבור מבטח , בעלי עניין בהם
 .למעט השקעות בנוסטרו, וקרנות נאמנות

, מוצע להגדיר שני עיסוקים הדורשים הכשרה ורישוי, בהתאם להמלצות הצוות .4
הן במוצרים פיננסיים והן במוצרים , ץ ושיווק ייעו–והנתונים להסדרה ולפיקוח 

, לצורך כך. כאשר הגופים הפועלים בשוק ההון יידרשו לבחור ביניהם, פנסיוניים
לחוק , 1981-א"התשמ, )רישוי(לחוק הבנקאות , בין היתר, מוצעים תיקונים

אשר , 1995-ה"התשנ, הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות
, לחוק השקעות משותפות בנאמנות,  העיסוק בשיווק השקעותיסדיר גם את

כן מוצע חוק חדש . 1981-א"התשמ,  ולחוק הפיקוח על עסקי ביטוח1994-ד"התשנ
שחל על ייעוץ בקופות גמל ובקרנות , העוסק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני

 .פנסיה
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בין עיסוק בשיווק אפשרות הבחירה בין עיסוק בייעוץ השקעות ובייעוץ פנסיוני ל .5
השקעות ובשיווק פנסיוני לא תינתן לתאגידים בנקאיים ולגופים השולטים בהם 

למעט לגבי מוצרים , ואלו יוכלו לעסוק בייעוץ בלבד, או הנשלטים על ידיהם
שאותם יורשו , המוצאים על ידיהם בלבד, אופציות וחוזים עתידיים, מובנים
ידי תאגיד בנקאי יחייב קבלת רשיון מתן ייעוץ פנסיוני על , בנוסף. לשווק

 .תותנה בשיקול דעת הממונה, כאמור להלן, אשר קבלתו, מהממונה על שוק ההון

כאשר אלו שיבחרו , לגופים אחרים תהיה אפשרות לבחור בין שני עיסוקים אלו
ובשונה מההמלצות המקוריות , על פי תזכירי החוק, בקבלת רישיון משווק יוכלו

כולל , יץ לאפשר למשווקים שיווק של שני גופים מוסדייםשל הצוות אשר המל
ובלבד שיביאו לידיעת לקוחותיהם את , לשווק מוצרים ללא הגבלה, המשווק עצמו

, המשווקים, בנוסף. היותם משווקים ובעלי אינטרס בנכסים שאותם הם משווקים
בות יהיו מורשים לקבל טו, הן של מוצרים פיננסיים והן של מוצרים פנסיוניים

 .הנאה הן מהגופים המוסדיים שאת מוצריהם הם משווקים והן מהלקוחות

ייאסר לתת , ובכלל זה תאגידים בנקאיים, מוצע כי על בעלי רישיון ייעוץ השקעות .6
השולטים בו והנשלטים , ייעוץ בנכס פיננסי שהינו קשור לגוף מוסדי שהוא

השקעות יורשה לקבל עמלת בעל רישיון ייעוץ . הינם בעלי עניין ביועץ, בידיהם
בקרנות , הפצה מגוף מוסדי בקשר עם ייעוץ  וביצוע עיסקה בקרנות נאמנות

 .כהגדרתן בחקיקה, השתלמות ובקופות תגמולים לעמית מבוגר

בהקשר זה נקבע כי שיעור העמלה שתיגבה על ידי יועץ השקעות בשל ביצוע 
א ישתנה עקב כך ל מאת מנהל קרן או מחברה מנהלת קופת תגמולים, עיסקה

שהעמלה נגבית ממנהלי קרנות שונים ולא יהיה תלוי בזהות החברה המנהלת של 
את שיעורה , שר האוצר הוסמך לקבוע תנאים לתשלום עמלה כאמור. הקופה

 .המירבי ואת אופן חישובה

מוצע לאסור על בעל רשיון ייעוץ השקעות או על תאגיד קשור אליו להנפיק  .7
 . תעודות סל

צע כי על יועצים פנסיוניים תחול חובה לייעץ בין מגוון המוצרים הרלוונטיים מו .8
 . המוצעים בשוק

על יועצים פנסיוניים שהינם תאגידים בנקאיים ייאסר לייעץ או למכור מוצרים 
הינם , השולטים בו והנשלטים בידיהם, פנסיוניים המנוהלים בידי גוף מוסדי שהוא

, גבלה זו הומלצה על ידי הצוות לגבי יועצים בכללמ. בעלי עניין בתאגיד הבנקאי
 .ולאו דווקא לגבי תאגידים בנקאיים

 10מוצע כי ייעוץ פנסיוני על ידי תאגיד בנקאי שההון העצמי שלו הוא , בנוסף
במשך חמש השנים , יוכל להינתן רק בסניף שהוא מבנה,  או יותרח"שמיליארד 

גבי תאגיד בנקאי שהונו העצמי נמוך ל(הראשונות מקבלת רשיון היועץ הפנסיוני 
 ).תחול הוראה זו במשך שלוש שנים, ח"ש מיליארד 10-מ

תאסר על יועצים פנסיוניים קבלת תמורה מהגוף המוסדי , בשונה מקרנות נאמנות 
, ותותר קבלת שכר והחזר הוצאות מהלקוח בלבד, המנהל את המוצר הפנסיוני

ובאופן שלא יהוו חלק ,  המוצרשיחושבו בהתעלם מזהות הגוף המנהל ומסוג
איסור זה לא יחול בקשר עם מתן . מהשכר המשולם על ידי  הלקוח לגוף המנהל

כהגדרתן , לעמית מבוגר, ייעוץ וביצוע עיסקה בקרן השתלמות ובקופת תגמולים
 .  לעיל6כמפורט בסעיף , בחקיקה

 רשאי לייעץ יהיה, כאמור לעיל, אשר, מגבלה זו אינה מוצעת לגבי משווק פנסיוני
את כל המוצרים , על פי תזכיר הצעת החוק ובשונה מהמלצות הצוות, ולמכור

 .ולקבל  ממנהליהם טובות הנאה, הפנסיוניים

על יועץ פנסיוני נאסר להתקשר עם מעביד לעניין מתן ייעוץ פנסיוני לעובדיו של 
 . מגבלה זו אינה חלה על משווק פנסיוני. אותו מעביד
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לא יתקשרו  עם גופים , בנכסים פיננסיים ויועצים פנסיונייםיועצי השקעות  .9
בהסכמים ) מנהלי קרנות נאמנות, מבטחים, קרנות פנסיה, מנהלי קופות(מוסדיים 

שאינם בתנאי שוק או , למתן שירותים שאינם במהלך העסקים הרגיל של היועץ
אלא , תיורכושו או התחייבויו, העשויים להשפיע באופן מהותי על רווחיות היועץ

 רשות ניירות ערך או מיושב ראש, אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב
, גם מהמפקח על הבנקים, לגבי תאגיד בנקאיו, לפי העניין, מהממונה על שוק ההון

 .  גם מהממונה על הגבלים עסקיים2010ועד שנת 

מוצע כי תאגידים בנקאיים שההון העצמי של הקבוצה הבנקאית אליה הם  .10
לאחר , ח יורשו לקבל רשיון ייעוץ פנסיוני" מיליארד ש10תייכים עולה על מש

ובתנאי שאינם בעלי עניין , מכירת כל אחזקותיהם בקופות גמל ובקרנות נאמנות
 . במבטח

לאחר מכירת , יורשו לקבל רשיון ייעוץ פנסיוני, תאגידים בנקאיים קטנים יותר
גם לפני השלמת , עניין במבטחובתנאי שאינם בעלי , אחזקותיהם בקופות גמל

 . מכירת אחזקותיהם בקרנות נאמנות

תותנה בשיקול דעתו של , הענקת רשיון ייעוץ פנסיוני לתאגיד בנקאי, בנוסף
אם שוכנע כי אין במתן הרשיון כדי לפגוע בהתפתחות , הממונה על שוק ההון

עילות בתחום פ, התחרות ובמניעת הריכוזיות בישראל בתחום הייעוץ הפנסיוני
וזאת לאחר , ין גופים מוסדיים ובתחום הבנקאותהתיווך שבין לקוחות וב

 .התייעצות עם הממונה על ההגבלים העסקיים ועם המפקח על הבנקים

מוצע כי הפיקוח והאכיפה לגבי קופות גמל יעוגנו בחקיקה וכן מוצע לקבוע בחוק  .11
י יותנו בקבלת כי שליטה ואחזקה בשיעור נקוב מאמצעי השליטה בגוף מוסד

, קבלת היתר כאמור תהיה כפופה לכך שנתח השוק של מבקש ההיתר. היתר
 .20%ובתחום קרנות הנאמנות על , 15%לא יעלה על , בתחום החסכון לטווח ארוך

תיקון : בין היתר, ובהם, מוצעים תיקונים שאינם נובעים מהמלצות הצוות, בנוסף .12
קים להוציא הוראות ניהול בנקאי לפקודת הבנקאות שיאפשר למפקח על הבנ

שיחייב קבלת אישור המפקח להקמת תאגידי ) רישוי(תיקון לחוק הבנקאות , תקין
 .ועוד, קנסות אזרחיים, עזר על ידי תאגיד בנקאי

כל עוד לא תימכרנה מלוא האחזקות . מוצעות הוראות מעבר לתיקונים השונים .13
אגידים הבנקאיים הוראות חוק יחולו על הת, בקופות הגמל ובקרנות הנאמנות

כפי שהן , 1995-ה"התשנ, הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות
 .לפני התיקונים

הבנק יידרש למכור את חברות ניהול קופות , אם יתקבלו החוקים המוצעים על ידי הכנסת
שנים הגמל וקרנות הנאמנות שבבעלותו בתוך תקופה שלא תעלה על שלוש שנים וארבע 

כמו כן הבנק ייאלץ להקטין את החזקותיו בחברות . בהתאמה מתחולת תוקף החקיקה
 .5%-לשיעור של פחות מ,הביטוח שבהן הוא מחזיק

מכירת הנכסים הללו תביא לפגיעה מהותית בהכנסות הבנק הנובעות מתחומי פעילות 
בשיווק אלא לפיה תאגיד בנקאי לא יוכל לעסוק , בנוסף המגבלה  בחקיקה המוצעת. אלו

תצמצם את יכולת הבנק ליצור , לעומת גופים אחרים שיוכלו לעסוק בשיווק, רק בייעוץ
וזאת על אף שמוצע לאפשר קבלת עמלות הפצה מגופים , מקורות הכנסה חלופיים

 .מוסדיים לגבי חלק מהמוצרים

 .הבנק צופה כי מכירת הנכסים הנזכרים לעיל תניב לו רווח הון

לא , או שיחולו שינויים, ריך האם הצעות החוק תתקבלנה כמות שהןמאחר שלא ניתן להע
ניתן לחזות בשלב זה את היקף הפגיעה שתיגרם על ידי החקיקה בהכנסות הבנק 

 .והקבוצה

 95 משירותים לקרנות נאמנות הסתכמו בסך 2005- ב ברביע הראשוןהקבוצההכנסות 
 50דמי ניהול קופות גמל בסך מ, )ח ברוטו" מיליון ש346 2004בכל שנת (ח "מיליון ש
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 מיליון 8ומקרנות השתלמות בסך ) ח ברוטו" מיליון ש174 2004בכל שנת (ח "מיליון ש
 ).ח ברוטו" מיליון ש46 2004בכל שנת (ח "ש
 

 תיאור עסקי התאגיד הבנקאי ומידע צופה פני עתיד בדוח הדירקטוריון

 בהמשך ,1968-ח"כהתש, ערך לחוק ניירות 23'  פורסם תיקון מס2004 ביוני 30ביום 
 ). התיקון לחוק ניירות ערך–להלן (לעקרונות שהומלצו על ידי ועדת ברנע 

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

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

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

תקנה (ת התקופתיים הדרישה להרחבת הגילוי בדוחו, 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

 .יםיייבים מעסקי התאגידים הבנקאהמתח

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

בשינויים , שבעיקרו מתבסס על התיקון לתקנות ניירות ערך, הדירקטוריון מידע נוסף
נכלל , על פי טיוטת הוראות השעה. ח מצא לנכון להחיל על התאגידים הבנקאייםשהמפק

ולפיכך הינו מידע ,  מהעברעובדותשאינו בגדר תיאור של , בדוח הדירקטוריון גם מידע
 .במשמעות מושג זה בתיקון לחוק ניירות ערך, צופה פני  עתיד

ם הדוחות לא נחתמה על אף שעד למועד פרסו, 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

ים שהתממשותם אינה מידע צופה פני עתיד מתייחס לאירוע או לעניין עתידי". עתיד
 .ודאית ואינה בשליטתו של הבנק בלבד

, "הבנק מאמין"ך כלל באמצעות מילים או ביטויים כגון ר מנוסח בדמידע 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 ונסמך
בנושאים שונים הקשורים להתפתחות הכלכלית בארץ ובעולם ובמיוחד לשוקי המטבע 

להתפתחויות , להתנהגות המתחרים,  להוראות גורמי פיקוח,לחקיקה, ושוקי ההון
 .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

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

 .באופן מהותי

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

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

לפי , )ד"לרבות חח(ש "תאגיד בנקאי הנותן אשראי ללקוח בחשבון עו, על פי ההוראה
בהתבסס על ניתוח מתועד של צרכי האשראי , תיקבע לו מסגרת אשראי, בקשת הלקוח
ד התאגי, עם זאת.  הגורם המוסמך בתאגיד הבנקאיל ידיאשר תאושר ע, של הלקוח

שלגביהן יוגדרו , הבנקאי יהיה רשאי לקבוע סכומי סף שונים לקבוצות לקוחות שונות
, הסכם מסגרת האשראי יפרט. קריטריונים כלליים לניתוח המתועד של צרכי האשראי

את מחויבות הצדדים לבצע חיובים לחשבון העובר ושב בתוך המסגרת , בין היתר
 .עויות מחויבות זוואת משמ, ובלא חריגה ממנה, המאושרת בלבד

מסגרת אשראי נוספת , באופן חד צדדי, במקרים חריגים יהיה הבנק רשאי להעמיד ללקוח
. אך בגין העמדתה לא יחוייב הלקוח בעמלה, העולה על מסגרת האשראי שהוסכמה עמו
יסווג  התאגיד הבנקאי את החשבון כחוב , במקרים בהם לא ניתן יהיה למנוע חריגה

ולחדול מיצירת ,  ויודיע ללקוח שעליו לפעול לביטול מיידי של החריגה,)בפיגור(בעייתי 
במקרים אלו ניתן . חיובים נוספים  שכיבודם ייצור או יגדיל חריגה מהמסגרת שנקבעה לו

שתרשמנה , יבית חריגה ועמלות טיפול מיוחדותיהיה לחייב את חשבון הלקוח בתוספת ר
 . בפועלןכהכנסה רק לאחר גביית

, וןכתוך השקעת משאבים בהתאמת מערכות המי, להערך ליישום ההוראההבנק החל 
 . הכנת טפסים מתאימים והחתמת הלקוחות

, ריבית החריגה שגבה הבנקהלפי הערכה ראשונית של הנהלת הבנק ובהתבסס על סכומי 
 .לא תהיה ליישום ההוראה השפעה מהותית על עסקי הבנק
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חקיקה הנוגעת   2005 –ה "התשס, ) תיקוני חקיקה (2005 לשנת הכספים יניות הכלכליתחוק המד
  למערכת הבנקאית

 אושר 2005 -ה "התשס, )תיקוני חקיקה (2005שנת הכספים חוק המדיניות הכלכלית ל
 . 2005 במרס 29בכנסת ביום 

כי ,  ונקבע לגבי המוסדות הכספייםמס ערך מוסףחוק , במסגרת חוק זה תוקן בין היתר
ה וקצבה המשתלמת מאת בנוסף להכנסת עבוד, מס שכר יכלול מעתהר בגינו ישולם השכ

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

 . 2005 בינואר 1תחילתו של התיקון מיום 

 . שינוי זה בחשבוןיםהדוחות הכספיים לרביע  הראשון מביא

 

 

 
מדיניות חשבונאית 
 בנושאים קריטיים

 קריטייםמדיניות חשבונאית בנושאים 

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

 .התחייבויות וכן על סכומי הכנסות והוצאות, על הסכומים המדווחים של נכסים

 .או ההערכות/ועל של אומדנים אלו עלולות להיות שונות מהאומדנים והתוצאות בפ

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

 .בעת החתימה על הדוחות הכספיים

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

 .2004דוח השנתי ב 38-35לפרטים נוספים ראה עמודים 
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מיליון  528 בסך 2005 מרס של  - של קבוצת לאומי הסתכם בתקופה ינואר הרווח הנקי

 .23.1% שלעלייה ,  בתקופה המקבילה אשתקדח" מיליון ש429ח לעומת "ש
 

, התפתחות ההכנסות
ההוצאות וההפרשה   

 למס 

תאור עסקי הקבוצה לפי מגזרים ותחומי פעילות. ג

 לעומת התקופה 2005  של מרס -בתקופה ינואר של הקבוצה  ברווח הנקי העלייה
 *: הגורמים כלהלןעל ידי  אשתקד מוסברת בעיקר המקבילה

, ח" מיליון ש47סך ברווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים בגידול  .1
 .לפני השפעת המס

, לפני  השפעת המס, ח" מיליון ש42גידול בהכנסות התפעוליות והאחרות בסך  .2
 .לקוחות בשוק ההוןבעיקר כתוצאה מגידול בהכנסות מפעילות 

 .נטו, ח" מיליון ש80גידול בחלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות בסך  .3

של שינוי שיטה  השפעה מצטברת שלילית הנרשמ 2004  שנתברביע הראשון של .4
 19מספר חשבונאות ח בגין יישום לראשונה של תקן " מיליון ש32 חשבונאית בסך

  ."כנסההמסים על ה"

 :ל"מאידך הגורמים דלהלן קיזזו חלקית את הגידול הנ

 מיליון 60בסך )  שכר ופרישה מרצוןכולל(גידול בהוצאות התפעוליות והאחרות  .1
 .לפני השפעת המס ,4.4%  שלעלייה, ח"ש

 לפני 11.0%  עלייה של,ח" מיליון ש44 בסךגידול בהפרשות לחובות מסופקים  .2
 .השפעת המס

 .פני זכויות מיעוט בחברות מאוחדותל *

 של קבוצת לאומי הסתכם הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים
ח " מיליון ש1,545-לבהשוואה , ח"מיליון ש 1,592-ב 2005 של מרס -בתקופה ינואר 

 .3.0%גידול בשיעור של , 2004-בבתקופה המקבילה 

 -בתקופה ינואר הגידול ברווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים בקבוצה 
  -: בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר מ2005 של מרס

 צמודהבמגזר השקלי  יתפער הריבבעיקר משיפור ב נובע, הכוללשיפור במרווח  .1
 . ובמגזר מטבע החוץלמדד 

 .2.6%גידול בהיקפי הפעילות הפיננסית בשיעור של   .2

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

 : פעילות עיקרייםמגזרילהלן התפתחות הרווח המימוני לפי 

  השינוי% 2004 במרס 31 2005  במרס31 המגזר
  )ח"במיליוני ש( 

 4.5 292 305 בנקאות עסקית
 )7.8( 129 119 ן"בניה ונדל

 10.4 221 244 בנקאות מסחרית
 )6.1( 359 337 משקי בית

 -  189 189 עסקים קטנים
 )5.9( 68 64 בנקאות פרטית
 22.0 191 233 ניהול פיננסי

 
 מרס -בתקופה ינואר ) אות במכשירים פיננסיים נגזריםללא עיסק(הכולל פער הריבית 

פער הריבית הכולל  .2004-בבתקופה המקבילה  2.55%לעומת  2.52% הוא 2005 של
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 לעומת 2005 של מרס -בתקופה ינואר  1.76%עיסקאות במכשירים פיננסיים נגזרים הוא 
  .2004כל שנת ל ובדומה, 2004-בתקופה המקבילה ב 1.62%

ווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים לבין היתרה הממוצעת היחס של הר
בתקופה המקבילה ) במונחים שנתיים( 2.71% לעומת 2.69%של הנכסים הכספיים היה 

 .אשתקד
 

  שלמרס -בתקופה ינואר הסתכמה של קבוצת לאומי ההפרשה לחובות מסופקים 
 גידול ,2004-ב בתקופה המקבילה ח" מיליון ש401-לבהשוואה , ח"מיליון ש 445-ב 2005

 .11.0% של 

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

מיליון  15 של  בסךגידולח לעומת "מיליון ש 13-בהשנה של   מרס -בתקופה ינואר  גדלה
 . 2004ח בכל שנת "מיליון ש 6  שלוקיטוןח בתקופה המקבילה אשתקד "ש

 1.06% היה 2005של   מרס -בתקופה ינואר שיעור ההפרשה הכולל לחובות מסופקים 
המקבילה תקופה ב 0.96%לעומת שיעור של , )במונחים שנתיים(מסך כל האשראי לציבור 

 . 2004 בכל שנת 0.89%אשתקד ולעומת 

 : מסופקיםתההתפתחות הרבעונית של ההפרשות לחובולהלן 

 2005 2004    

 ראשוןרביערביע שנירביע שלישי רביע רביעירביע ראשון 

    )ח"במיליוני ש( 

 386 229 332 573 432 הפרשה ספציפית

 15 32 )10( )43( 13 הפרשה נוספת 

 401 261 322 530 445 סך הכל

שיעור ההפרשה מסך הכל 

)על בסיס שנתי(אי לציבור האשר

 

1.06% 

 

1.26% 

 

0.76% 

 

0.62% 

 

0.96% 

 
לפי (היתרה המצטברת של ההפרשה הכללית וההפרשה הנוספת לחובות מסופקים  

בבנק ובחברות המאוחדות שלו ) מאפייני סיכון שהוגדרו על ידי המפקח על הבנקים
, )מסך האשראי לציבור 0.62%מהווה (ח "מיליון ש 1,054-ב 2005  מרסב 31-בהסתכמה 

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

 : ות ההפרשות לחובות מסופקים לפי מגזרי פעילות עיקרייםחלהלן התפת

  2004 במרס 31  2005  במרס 31 מגזר

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

 1.8 255 1.9 250 בנקאות עיסקית
 0.7 45 1.6 103 ן"בניה ונדל

 0.7 45 0.6 45 בנקאות מסחרית
 0.8 14 1.4 29 משקי בית

 0.0 1 0.3 8 עסקים קטנים

 .אחוז מסך האשראי לסוף תקופה על בסיס שנתי  * 

 של קבוצת לאומי הסתכם הרווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים
ח " מיליון ש1,144-לה בהשווא, ח"מיליון ש 1,147-ב 2005  שלמרס -בתקופה ינואר 

 .2004-בבתקופה המקבילה 
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 -בתקופה ינואר  של קבוצת לאומי הסתכמו סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות
-בח בתקופה המקבילה " מיליון ש845-לבהשוואה , ח"מיליון ש 887-ב 2005  שלמרס
  .5.0%  עלייה של,2004

ול בהכנסות מעמלות מפעילות מגיד בהכנסות התפעוליות והאחרות נובע בעיקר הגידול
 .לקוחות בשוק ההון

רווח מפעולות מימון לפני , קרי(משקל ההכנסות התפעוליות והאחרות  מסך כל ההכנסות 
 לעומת 35.8% היה בשיעור של)  תפעוליות ואחרותהפרשה לחובות מסופקים והכנסות

 .2004כל שנת ב 34.9%-ו בתקופה המקבילה אשתקד 35.4%

לעומת , מההוצאות התפעוליות והאחרות 62.5%יות והאחרות מכסות ההכנסות התפעול
 . 2004בכל שנת  62.0% בתקופה המקבילה אשתקד ולעומת 62.1%כיסוי של 

 -בתקופה ינואר  של קבוצת לאומי הסתכמו סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות
- המקבילה בח בתקופה" מיליון ש1,360-לבהשוואה , ח" מיליון ש1,420-ב 2005  שלמרס
  .4.4%  שלגידול ,2004

 30בסך  2005  שלמרס -בתקופה ינואר  עלו) כולל עלויות הפרישה מרצון(הוצאות השכר  
עלויות . בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד 3.6% בשיעור של עלייה, ח"מיליון ש

ן  מיליו26 בסך עלווהוצאות משכורות ונלוות , ח" מיליון ש4 בסך גדלוהפרישה מרצון 
 ).3.1%(ח "ש

 -בתקופה ינואר עלו ) פחת ואחרות, אחזקת בנינים וציוד(האחרות  והוצאות התפעוליות ה
 לעומת התקופה ,5.7% גידול בשיעור של ,ח" מיליון ש30בסך  2005שנת   שלמרס

   .המקבילה אשתקד

 בתקופה המקבילה 56.9% מסך כל ההכנסות לעומת 57.3%ההוצאות התפעוליות מהוות 
 .2004 בכל שנת 56.2% ד ולעומתאשתק

 , מסך כל הנכסים2.23%מהוות ) במונחים שנתיים(סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות 
 .2004שנת כל  ב2.15% ולעומת ,תקופה המקבילה אשתקדבדומה ל

 
  שלמרס -בתקופה ינואר  של קבוצת לאומי הסתכם הרווח מפעולות רגילות לפני מס

 .2004-בח בתקופה המקבילה " מיליון ש629-לבהשוואה , ח"מיליון ש 614-ב 2005
 

בתקופה ינואר  הסתכמה של קבוצת לאומימפעולות רגילות  ההפרשה למס על הרווח
-בח בתקופה המקבילה " מיליון ש224-לבהשוואה , ח" מיליון ש233-ב 2005  שלמרס -

 35.6% מהרווח לפני מס לעומת 37.9%-כל היה "שיעור ההפרשה בתקופה הנ .2004
  .בתקופה המקבילה אשתקד

 :הושפע בעיקר מהנושאים דלהלןלמס הנמוך הפרשה השיעור 

  של שנת ברביע הראשון הסדר עם שלטונות המסעל פירישום מסים נדחים לקבל  .1
 . לדוח35 כמפורט בעמוד ,2005

 .2005- ב34%- ל2004ברביע הראשון בשנת  36%-הפחתת שיעור מס חברות מ .2

 ואשר   שאינם נכללים בבסיס חישוב המס,ל"שי השער בגין ההשקעות בחוהפרמאידך 
לעומת הפרשי   ,בשיעור הפרשה למסקטנה גרמו לעלייה  ,שלילייםבתקופה הנדונה היו 

בתקופה  אשר גרמו לירידה בשיעור ההפרשה למסמהותיים בסכומים  חיובייםשער 
 .המקבילה אשתקד

 381 בסך 2005  שלמרס –בתקופה ינואר תכם הסמפעולות רגילות לאחר מס  הרווח
  .5.9% של ירידה , ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש405ח  לעומת "מיליון ש
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בתקופה  הסתכם חלק הקבוצה ברווח מפעולות רגילות לאחר מס של חברות כלולות
ח בתקופה " מיליון ש61-לח בהשוואה " מיליון ש141-ב 2005שנת    שלמרס –ינואר 
  .131.1% של עלייה, 2004-בקבילה המ

 
בתקופה  הסתכם הקבוצה) פסדיה(ברווחי  חלקם של בעלי המניות החיצוניים

ח בתקופה " מיליון ש3של רווח ח לעומת " מיליון ש9 של בהפסד 2005   שלמרס –ינואר 
ההפסד נובע מחלק המיעוט בהפרשי שער שליליים בגין ההשקעה  . המקבילה אשתקד

 .בשוויץ
 

 פירסם המוסד 2004 בחודש יולי –פעה מצטברת של שינוי שיטה חשבונאית הש
להלן  ("מסים על ההכנסה "19הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 

על אף זאת החליט הבנק לאמץ . 2005התקן החדש חל לגבי התקופות החל מינואר . )התקן
 בדרך של השפעה מצטברת צגו מחדש  הונתוני הרביע הראשון. 2004 בשנתאת התקן כבר 

ברביע הראשון של הנקי  הוקטן הרווח ,כתוצאה. של שינוי שיטה חשבונאיתלתחילת שנה 
 .  ח" מיליון ש32  של בסך2004שנת 

 2005  שלמרס –בתקופה ינואר  הסתכם  מפעולות בלתי רגילות לאחר מסההפסד
  . תקופה המקבילה אשתקדח ב" מיליון ש2 בסך הפסדח לעומת "מיליון ש 3 של בסך

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

 .2004-בבתקופה המקבילה  20.6%-ל בהשוואה 19.5%-ל 2005  שלמרס –בתקופה ינואר 
 

 במונחים ))*(תשואה להון נטו(מפעולות רגילות לאחר מס ביחס להון העצמי  הרווח
בתקופה  12.9%-ל בהשוואה 11.8%-ל 2005  שלמרס –בתקופה ינואר שנתיים הגיע 

 .2004-בהמקבילה 
 

בתקופה ינואר  הגיע ח ערך נקוב של הון מניות" ש1-להרווח הנקי מפעולות רגילות 
 .2004-בח בתקופה המקבילה " ש0.327-לח בהשוואה " ש0.375-ל 2005  שלמרס –
 

  2005   שלמרס –בתקופה ינואר  הגיע יותח ערך נקוב של הון מנ" ש1-להרווח הנקי 
 .2004-בח בתקופה המקבילה " ש0.303-לח בהשוואה " ש0.373-ל
 

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

  2005 2004     

 רביע רביע רביע רביע רביע  
 ראשון שני שלישי רביעי ראשון  

  %     

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

 13.7 16.1 15.3 9.3 14.9 הרווח הנקי מפעולות רגילות

 
 .כל תקופהחישוב התשואה מתייחס להון העצמי לתחילת  )א(

 . לדוחות הכספייםב7באור  ראה ,הוצג מחדש )ב(

 

                                                           
)*(

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

 .כולל את הרווח של חברות כלולות 
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  שלהתפתחותהמבנה ו
הנכסים וההתחייבויות 

(1)  

-ח בהשוואה ל"מיליארד ש 256.9-ב 2005 מרסב 31-ב של קבוצת לאומי הסתכם המאזן
 של עלייה , 2004 מרסב 31-ל ובהשוואה  ,0.4% עלייה של ,2004ח בסוף "מיליארד ש 255.8
4.4%. 

 45.3%-כ, ח" מיליארד ש116.3-כערך הנכסים במטבע חוץ והצמודים למטבע חוץ הינו 
ביחס  ו 1.2%-בולר  השקל ביחס לדפוחת השנה  שלמרס –בתקופה ינואר . מסך הנכסים

 .3.9%ביחס לאירו בשיעור של   ויוסף 0.5% השקל בשיעור של  יוסףלסל המטבעות 
 .  בסך כל הנכסים0.1% בשיעור של לעלייההשינוי בשער החליפין תרם 

 209.7-לח בהשוואה " מיליארד ש210.1-ב 2005 מרס ב31-ב הסתכמו פיקדונות הציבור
 עלייה, 2004 מרס ב31-לובהשוואה  ,0.2%  של עלייה, 2004 בדצמבר 31-בח "מיליארד ש

 .3.9%של 

 :זרי פעילות עיקרייםלהלן התפתחות פיקדונות הציבור לפי מג

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

 )9.4( 27,564 24,972 בנקאות עסקית
 13.9 2,191 2,496 ן"בניה ונדל

 4.9 21,223 22,262 בנקאות מסחרית
 )1.3( 98,874 97,636 משקי בית

 )2.8( 11,284 10,970 עסקים קטנים
 3.3 31,486 32,537  בנקאות פרטית

 19.3 7,511 8,960 משכנתאות

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

 השינוי 2004 בדצמבר 200531 במרס 31 
 % )ח"במיליוני ש( )ח" שבמיליוני( 

 8.7 16,330 188,102 204,432 תיקי ניירות ערך
 9.9 2,907 29,360 32,267קרנות נאמנות:  מזה

 2.3 748 33,056 33,804 קופות גמל
 )0.7( )71( 9,970 9,899 קרנות השתלמות

 7.4 17,007 231,128 248,135 סך הכל

 
 

 12.7 - ב 2005  במרס31 -הסתכמו בנדחים  וכתבי התחייבות הוןשטרי , אגרות חוב
, 12.6%עלייה של  , 2004 בדצמבר 31 -ח ב" מיליארד ש11.3 -ח בהשוואה ל"מיליארד ש

 .שנבעה בעיקר מהנפקת כתבי התחייבות נדחים לציבור

                                                           
(1)
 .ח"השינויים באחוזים חושבו על פי היתרות במיליוני ש  
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 169.4-לח בהשוואה " מיליארד ש168.9-ב 2005 מרס ב31-ב הסתכם האשראי לציבור
 עלייה, 2004 מרס ב31-לובהשוואה   0.3% של ירידה, 2004  בדצמבר31-בח "מיליארד ש

 .0.3%של 
 

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

  2004 בדצמבר 31 2005במרס  31 

 שיעור שיעור סיכון אשראי שיעור סיכון אשראי 

 השינוי מסך הכל כולל לציבור מסך הכל כולל לציבור ענפי משק

 % % )ח"במיליוני ש( % )ח"במיליוני ש( 

 0.1 0.8 2,004 0.8 2,006 חקלאות

 0.9 14.5 36,316 14.7 36,645 תעשיה

 1.4 18.4 45,853 18.6 46,508 ן"בינוי ונדל

 )2.1( 1.4 3,406 1.4 3,336 חשמל  ומים

 )1.6( 11.0 27,584 10.9 27,151 מסחר

שרותי הארחה , בתי מלון

 ואוכל

 

6,117 

 

2.5 

 

6,265 

 

2.5 

 

)2.4( 

 )5.7( 2.3 5,637 2.1 5,315 תחבורה ואחסנה

 )0.8( 3.3 8,307 3.3 8,244 תקשורת ושרותי מחשב

 )1.2( 12.1 30,112 11.9 29,737 שרותים פיננסיים

 )1.1( 2.9 7,185 2.8 7,105 שרותים עיסקיים אחרים

 )8.0( 3.1 7,952 2.9 7,313שרותים ציבוריים וקהילתיים

 הלוואות –אנשים פרטיים 

 לדיור

 

29,401 

 

11.8 

 

28,739 

 

11.5 

 

2.3 

 1.0 16.2 40,374 16.3 40,782  אחר–אנשים פרטיים 

 - 100 249,734 100 249,660 סך הכל

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

 .מכשירים נגזרים

 

 : האשראי לציבור לפי מגזרי פעילות עיקרייםלהלן התפתחות

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

 )1.5( 54,145 53,312 בנקאות עסקית
 )0.4( 26,112 26,001 ן"בניה ונדל

 1.5 30,103 30,541 בנקאות מסחרית
 9.3 7,675 8,388 משקי בית

 )4.0( 12,732 12,223 עסקים קטנים
 2.5 4,439 4,552  בנקאות פרטית

 )0.4( 32,124 31,998 משכנתאות

 

21 



 דוח הדירקטוריון

לפי הסיווגים שנקבעו  )6( )1( להלן התפתחות האשראים הבעייתיים -חובות בעייתיים 
 :בהוראות המפקח על הבנקים

  בדצמבר 31

2004 

  במרס31

 2004 

  במרס31

2005 

  

   )ח" שיוניבמיל (
  נושאי הכנסהשאינם 2,594 3,511 2,602

 )2 (שאורגנו מחדש 1,055 675 838

 )3 (מיועדים לארגון מחדשה 1,113 196 1,210

 בפיגור זמני 825 836 753

 *בהשגחה מיוחדת  12,614 11,894 13,231

 )1( ללווים בעייתיים הכל אשראי מאזני-סך 18,201 17,112 18,634

*)5() 1 (ים בעייתיים ללוומאזני-סיכון אשראי חוץ 2,428 1,898 2,375
 

80 
 

 - 
 

88 
נכסים אחרים בגין מכשירים נגזרים של לווים 

 בעייתיים

 )1(סיכון אשראי כולל בגין לווים בעייתיים  20,717 19,010 21,089

 נכסים שהתקבלו בגין אשראים שסולקו 15 9 14

  )4 (חובות בגינם קיימת הפרשה ספציפית :מזה* 7,167 4,991 7,041

 אשראי לדיור שבגינו קיימת הפרשה :מזה*   
 לפי עומק הפיגור  605 600 621

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

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

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

 .ויתור על הכנסות

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

 .הארגון מחדש טרם בוצע בפועל

 .למעט אשראי לדיור שבגינו קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור )4(

למעט בגין ערבויות שנתן לווה , ה ושל קבוצת לוויםכפי שחושב לצורך מגבלות על חבות של לוו )5(

 .להבטחת חבות של צד שלישי

  .אשראי ללווים בעייתיים כמפורט במתכונת הגילוי )6(

 

 963-לח בהשוואה " מיליון ש913-ב 2005 מרס ב31-ב הסתכם האשראי לממשלות
  שלירידה, 2004  מרס ב31-לובהשוואה  ,5.2% של ירידה, 2004 בדצמבר 31-בח "מיליון ש

17.3%. 

 מיליארד 43.5-לח בהשוואה " מיליארד ש44.7-ב 2005 מרס ב31-ב הסתכמו ניירות ערך
 .10.3% של עלייה, 2004 מרס ב31-לובהשוואה  ,2.6% 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 , ל ממועד זההח. 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

החבר האחר לא ם הבטחונות שהעמיד 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  סך כל אגרות החוב ששועבדו .הנמוך

ערבויות כחלק מהסדר הבטחונות למסלקת על ידי חברי הבורסה   ניתנולאותו מועדעד 
 . הבורסה

ף להבטחת "ח למסלקת המעו" מיליון ש1,906אגרות חוב בהיקף של  הבנק בנוסף שיעבד
 .דדית של חברי המסלקההפעילות לקוחותיו ובגין הערבות ה
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ק וחברות הבנות בכל תחומי הקבוצה פועלת במגזרי פעילות שונים באמצעות 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 השנתניתן ואופן המדידה שלהם תמגזרי הפעילו

 
 :לפי מגזרי פעילות) ההפסד( הנקיהרווח פירוט להלן 

 

 השינוי 2004 במרס 31 2005 במרס 31 מגזרים

 %  ח"במיליוני ש 
 - )3( )11( בנקאות עיסקית

 )86.0( 43 6 ן"בניה ונדל
 )35.3( 68 44 משקי בית 

 )32.4( 68 46 עסקים קטנים
 )18.3( 93 76  קאות מסחריתבנ

 )95.2( 21 1 בנקאות פרטית 
 16.0 25 29  הלוואות לדיור–משכנתאות 

 340.0 5 22 פעילות בשוק ההון
 71.4 7 12 פעילות כרטיסי אשראי

 13.0 115 130 ניהול פיננסי
 + )13( 173 אחרים
 23.1 429 528 סך הכל

 
 בנקאות עסקית

  :הבנקאות העיסקיתלהלן תמצית רווח והפסד של 

בנקאות עיסקית  
 בארץ

 *  שוק ההון
 בארץ

 
 ל"פעילות בחו

 
 סך הכל

 במרס31 במרס31 במרס31 במרס31 במרס31 במרס31 במרס31 במרס31 
 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 

       ח"במיליוני ש 

 292 305 87 93 -  -  205 212 רווח מפעולות מימון
         כנסות תפעוליותה

 53 55 11 11 7 9 35 35 ואחרות
 345 360 98 104 7 9 240 247 סך כל ההכנסות
         הפרשות לחובות

 255 250 17 9 -  -  238 241 מסופקים
הוצאות תפעוליות 

 ואחרות
 

72 
 

71 
 
3 

 
3 

 
69 

 
65 

 
144 

 
139 

 מפעולות) הפסד(רווח 
 מסים    רגילות לפני 

 
)66( 

 
)69( 

 
6 

 
4 

 
26 

 
16 

 
)34( 

 
)49( 

 )3( )11( 33 24 2 3 )38( )38( ) הפסד(נקי רווח 

 57,595 53,312 8,065 9,017 -  -  49,530 44,295 יתרת אשראי לציבור
 23,298 24,972 10,430 10,927 -  -  12,868 14,045יתרת פיקדונות הציבור

 פעילות בינמגזרית* 

 3ח לעומת הפסד בסך " מיליון ש11סך של עסקית הסתכם ב בבנקאות סך כל ההפסד
 15-קטן בלפני מסים הפסד מפעולות רגילות . ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש
ממס בגין פטורים נובע מהפרשי שער חיוביים הנקי ח ומאידך הגידול בהפסד "מיליון ש

ים לא מהותיים  לעומת הפרשי שער בסכומ2004ב שהיו ברביע הראשון "השלוחה בארה
 .ל" וכתוצאה כל הירידה נגרמה בפעילות המגזר בחו2005ברביע הראשון 
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 דוח הדירקטוריון

 בנקאות קמעונאית

  :משקי ביתמגזר הבנקאות הקמעונאית בלהלן תמצית רווח והפסד של 

 סך הכל *כרטיסי אשראי *  שוק ההוןבנקאות משקי בית  

 במרס31 במרס31 במרס31 במרס31 במרס31 במרס31 במרס31 במרס31 
 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 

       ח"במיליוני ש 

 359 337 -  -  -  -  359 337 רווח מפעולות מימון
הכנסות תפעוליות 

 ואחרות
 

129 
 

128 
 

146 
 

125 
 

21 
 

23 
 

296 
 

276 
 635 633 23 21 125 146 487 466 סך כל ההכנסות

הפרשות לחובות 
 מסופקים

 
29 

 
14 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
29 

 
14 

הוצאות תפעוליות 
 ואחרות

 
410 

 
379 

 
96 

 
100 

 
19 

 
16 

 
525 

 
495 

 מפעולותרווח 
 מסיםרגילות לפני 

 
27 

 
94 

 
50 

 
25 

 
2 

 
7 

 
79 

 
126 

 68 44 4 1 14 28 50 15 רווח נקי

 7,387 8,388 -  -  -  -  7,387 8,388 יתרת אשראי לציבור
 97,553 97,636 -  -  -  -  97,553 97,636 הציבוריתרת פיקדונות

 פעילות בינמגזרית* 

ח בהשוואה " מיליון ש44-הסתכם  בבמגזר משקי בית הרווח בבנקאות קמעונאית סך כל 
 בעיקר מגידול ת ברווח נובעהירידה. ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש68-ל

בשיעור  בהפרשות לחובות מסופקים ולגידו 6.1%בשיעור של  בהוצאות תפעוליות ואחרות
  .ח" מיליון ש15- כ107%של 

 :עסקים קטניםמגזר הבנקאות הקמעונאית בלהלן תמצית רווח והפסד של 

בנקאות עסקים  
 קטנים 

 
 *  שוק ההון

 
 *כרטיסי אשראי

 
 סך הכל

 במרס31 במרס31 במרס31 במרס31 במרס31 במרס31 במרס31 במרס31 
 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 

       ח"שבמיליוני  

 189 189 -  -  -  -  189 189 רווח מפעולות מימון
הכנסות תפעוליות 

 ואחרות
 

85 
 

99 
 
9 

 
23 

 
6 

 
8 

 
100 

 
130 

 319 289 8 6 23 9 288 274 סך כל ההכנסות
הפרשות לחובות 

 מסופקים
 
8 

 
1 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
8 

 
1 

וליות הוצאות תפע
 ואחרות

 
188 

 
184 

 
6 

 
7 

 
4 

 
4 

 
198 

 
195 

 מפעולותרווח 
 מסיםרגילות לפני 

 
78 

 
103 

 
3 

 
16 

 
2 

 
4 

 
83 

 
123 

 68 46 2 1 9 2 57 43 רווח נקי

 12,159 12,223 -  -  -  -  12,159 12,223 יתרת אשראי לציבור
 10,421 10,970 -  -  -  -  10,421 10,970יתרת פיקדונות הציבור

 פעילות בינמגזרית* 

-ח בהשוואה ל" מיליון ש46-הסתכם  בבמגזר עסקים קטנים הרווח בבנקאות קמעונאית 
הירידה ברווח נובעת בעיקר מקיטון בהכנסות . ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש68

 . וגידול בהפרשות לחובות מסופקיםח" מיליון ש30התפעוליות האחרות בסך 
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 דוח הדירקטוריון

 בנקאות מסחרית

  :מסחריתהבנקאות הלהלן תמצית רווח והפסד של 

בנקאות מסחרית  
 בארץ

 *  שוק ההון
 בארץ

 
 ל"פעילות בחו

 
 סך הכל

 במרס31 במרס31 במרס31 במרס31 במרס31 במרס31 במרס31 במרס31 
 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 

       ח"שבמיליוני  

 221 244 49 47 -  -  172 197 רווח מפעולות מימון
הכנסות תפעוליות 

 ואחרות
 

57 
 

54 
 

22 
 

19 
 
6 

 
6 

 
85 

 
79 

 300 329 55 53 19 22 226 254 סך כל ההכנסות
הפרשות לחובות 

 מסופקים
 

46 
 

29 
 

 - 
 
 - 

 
)1( 

 
16 

 
45 

 
45 

הוצאות תפעוליות 
 ואחרות

 
109 

 
86 

 
9 

 
7 

 
28 

 
31 

 
146 

 
124 

 מפעולותרווח 
 מסיםני רגילות לפ

 
99 

 
111 

 
13 

 
12 

 
26 

 
8 

 
138 

 
131 

 93 76 25 13 7 7 61 56 רווח נקי

 27,115 30,541 4,672 5,477 -  -  22,443 25,064 יתרת אשראי לציבור
 19,184 22,262 4,844 6,183 -  -  14,340 16,079יתרת פיקדונות הציבור

 פעילות בינמגזרית* 

ח " מיליון ש93-ח בהשוואה ל" מיליון ש76ך הרווח בבנקאות מסחרית הסתכם בס
 ,ח" מיליון ש7- עלה במסים הרווח מפעולות רגילות לפני .בתקופה המקבילה אשתקד

הירידה ברווח מוסברת . כתוצאה מגידול בהכנסות שקוזז חלקית מגידול בהוצאות
 לעומת 2004ראשון הבהפרשי השער החיוביים בגין ההשקעה בשלוחה בבריטניה ברביע 

.  שהשפיעו בכיוונים מנוגדים על ההפרשה למס2005הפרשי שער שליליים ברביע הראשון 
 שקוזז מעליה ח" מיליון ש23-ירד בבמגזר  השלוחה בבריטניהכתוצאה הרווח הנקי בגין 

 ורשמה ברביע 2004השלוחה בצרפת נסגרה בשנת  (.ח בשלוחה בצרפת" מיליון ש10בסך 
 ).ות בגין הסגירההראשון של שנה זו הוצאות מיוחד

 בנקאות פרטית

  :פרטיתהבנקאות הלהלן תמצית רווח והפסד של 

בנקאות ופיננסים  
 בארץ

 *  שוק ההון
 בארץ

 
 ל"פעילות בחו

 
 סך הכל

 במרס31 במרס31 במרס31 במרס31 במרס31 במרס31 במרס31 במרס31 
 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 

       ח"שבמיליוני  

 68 64 38 33 -  -  30 31 רווח מפעולות מימון
הכנסות תפעוליות 

 ואחרות
 
9 

 
7 

 
26 

 
23 

 
61 

 
62 

 
96 

 
92 

 160 160 100 94 23 26 37 40 סך כל ההכנסות
הפרשות לחובות 

 מסופקים
 

 - 
 
)1( 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
1 

 
 - 

 
 - 

הוצאות תפעוליות 
 ואחרות

 
40 

 
35 

 
15 

 
12 

 
94 

 
81 

 
149 

 
128 

 רווח מפעולות
 מסיםרגילות לפני 

 
 - 

 
3 

 
11 

 
11 

 
 - 

 
18 

 
11 

 
32 

 21 1 13 )6( 6 6 2 1 ) הפסד(נקי רווח 

 4,871 4,552 3,392 3,058 -  -  1,479 1,494 יתרת אשראי לציבור
 31,023 32,537 9,931 10,379 -  -  21,092 22,158יתרת פיקדונות הציבור

 פעילות בינמגזרית* 

ח בתקופה " מיליון ש21-ח בהשוואה ל" מיליון ש1וח בבנקאות פרטית הסתכם בסך הרו
ליליים בגין ההשקעה שהפרשי שער עיקר מ מוסברת בהירידה ברווח . המקבילה אשתקד
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 דוח הדירקטוריון

 לעומת הפרשי שער זניחים 2005ברביע הנוכחי ) ל שוויץ"בעיקר בל(ל "בשלוחות בחו
 ח" מיליון ש19-בנקאות הפרטית ירד במגזר הבל "פעילות חומהרווח הנקי . אשתקד

 .ח" מיליון ש20מתוך ירידה כוללת של 

 ן"בניה ונדל
ח " מיליון ש43-ח בהשוואה ל" מיליון ש6ן  הסתכם בסך "בניה ונדלהנקי במגזר הרווח 

הירידה ברווח נובעת בעיקר מגידול בהפרשה לחובות . קבילה אשתקדבתקופה המ
 .ח" מיליון ש58גידול של , מסופקים

  הלוואות לדיור–משכנתאות 
 מיליון 25-ח בהשוואה ל" מיליון ש29משכנתאות הסתכם בסך במגזר הנקי הרווח כל סך 
 . ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש

 כרטיסי אשראי
ח " מיליון ש7-ח בהשוואה ל" מיליון ש12מכרטיסי אשראי  הסתכם בסך הנקי הרווח 

ח המשקף את הגידול ברווח הנקי של " ש מיליון5 גידול של ,בתקופה המקבילה אשתקד
 .חברת לאומי קארד

 שוק ההון
ח " מיליון ש5-ח בהשוואה ל" מיליון ש22שוק ההון הסתכם בסך מגזר הנקי בהרווח 

ח ברווח הנקי " מיליון ש10.6עיקר הגידול נובע מגידול בסך . בתקופה המקבילה אשתקד
ח ברווח הנקי של חברת פסגות "יון ש מיל7.5בית השקעות ומגידול בסך ' של לאומי ושות

 .אופק בית השקעות

 ניהול פיננסי
בתקופה ח " מיליון ש115לעומת ח " מיליון ש130בניהול פיננסי הסתכם בסך הנקי הרווח 

הרווח המימוני במגזר הניהול הפיננסי כולל את כל ההכנסות בגין . אשתקדהמקבילה 
 .השקעות ההון הפיננסי

 אחר
 13להפסד בסך ח בהשוואה " מיליון ש173 הסתכם בסך גזר אחרמהכולל של הרווח 

רווח תרומת ההגידול ברווח נובע בעיקר מגידול ב. ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש
ח שנרשם ברביע " מיליון ש32ח וכן מהפסד בסך " מיליון ש82 בסך של החברות הכלולות

, 19 תקן – שיטה חשבונאית  בגין השפעה מצטברת לתחילת שנה של שינוי2004הראשון 
  ).7ראה באור (ח " מיליון ש59ב "רישום מסים נדחים בגין השלוחה בארה

 .59עמוד ראה של מגזרי פעילות לפרוט נוסף 

 מרכזי הרווח בקבוצה

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

 שינוי 2004 במרס 31 2005 במרס 31 

 באחוזים ח"במיליוני ש 

 5.8 224 237 ) 1(הבנק 
 44.9 69 100 )2(חברות מאוחדות בארץ 
 )52.7( 110 52 )3) (1(ל "חברות מאוחדות בחו

 136.7 60 142 )2(חברות כלולות 

 14.7 463 531 הרווח הנקי מפעולות רגילות

במונחים , ל"רווח השלוחות בחו
 )4) (מיליון דולר(נומינליים 

 
12.9 

 
11.8 

 
9.6 

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

 .לאחר השפעת המס

 .נכללו בנתוני חברות מאוחדות בארץ' חברות כלולות של לאומי ושות )2(

 .מסוימות לכללי החשבונאות בארץת ולאחר התאמ ) 3(

  .ל וזכויות המיעוט"כולל סניפי חול "בחוכפי שדווח על ידי השלוחות  )4(
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 דוח הדירקטוריון

 פעילות חברות 
   עיקריותמוחזקות

 חברות מאוחדות בארץ
מיליון  3,981-ב 2005 במרס 31-בהשקעות הבנק בחברות המאוחדות בארץ  מסתכמות 

 -התרומה לרווח הנקי בתקופה ינואר . 2004 בדצמבר 31-בח "מיליון ש 3,873לעומת , ח"ש
ח בתקופה " מיליון ש69.3-לח בהשוואה " מיליון ש100.1היתה בסך  2005מרס של שנת 

  .44.4%גידול בשיעור של , המקבילה אשתקד
 

 :תרומת החברות המאוחדות העיקריות בארץ לרווח הנקי של הקבוצהלהלן 

 )1 (תרומה לרווח הקבוצה תשואה על השקעת הקבוצה 

   במרס31  במרס31  במרס31  במרס31 

 שיעור השינוי 2004 2005 2004 2005 

 % ח"במיליוני ש  % 

 14.8 25.7 29.5 6.6 7.3 לאומי למשכנתאות

 7.1 15.5 16.6 22.2 23.4 בנק ערבי ישראלי

 76.1 6.7 11.8 - - לאומי קארד 

 321.2 3.3 13.9 10.5 43.4 )2(בית השקעות ' לאומי ושות

 + 0.3 7.8 1.7 47.1  השקעותביתאופק פסגות 

 51.0 10.0 15.1 20.7 27.8 חזקות ריאליותהי לאומ

 )33.3( 3.9 2.6 2.4 1.6  והשקעות לאומי ליסינג

 )28.2( 3.9 2.8 1.7 1.1 אחרות

 44.4 69.3 100.1 7.7 10.7 סך כל החברות המאוחדות בארץ

 
 .המוצג הינו לפי חלק הקבוצה בתוצאות) ההפסד(הרווח  )1(

 .'חברות הכלולות של לאומי ושותאו ההפסד של ה/כולל הרווח ו )2(

 
 ל"חברות מאוחדות בחו

מיליון  3,984 בסך 2005 במרס 31-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 

   במרס31  במרס31  במרס31  במרס31 

שיעור השינוי 2004 2005 2004 2005 

 % ח"במיליוני ש  % 

 )B.L.C(. 11.1 26.1 42.9 84.0 )48.9(ב "לאומי ארה

 )62.9( 34.8 12.9 32.3 3.0 לאומי בריטניה 

 - 6.7 )6.7( 4.6 -  לאומי שוויץ

 )79.2( 2.4 0.5 11.0 - לאומי לוקסמבורג

 - )9.8( 1.9 - 18.8 לאומי רי

 + )10.3( )0.2( - - לאומי צרפת

 )45.0( 2.0 1.1 14.1 6.8 אחרות

 )52.3( 109.8 52.4 20.4 4.6  ל"סך כל החברות המאוחדות בחו

ל קוזזו כנגד התאמות מתרגום מקורות המימון "התאמות מתרגום בגין ההשקעות בחו(*) 
 :להלן הסכומים שקוזזו. השפעת המסבבנק לאחר 

 .2004-ח ב" מיליון ש38 לעומת 2005-ח ב" מיליון ש15ב "לאומי ארה
 .2004-ח ב" מיליון ש28 לעומת 2005-ח ב"מיליון ש) 6(לאומי בריטניה 

 .2004-ח ב" מיליון ש0 לעומת 2005-ח ב"מיליון ש) 15(לאומי שוויץ 
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 דוח הדירקטוריון

 בשקלים של הקבוצה המדווח הנקי ל לרווח"התרומה של החברות המאוחדות בחו
רווח ח  לעומת " מיליון ש52.4בסך של ברווח  הסתכמה 2005 מרס של -בתקופה ינואר 

  . ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש109.8סך ב
 

שקוזז מייסוף  בשער השקל לעומת הדולר הפיחות נובע מהשפעת לרווח בתרומה הקיטון
 בהקטנתהשפעת הפרשי השער היתה .  השוויצרילירה שטרלינג והפרנקההשקל לעומת 

 120 הרווח בסך הגדלתהשנה לעומת  מרס של -בתקופה ינואר ח " מיליון ש11הרווח בסך 
 המימון נטו שנגרמו בבנק וקיזזו חלק הוצאות.  ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש

  לעומתהשנה מרס של -בתקופה ינואר ח " מיליון ש8-בכמהפרשי שער אלה הסתכמו 
 .ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 68הכנסה של 

 
 :)ח"במיליוני ש (ל"להלן ריכוז של הנתונים הנ

 

 2004 במרס 31 2005 במרס 31 

 58.4 56.3 בשקליםתרומת השלוחות 
     119.9   )11.4(  ין ההשקעהגהפרשי שער ב

 )68.5( 7.5 הפרשי שער בגין עלות מקורות המימון נטו
לאחר קיזוז מקורות (תרומת השלוחות כ  "סה

 )המימון נטו
 

52.4 
 

109.8 

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

 

 השינוי 2004 במרס 31 2005 במרס 31 

 %  במיליונים 

 )16.0( 8.7 7.3 דולר - (BLC) ב "בנק לאומי ארה
 27.6 1.7 2.1 ט" ליש–בנק לאומי בריטניה 

 )71.4( 3.8 1.1 ש" פר–בנק לאומי שוויץ 
 - )2.1( - אירו –בנק לאומי צרפת 

 )22.8( 0.4 0.3  אירו-בנק לאומי לוקסמבורג 
 - -  0.4  דולר–לאומי רי 

בתקופה ינואר  הסתכם ידןל כפי שדווח על "הרווח הנומינלי של החברות המאוחדות בחו
 מיליון דולר בתקופה המקבילה 12.7ר לעומת ון דול מילי13.2 בסך 2005 של  מרס-

  .4.0% של עלייה, אשתקד

הסניף יתמקד בבנקאות . 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 -ותפעילות החבר
ובשירותים בשוק ההון 
 פיננסיים

 קרנות נאמנות
מיליארד  32.3 היה 2005  במרס31-בקבוצה בארץ ניהול השווי נכסי קרנות הנאמנות ב

קבוצה ניהול השווי נכסי קרנות הנאמנות ב. 2004בסוף ח "מיליארד ש  29.4ח לעומת "ש
 .מהיקף קרנות הנאמנות במערכת 27.97%  היווה2005 מרסלסוף 

 .35ראה עמוד , בקשר עם בדיקה של רשות ניירות ערך בקבוצה

 8ובאור , ל לעי10-12 יםבקשר להצעות לחקיקה בעניין רפורמה בשוק ההון ראה עמוד
 .50-53בעמודים 

 : חברות לניהול קרנות נאמנותשתיבקבוצה בארץ פועלות 

 15.8-כנכסיהן  קרנות נאמנות שהיקף 50היו בניהולה  2005 במרס 31-ב - לאומי פיא
 2005 מרססוף בחלקה מסך נכסי הענף . 2004  מיליארד בסוף14.3לעומת , ח"מיליארד ש

  .13.67% הוא

 מיליארד 16.5-כ קרנות נאמנות בהיקף של 56 ניהלה החברה 2005 במרס 31-ב -פסגות 
מרס סוף מסך נכסי הענף בחלקה של החברה  .2004סוף ל ח" מיליארד ש15.1לעומת ח "ש

  . 14.3% הוא 2005

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

  . וקופה לתשלום דמי מחלה קופות מרכזיות לפיצויים,לשכירים

 במרס 31-נכון לח "מיליארד ש 33.8-לכ הגיע קבוצת לאומישווי נכסי הקופות שבניהול 
 .2004שנת ח בסוף "ארד ש מילי33.0-לכבהשוואה  ,2005

מעניקה שירותים תפעוליים ואחרים לקופות , מ"בע באמצעות לאומי גמל, הקבוצה
 נכון ח"מיליארד ש 1.3-שווי הנכסים הכולל של קופות אלה הסתכם ב. מפעליות ופרטיות

 .2004 בסוף שנת ח"מיליארד ש 1.1לעומת , 2005 במרס 31-ל

קופת . היו חיוביותת הריאליות של  קופות הגמל  התשואו2005 מרס של -בתקופה ינואר 
הניבה תשואה ריאלית נטו חיובית , הגדולה שבקופות אשר בניהול הבנק, הגמל עצמה
  .3.5%בשיעור של 

 8ובאור ,  לעיל10-12 יםבקשר להצעות לחקיקה בעניין רפורמה בשוק ההון ראה עמוד
 .50-53בעמודים 

 קרנות השתלמות

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

 מיליארד 10-לעומת כ, 2005 במרס 31-  בח" מיליארד ש9.9-לכהשתלמות מסלולים הגיע  
ומספר החשבונות ,  אלף42-הוא כמספר המעסיקים המפרישים לקרן . 2004סוף ח ב"ש

 . אלף385-כבקרן 

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

 8ובאור ,  לעיל10-12 יםבקשר להצעות לחקיקה בעניין רפורמה בשוק ההון ראה עמוד
 .50-53בעמודים 

 כרטיסי אשראי

 מיליון 6.7ח לעומת " מיליון ש11.8 של  הסתכם בסך2005הרווח הנקי ברביע הראשון של 
 .ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש

  12.4מזה לבנק לאומי , ל הינם לאחר תשלום עמלת מנפיק למנפיקים השונים"הרווחים הנ
 .ח"מיליון ש
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 פעילות חוץ בנקאית 
  חברות כלולותשל

ח "ן שמיליו 1,843 בסך 2005 במרס 31-בהשקעות הקבוצה בחברות כלולות מסתכמות 
 . 2004 בדצמבר 31-בח "מיליון ש 1,754-בהשוואה ל

 141- הסתכמה ברווח של כ2005שנת   מרס של-בתקופה ינואר התרומה לרווח הנקי 
  .ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש61-כשל רווח ח לעומת "מיליון ש

 :להלן פרטים בקשר להשקעות הקבוצה בחברות כלולות עיקריות

 מ" בעראל להשקעותבוצת אפריקה ישק

 60-ח לעומת כ" מיליון ש133- הסתכם בסך של כ2005 מרס -הרווח הנקי בתקופה ינואר 
הגיעה , במונחים שנתיים, התשואה נטו על ההון. ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש

 .  בתקופה המקבילה אשתקד20.48% לעומת 37.26%-ל

 . ח" מיליארד ש11.5- בכ2005 במרס 31מאזן המאוחד הסתכם ליום ה

ח " מיליון ש1,407ח לעומת " מיליון ש1,378 הסתכם בסך 2005 במרס 31-העצמי להון ה
 . 2004בסוף 

 

 מ" בעבוצת מגדל אחזקות ביטוח ופיננסיםק

-ח לעומת כ" מיליון ש144- ל2005 מרס -הנקי של הקבוצה הגיע בתקופה ינואר  רווחה
הגיעה  , במונחים שנתיים, תשואה נטו להוןה. ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש153
 . בתקופה המקבילה אשתקד25.4% לעומת 22.4%-ל

  . בדומה לתקופה מהמקבילה אשתקד,ח" מיליון ש160-בכרווח מביטוח חיים הסתכם ה

ח בתקופה " מיליון ש27-לעומת כ, ח" מיליון ש52-רווח מביטוח כללי הסתכם בכה
 .95.5%עלייה של  , המקבילה אשתקד

ח " מיליארד ש37.8-מזה כ, ח" מיליארד ש45.9-הקבוצה הינה בעלת היקף מאזן של כ
 31ההון העצמי ליום .  ח  עתודות ביטוח כללי" מיליארד ש3.8-עתודות ביטוח חיים וכ

 .2004ח בסוף " מיליון ש2,576-לעומת כ, ח" מיליון ש2,420- הסתכם בכ2005במרס 

 .לדוחות הכספיים 5ת מגדל ראה פרטים בבאור קשר עם התביעות התלויות נגד קבוצב
 

 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 479- הסתכם בכ2005 מרס -הרווח הנקי בתקופה ינואר 
 . ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש151

ח  " מיליארד ש23.2- בכ2005 במרס 31מאזן המאוחד של החברה לישראל הסתכם ביום ה
 . 2004ח בסוף " מיליארד ש22.1לעומת סך של 

ח " מיליון ש3,612-ח לעומת כ" מיליון ש4,075- הסתכם בכ2005 במרס 31-הון העצמי לה
 .2004בסוף 

ראה הקשורות בהשקעות העיקריות של החברה לישראל אי ודאויות עיקריות קשר עם ב
 . לדוחות הכספיים6באור 
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 חשיפה לסיכונים
 ודרכי ניהולם 

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

שערי , עורי ריביתיש, ההפסדים היכולים לנבוע מחשיפה לשינויים בשווקי הכספים וההון
 .חליפין ואינפלציה

מדיניות ניהול סיכוני השוק מגובשת ומבוקרת במסגרת הועדה לניהול סיכוני השוק 
בקר ניהול , כוני השוק ובהשתתפות קצין מכשירים פיננסיים נגזריםבראשות מנהל סי

וכן בעלי תפקידים הקשורים , הסיכונים ובעלי תפקידים בכירים בחטיבות העסקיות
 .(ALM)לניהול הנכסים וההתחייבויות 

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

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

החזקת כל הפוזיציות מ  הפוטנציאלי מתייחס לנזקVAR-הסכום הנמדד על ידי ה
  .שוקסיכוני החשופות ל, ץ מאזניותהמאזניות והחו

 מטבע הבסיס לחישוב חשיפות השוק ,  עקב המעבר לדיווחים נומינלים2004שנת החל מ
 . הוא שקל לא צמודVAR-ובכלל זה לחישוב  ה

,  נעשו בשיטה פרמטריתVARוכן המגבלות במונחי ,  כפי שמפורטים להלןVAR-חישובי ה
 . קת הפוזיציות למשך שבועייםולתקופה של החז, 99%ברמת ביטחון של 

 :VAR-אומדן סכום ה

2004 בדצמבר 31   2005 במרס 31
  )ח" שבמיליוני( 

 המאוחד 123 136
 MTMתיקים משוערכים  30 36

 
 300ח ומגבלה של " מיליוני ש500 ברמת הקבוצה הם VAR-מגבלות הדירקטוריון על ה

 בנושא 342 בהתאם להוראה Mark to Market. התיקים המשוערכים VARח על "מיליוני ש
 בלאומי מודל פנימי שמטרתו לאמוד 2005 ברביע הראשון של שנת מיושםניהול הנזילות 

 . מהימנה את האמצעים הנזילים שברשות הבנק ואת צרכי הנזילות שלו
 

ח וכפי שהוצגו בדאו במגבלות השונות / לא חל שינוי במדיניות ו2005ברביע הראשון של 
והקבוצה עמדה בכל המגבלות שנקבעו על ידי הדירקטוריונים של הבנק , 2004-ל השנתי

 לפרטים נוספים בקשר לניהול סיכוני שוק ראה בדוח השנתי .ל"וחברות הבנות בארץ ובחו
 .113 – 101עמודים  2004

 
 2004 סיכונים משפטיים וסיכוני אשראי ראה בדוח השנתי ,בקשר לסיכונים תפעוליים

 .113-120עמודים 
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 , מצב ההצמדה
 ומצב הנזילות

וכולל הן יתרות מאזניות והן עיסקאות חוץ  56-58מצב מאזני ההצמדה מוצג בעמודים 
 .מאזניות

 
 :להלן תמצית מצב מאזני ההצמדה נטו

 

   2005 מרסב 31ליום 

  מטבע ישראלי מטבע חוץ פריטים 

 לא צמוד כולל צמוד שאינם 

  צמוד דלמד למטבע חוץ כספיים סך הכל

   )ח"במיליוני ש(

 נכסים 77,685 55,183 116,290 7,747 256,905

 התחייבויות 81,878 50,795 106,712 1,792 241,177

 הפרש )4,193( 4,388 9,578 5,955 15,728

 נטו, עיסקאות עתידיות 11,419 )1,903( )9,516( - -

)במונחי נכס בסיס(נטו , אופציות 41 - )41( - -

 

 

   2004 בדצמבר 31ם ליו

  מטבע ישראלי מטבע חוץ פריטים 

  לא צמוד כולל צמוד שאינם 

  צמוד למדד למטבע חוץ כספיים סך הכל

   )ח"במיליוני ש(

 נכסים 80,905 54,215 112,991 7,671 255,782

 התחייבויות 85,113 49,128 104,442 1,837 240,520

 הפרש )4,208( 5,087 8,549 5,834 15,262

 נטו, עיסקאות עתידיות 11,508 )2,469( )9,039( - -

)במונחי נכס בסיס(נטו , אופציות )796( - 796 - -

 
כולל עיסקאות עתידיות (תחייבויות הה הסתכם עודף הנכסים על 2005 מרסב 31-ב

ח לעומת עודף " מיליון ש7,267-בבמגזר השקלי הלא צמוד ) ואופציות במונחי נכס בסיס
 .2004ח בסוף " מיליון ש6,504בסך 

ח " מיליון ש2,618ח לעומת "מיליון ש 2,485-בעודף הנכסים במגזר הצמוד למדד הסתכם 
 .2004בסוף 

 21-בהסתכם , ח"המט-הכולל את המגזר השקלי צמוד, ח" במגזר המטהנכסיםעודף 
 .2004ח בסוף " מיליון ש306נכסים בסך ח לעומת עודף "מיליון ש

באות לביטוי במצב מאזני ההצמדה תואמות את המגבלות שנקבעו על חשיפות הבסיס ה
.ידי הדירקטוריון
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 מצב הנזילות גיוס המקורות ו
 

  -המערכת 
 מיליארד 3-מ על ידי בנק ישראל ב"גדל היקף הנפקות המק, 2005 הראשון של ברביע

- בבהיקף המכרזים המוניטריים להפקדת פיקדונות בבנק ישראל במקביל לצמצום ,ח"ש
היקף המכרזים . ח" מיליארד ש25 היה 2005 בסוף מרס ף המכרזיםהיק, ח" מיליארד ש7

 .  מיליארד  דולר1.4נותר ללא שינוי ברמה של  ) Swap(להחלפת שקלים בדולרים 

-גדלו ב, ח" מיליארד ש8.1-כ ,2005מ בסוף מרס "יתרת החזקות המערכת הבנקאית במק
 .27%כאשר חלקו של לאומי היה , 2004בהשוואה לדצמבר ח " מיליארד ש0.6

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

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

 .ח"שיליון  מ200

 swap -לא פרע בנק ישראל את מכרזי ה, ח בבנק ישראל"בשל העיצומים במחלקת המט
 של לאומי swap-היקף ה.  2004 בנובמבר 9-מאז ה, הקיימים ולא ערך מכרזים חדשים

 של המערכת swap - מהיקף ה35.1%ח והווה  " מיליארד ש2.2 על 2005עמד בסוף מרס 
 .הבנקאית בבנק ישראל

נמשך המעבר של מפקידים לשוק ההון וכן גדל מאד היקף , 2005ברביע הראשון של 
 .   על ידי המגזר העסקי בשוק ההוןהגיוסים

  -הבנק 

זאת כתוצאה ממדיניות , על נזילות גבוההמבנה הנכסים וההתחייבויות של  הבנק מצביע 
מגוונים תוך דגש על גיוס פיקדונות ממספר גדול של מכוונת לגיוס מקורות יציבים ו

 . לקוחות לטווחי זמן שונים ובכלל זה לתקופות ארוכות

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

לא כולל (ערך  וניירות  מזומנים ופיקדונות בבנקים–הנזילים של הבנק שיעור הנכסים 
-ב 34.6%-לבהשוואה , 2005 במרס 31 מסך הנכסים של הבנק ליום 35.1%עמד על ) מניות

 37.9%על ביחס לסך ההתחייבויות עמד  שיעור הנכסים הנזילים כאמור. 2004 בדצמבר 31
)2004- 37.3%.(  

חר מצב הנזילות שלו ואחר מדדים המשקפים שינוי בסיכון לאומי מקיים מעקב שוטף א
גם על פי המודל . בהתאם להוראת בנק ישראל, 2004-הנזילות באמצעות מודל שפותח ב

 .   שנבחן בתרחישים שונים נהנה לאומי מנזילות גבוהה

  -גיוס המקורות 

. 1.3%, ח" ש מיליארד2.3-ב 2005בבנק ירדה ברביע הראשון של יתרת פיקדונות הציבור 
 נמשך , החיובית של שוק ההוןמגמה והמשך ה, על רקע הריביות הנמוכות השוררות במשק

 .שוק ההוןלמפיקדונות שקליים מעבר כספים 

,  התבטאה גם בגידול בהיקף הצבירות בקרנות נאמנותהסטת הכספים לשוק ההון
 .ח" מיליארד ש2.6-כבקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות בסך של 

ח במהלך התקופה " מיליארד ש10.9-ביק ניירות הערך של לקוחות הבנק גדל היקף ת
 .  כתוצאה מזרימת כספים חדשים ועלייה בשווי השוק, הנסקרת

להרחבת בסיס ,  כתבי התחייבויות נדחים צמודים למדדהונפקובמהלך הרביע הראשון 
 .  שנים7לתקופה של  , ח" מיליארד ש0.5 בהיקף של  ,ההון
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 מצמצום תעיקר הירידה נובע. 1.3%, ח"מיליארד ש 1.6- לציבור ירדה בכאיהאשריתרת 
והמשך המעבר של חברות במשק לגיוס הון ח " מיליארד ש2.0שירד בסך ח "האשראי במט

 . דרך הנפקות לציבור ולמשקיעים מוסדיים

 2.7- ירד ברביע הראשון של השנה בזר השקלי הלא צמוד בבנקגבמסך פיקדונות הציבור 
עיקר , ח"מיליארד ש 76.6והגיע בסוף מרס לסכום של , 3.4%שיעור של , ח"ליארד שמי

 ).ח" מיליון ש100פיקדונות מעל  (הירידה היה בפיקדונות הגדולים

 : ביניהם הבנק מספר מוצרים חדשיםעל ידי הושקו במהלך התקופה הנסקרת

עם נקודות , עה פיקדון שקלי לתקופה של חמישה חודשים בריבית קבו:5,4,3 פיקדון -
 . מתאריך ההפקדהיציאה בתום שלושה וארבעה חודשים

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

עליה , ח" מיליארד ש0.9-בכ  עלתה ח"ח ובצמוד למט"יתרת פיקדונות הציבור במט
הנובעת בעיקרה מהפיחות בשער השקל  וממגמת העלייה בריביות  1.35%שיעור של ב

 .במונחי  דולר נותרה יתרת הפיקדונות כמעט ללא שינוי. ל"בחו

 :ח"במהלך התקופה הנסקרת הושקו מספר פיקדונות בשקלים צמודים למט
המעניק בשנתיים הראשונות ריבית ,  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

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

ירידה בשיעור , ח" מיליארד ש0.6-בכ ירדה במגזר הצמוד למדדיתרת פיקדונות הציבור 
עקב ,  בעיקר כתוצאה מחוסר עניין של הציבור בפיקדונות צמודים למדד,1.9%-של כ

 תוכניות מיחזור חלקי בלבד של כספי, ומכאן, המדדים הנמוכים בכל העת האחרונה
 . חיסכון מדדיות שהגיעו לפדיון

ח גדלו ההפקדות "ח ומגידול פיקדונות הציבור במט"כתוצאה מירידת האשראי במט
 .ח"מיליארד ש 5.1ל בהיקף של "בבנקים בחו

מהלך הרביע בעל רקע ירידת הריבית השקלית והעלייה בריבית הדולרית הצטמצמה 
 ). structured ( הפעילות במכשירים מובניםהשנההראשון של 

והיקף מחזור , 2005ח בסוף מרס " מיליארד ש2.8-כובנים עומדת על מתרת הפיקדונות הי
 . מיליון דולר33.0-בכהמכירות של ניירות הערך המובנים שנמכרו ללקוחות מסתכם 

 :להלן תמהיל פיקדונות הציבור בבנק לפי מגזרים

 השינוי 2004 במרס 31 2005 במרס 31 

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

 )3.4( 44.6 79,266 43.7 76,592 לא צמוד

 )1.9( 17.0 30,198 16.9 29,618 צמוד מדד

 1.4 38.3 67,984 39.3 68,904ח"ח כולל צמוד מט"מט

 36.8 0.1 155 0.1 212 לא כספי

 )1.3( 100 177,603 100 175,326 סך הכל
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, אזרחיים ואחרים,  פורטו בדוח הדירקטוריון הליכים משפטיים2004בדוח השנתי לשנת  ייםהליכים משפט

 .צדוחברות מאוחדות להם הבנק 

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

אך טרם נתנה את ,  קיימה הפרקליטות הליך שימוע ליועצי ההשקעות שנחקרו2005במאי 
 .החלטתה

 מההון 1%אין בין התביעות התלויות נגד הבנק תביעה שסכומה עולה על שיעור של 
 18למעט תביעות שפורטו בביאור , ח"ש מיליון 155-כ, 2005 במרס 31-העצמי של הבנק ל
 .2004 לשנת לדוחות הכספיים

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

 .לדוחות הכספיים 2-6לפרטים נוספים ראה בבאורים 

 

הוראת  ו140' 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%שיעור המס לחברות משיעור של 
 יחול 2006 בשנת ,34% שיעור מס של חל  2005בשנת , 35% שיעור מס של חל 2004

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

 תאור מצב המיסוי

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

 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 באפריל 14על 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  

 .ב"שבארה
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 לאומי למען הקהילה ת וחסויות תרומו–לאומי למען הקהילה 

 נושאים נוספים. ד

 
החברה , לאומי אשר נוסד כחלק מהחזון הציוני פועל מאז הקמתו לפיתוח המשק

 .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

רומות באמצעות מוסדות ועמותות הפועלים לקידום פרוייקטים חברתיים ת •
 .ווחת ילדים ובני נוערחינוך ורשבמרכזם 

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

 .דאגה פרטנית לאוכלוסיה במצוקה קשה •

 זמן ת השקעל ידינק בפרוייקטים חברתיים עמעורבות עובדים ומנהלים בב •
 . קידום מטרות חברתיותומשאבים אחרים לטובת 

 
 "  קרן המאה למען דור המחר–לאומי אחרי  "–לאומי אחרי 

 תהנמצאת בשנקרן המאה שהוקמה על ידי בנק לאומי במלאת מאה שנים להיווסדו 
 .הרביעית לפעילות

פעילויות חלק במדי שנה  נוטליםזרי האוכלוסייה מכל מג,  בני נוער ברחבי הארץ3,000 -כ
חינוך לערכים ולמעורבות , בהקניית מיומנויות חברתיות ולימודיותהשונות המתמקדות 

הפוטנציאל הטמון לממש את  במטרה , ונטילת אחריותמנהיגות אישיתלחברתית ועידוד 
 . בצעירים אלו

נוער מוביל "עמותת , רסיטאותדוגמת אוניב עם גופים מקצועיים מיושמיםיקטים יהפרו
 ".   קרן להתחדשות בחינוך"וה" שינוי

על רקע העמקת  -" סיכויים שווים"פועל  גם מיזם "  קרן המאה–לאומי אחרי "במסגרת 
 400-על סיוע לכ" ידיעות אחרונות" החליט לאומי בשיתוף עיתון  החברתיים הפערים

המשפחות שנבחרו בשיתוף עם . ותמשפחות ברחבי הארץ המצויות במצוקות כלכליות קש
סל . הרווחה והפרט, סיוע נרחב בתחומי החינוך ות מסל נ המקומיות נהרווחההלשכות 

מוצרי חשמל ,  רכישת מזון,כספי בתחומי הבריאותסיוע כולל מוצרים בשווה ערך ה
 .  סיוע בתשלומי הורים ושכר לימוד ותשלומי חובות שונים, חיוניים

ה נפגשים עובדי לאומי ת לנוכח המצוקה אי–" פסחא'מחא דק -סיכויים שווים "
קמחא " יזמו העובדים לקראת חג הפסח את מבצע, המתנדבים בקהילות השונות

 ".פסחא'ד

ם ותרומות כספיות של העובדים יבמסגרת זו נאספו על ידי העובדים מוצרי מזון בסיסי
 .והמנהלים אשר שימשו לרכישת מוצרי מזון

לרכישת מוצרי מזון נוספים  שסייעה בכסף" לאומי אחרי"י קרן המבצע מונף על יד
 .ובאיתור משפחות נזקקות

 . חבילות המזון שנאספו חולקו על ידי העובדים למשפחות ברחבי הארץ900-למעלה מ

 קרן - לאומי אחרי" כחלק ממעורבות לאומי בקהילה באמצעות –" עתידים"תכנית 
 תכנית לאומית לסגירת פערים בין -" דיםעתי "לאומי גם בפרויקט משתלב " המאה

ברוכי כשרון ופוטנציאל ומלווה אותם התכנית מאתרת בני נוער . המרכז לפריפריה
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  מוצלחתהלימודים האקדמיים ועד להשתלבות, דרך הצבא, מחטיבת הביניים והתיכון
 .בשוק העבודה

 
  " מיסודו של לאומי–יזמים צעירים ישראל "

 . ידי קבוצת לאומיפרוייקט הדגל הנתמך על

-יותר מ. 1989לאומי היה שותף להקמת הפרוייקט ומלווה אותו מיום הקמתו בשנת 
 בני נוער מרחבי הארץ משתתפים מדי שנה בתכנית חינוכית ומאתגרת שבמהלכה 3,000

. תוך לימוד עיקרי היזמות והעשייה העסקית, הם מתנסים בהקמת עסקים ובניהולם
עולים חדשים וצעירים  ,  ותיקים–כל מגזרי החברה בישראל משתתפי התכנית מגיעים  מ

 .  מהמגזר הערבי
 

 הגברת מעורבות עובדים ומנהלים
לתרום אחד היעדים שהציבה לעצמה הנהלת לאומי הוא עידוד העובדים והמנהלים 

 .תוך הגדלת מספר עובדי הבנק המעורבים בפעילות התנדבותית, לקהילה

הנחיית : מעורבים בפעילות התנדבותית במסגרות השונות  עובדים ומנהלים בלאומימאות
נוער מוביל "ל של עמותת "צהשירות בליווי קבוצות הכנה ל, "יזמים צעירים"קבוצות 
 ". סיכויים שווים"במסגרת ליווי מרכזי לימוד לבגרות וסיוע למשפחות , "שינוי

 מיליון 3.0-כבסך והעניקה חסויות תרמה הקבוצה , השנה הרביע הראשון שלבמהלך 
 .ח"ש
 

 

 

תמצית  הוחלט לאשר ולפרסם את 2005 במאי 31בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 
 2005 מרסב 31 של הקבוצה ליום ים הבלתי מבוקר- ים המאוחדםייכספה ותדוחה
 .  באותו תאריךה שנסתיימהלתקופו

 ישיבות של ועדות 20-וישיבות מליאה   8 - 2005 מרס -בתקופה ינואר הדירקטוריון קיים 
 .הדירקטוריון

 
 
 
 
 

   
 איתן רף  גליה מאור

 ר הדירקטוריון"יו  מנהל כללי ראשי
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 סקירת הנהלה

     )א( )על בסיס מאוחד(שיעורי הכנסה והוצאה 
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ללא השפעת כולל השפעת ללא השפעת השפעתכולל  יתרה )הוצאות(   יתרה )הוצאות(

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

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

 מטבע ישראלי לא צמוד        

 )ד ()ג(נכסים  76,747 1,177 6.28  72,291 1,260 7.15 

)ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים 16,684 108   10,704 95  

 סך כל הנכסים 93,431 1,285  5.62 82,995 1,355  6.69

 )ד (התחייבויות 78,253 )593( )3.06(  74,877 )687( )3.72( 

)ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים 5,730 )3(   5,959 )5(  

 סך כל ההתחייבויות 83,983 )596(  )2.86( 80,836 )692(  )3.47(

 יביתפער הר   3.22 2.76   3.43 3.22

 מטבע ישראלי צמוד למדד        

 )ד ()ג(נכסים  53,723 636 4.82  58,368 749 5.23 

)ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים 153 2   74 1  

 סך כל הנכסים 53,876 638  4.82 58,442 750  5.23

 )ד (התחייבויות 47,549 )432( )3.68(  48,668 )504( )4.20( 

)ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים 2,308 )24(   1,108 )13(  

 סך כל ההתחייבויות 49,857 )456(  )3.71( 49,776 )517(  )4.22(

 פער הריבית   1.14 1.11   1.03 1.01

 פעילות מקומית: מטבע חוץ        

)ח"לרבות מטבע ישראלי צמוד למט(        

 )ד ()ג(נכסים  71,720 770 4.36  64,918 2,443 15.93 

 )ה: (השפעת נגזרים        

  מגדריםנגזרים 4,809 27   8,414 91  

  ALM- משובצים ונגזרים 48,628 )406(   53,078 1,186  

 סך כל הנכסים 125,157 391  1.26 126,410 3,720  12.30

 )ד (התחייבויות 64,940 )78( )0.48(  61,563 )1,854( )12.60( 

 )ה: (םהשפעת נגזרי        

  מגדריםנגזרים 4,753 )48(   8,147 )60(  

  ALM- משובצים ונגזרים 56,787 180   56,219 )1,513(  

 סך כל ההתחייבויות 126,480 54  0.17 125,929 )3,427(  )11.34(

 פער הריבית   3.88 1.43   3.33 0.96

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

 )ד ()ג(נכסים  37,326 537 5.88  34,446 1,459 18.05 

)ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים 347 9   247 16  

 סך כל הנכסים 37,673 546  5.92 34,693 1,475  18.13

 )ד (התחייבויות 35,340 )457( )5.27(  33,521 )1,271( )16.05( 

)ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים 462 )2(   364 )5(  

 סך כל ההתחייבויות 35,802 )459(  )5.22( 33,885 )1,276(  )15.93(

 פער הריבית   0.61 0.70   2.00 2.20

 

 .להלן 40הערות ראה בעמוד 
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 סקירת הנהלה

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

   במרס31לשלושה חודשים שנסתיימו ביום     

   2004    2005  

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

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( 

  
10.68 

 
5,911 

 
230,023 

  
5.31 

 
3,120 

 
239,516 

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

 )ה: (השפעת נגזרים        

  מגדריםנגזרים 4,809 27   8,414 91  

  ALM- משובצים ונגזרים 65,812 )287(   64,103 1,298  

 סך כל הנכסים 310,137 2,860  3.74 302,540 7,300  10.01

  
)8.13( 

 
)4,316( 

 
218,629 

  
)2.79( 

 
)1,560( 

 
226,082 

התחייבויות כספיות שגרמו סך הכל 
 )ד (הוצאות מימון

 )ה: (השפעת נגזרים        

  מגדריםנגזרים 4,753 )48(   8,147 )60(  

  ALM- משובצים ונגזרים 65,287 151   63,650 )1,536(  

 סך כל ההתחייבויות 296,122 )1,457(  )1.98( 290,426 )5,912(  )8.39(

 פער הריבית   2.52 1.76   2.55 1.62

 בגין אופציות  )11(    )14(  

   
 

12 

    
 
8 

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

 ))ה) (ונגזרים משובצים שהופרדו

   
219 

    
186 

 עמלות מעסקי מימון והכנסות  
 )ז(מימון אחרות 

 הוצאות מימון אחרות  6    )60(  

   
1,545 

    
1,592 

רווח מפעולות מימון לפני הפרשה  
 לחובות מסופקים

   
)401( 

    
)445( 

לרבות (הפרשה לחובות מסופקים  
 )נוספתוכללית הפרשה 

   
1,144 

    
1,147 

רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה  
 לחובות מסופקים

    
230,023 

    
239,516 

 נכסים כספיים שהניבו הכנסות מימון 
 )ו) (ד(

 )ח(נכסים הנובעים ממכשירים נגזרים  3,547    3,930   

 )ד(נכסים כספיים אחרים  3,286    3,672   

    
)1,044( 

    
)1,038( 

הפרשה כללית והפרשה נוספת לחובות 
 מסופקים

 ם הכספייםסך כל הנכסי 245,311    236,581   

    
218,629 

    
226,082 

התחייבויות כספיות שגרמו הוצאות 
 )ד(מימון 

    
3,031 

    
2,949 

 התחייבויות הנובעות ממכשירים 
 )ח(נגזרים 

 )ד(התחייבויות כספיות אחרות  7,129    6,096   

 סך כל ההתחייבויות הכספיות 236,160    227,756   

    
8,825 

    
9,151 

סך הכל עודף נכסים כספיים על 
 התחייבויות כספיות

 נכסים לא כספיים 7,670    7,136   

 התחייבויות לא כספיות 1,836    1,747   

 סך כל האמצעים ההוניים 14,985    14,214   

 

 .להלן 40הערות ראה בעמוד 

 

      39



 סקירת הנהלה

 :הערות
 
ת של מכשירים ולרבות השפעות חוץ מאזני(רים  ניתנים לפני ולאחר השפעת מכשירים נגזהנתונים בלוח זה )א(

  ).  נגזרים

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

 .חובות מסופקיםהפרשות ספציפיות ל

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

 .ח" מיליוני ש241 סך של במגזר מטבע ישראלי לא צמוד 
 .ח" מיליוני ש44 סך של במגזר מטבע ישראלי צמוד למדד

 .ח"מיליוני ש 55 סך של )ח"למטמטבע ישראלי צמוד לרבות (חוץ מטבע במגזר 

 .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  הממוצעת שלהיתרה נוכתה מהיתרה הממוצעת של הנכסים )ו (
 .ח" מיליוני ש340סך של , במגזרים השונים, למסחר וזמינות למכירהאגרות חוב 

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

 ).לא כולל יתרות חוץ מאזניות ממוצעות של מכשירים נגזרים(ים יתרות מאזניות ממוצעות של מכשירים נגזר )ח(
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 סקירת הנהלה

      41

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

 

  במרס 31 חודשים שנסתיימו ביום לשלושה    

  2004   2005  

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

ללא השפעת 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  16,488 143 3.51  14,580 106 2.93 

 )ה: (םהשפעת נגזרי        

  מגדריםנגזרים 1,106 6   1,891 20  

  ALM- משובצים ונגזרים 11,187 3   11,936 8  

 סך כל הנכסים 28,781 152  2.13 28,407 134  1.91

 )ד (התחייבויות 14,931 )52( )1.40(  13,837 )52( )1.51( 

 )ה: (השפעת נגזרים        

 רים מגדנגזרים 1,093 )11(   1,831 )13(  

  ALM- משובצים ונגזרים 13,064 )2(   12,641 )20(  

 סך כל ההתחייבויות 29,088 )65(  )0.91( 28,309 )85(  )1.20(

 פער הריבית   2.11 1.22   1.42 0.71

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

 )ד ()ג(נכסים  8,663 86 4.03  7,865 64 3.30 

 )ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים 80 2   56 4  

 סך כל הנכסים 8,743 88  4.09 7,921 68  3.46

 )ד (התחייבויות 8,199 )50( )2.45(  7,645 )30( )1.58( 

 )ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים 107 -    83 -   

 סך כל ההתחייבויות 8,306 )50(  )2.43( 7,728 )30(  )1.58(

 פער הריבית   1.58 1.66   1.72 1.88

 סך הכל        

  
3.06 

 
170 

 
22,445 

  
3.69 

 
229 

 
25,151 

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

 )ה: (השפעת נגזרים        

  מגדריםנגזרים 1,106 6   1,891 20  

  ALM- משובצים ונגזרים 11,267 5   11,992 12  

 סך כל הנכסים 37,524 240  2.58 36,328 202  2.24

  
)1.54( 

 
)82( 

 
21,482 

  
)1.77( 

 
)102( 

 
23,130 

ח שגרמו "התחייבויות כספיות במט
 )ד (הוצאות מימון

 )ה: (השפעת נגזרים        

  מגדריםנגזרים 1,093 )11(   1,831 )13(  

  ALM- משובצים ונגזרים  13,171 )2(   12,724 )20(  

 סך כל ההתחייבויות 37,394 )115(  )1.24( 36,037 )115(  )1.28(

 פער הריבית   1.92 1.34   1.52 0.96

 

  ).  ת של מכשירים נגזריםולרבות השפעות חוץ מאזני( ניתנים לפני ולאחר השפעת מכשירים נגזרים הנתונים בלוח זה )א(

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

 .היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים

שטרם מומשו  היתרה הממוצעת של רווחים כתהנול "בפעילות מקומית ובפעילות חויתרה הממוצעת של הנכסים מה )ג(

 .ב" דולר ארהן מיליו12סך בלמסחר וזמינות למכירה מהתאמות 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



 

 לכבוד
 מ"דירקטוריון בנק לאומי לישראל בע

 
 

 ,.נ.ג.א
 

 

  דוחות כספיים ביניים מאוחדים בלתי מבוקרים תמצית סקירת :הנדון
    2005 במרס 31 ביום של שלושה חודשים שנסתיימה הלתקופ

 

 

 ליום מ והחברות המאוחדות שלו "לבקשתכם סקרנו את תמצית מאזן הביניים המאוחד של בנק לאומי לישראל בע
 הביניים על השינויים בהון העצמי ד ואת תמצית דוחביניים המאוח רווח והפסד ה את תמצית דוח,2005 במרס 31

 . באותו תאריךה של שלושה חודשים שנסתיימהלתקופ

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

 .האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים בבנק

, ל"דוחות כספיים ביניים של החברות המאוחדות בחותמצית הומצאו לנו דוחות של רואי חשבון אחרים בדבר סקירת 
ורווחיהן , 2005 במרס 31מסך כל הנכסים הכלולים בתמצית מאזן הביניים המאוחד ליום  12%-כ אשר נכסיהן מהווים

מכלל הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות  5%-כ מהוויםמפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים 
 באותו הסתיימשנ ל שלושה חודשים שההמאוחד לתקופהביניים מסופקים הכלול בתמצית דוח הרווח וההפסד 

 .תאריך

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

לתקופה של שלושה ים ביניהדוחות הכספיים   בקשר עם הצגה מחדש שלב7אמור בבאור אנו מפנים את תשומת הלב ל
עה המצטברת לתחילת השנה של  יישום פ על מנת לשקף בהם למפרע את ההש2004 במרס 31חודשים שנסתיימה ביום 

 .כנסההמסים על ה, 19מוקדם של תקן חשבונאות מספר 

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

על מצבו הכספי ועל , אם בכלל, על הבנקל "של העניינים הנ הבנק אינו יכול להעריך מה תהיינה ההשלכות .כלולות
דוחות תמצית ה ל8ן אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור כמו כ .אם לאו, תוצאות פעולותיו ואם תהיינה מהותיות

שמאחר שלא ניתן , בין היתר, בבאור צויין. בדבר דוח הצוות הבין משרדי לעניין רפורמה בשוק ההוןביניים הכספיים 
ן או שיחולו בהם שינויים לא נית, להעריך האם החוקים המוצעים על ידי הכנסת ליישום ההמלצות יתקבלו כמות שהם
 .לחזות בשלב זה את היקף הפגיעה שתגרם על ידי החקיקה בהכנסות הבנק והקבוצה

 
 

                

 

  סומך חייקין   קוסט פורר גבאי את קסירר 
             רואי חשבון רואי חשבון 

 
       

  2005במאי  31
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  2005ס  במר31תמצית מאזן מאוחד ליום 
 סכומים מדווחים

  2005  במרס31 2004  במרס31 2004 בדצמבר 31

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )מבוקר(

  ) ח"במיליוני ש(  

 נכסים   

 מזומנים ופיקדונות בבנקים 31,333 24,743 30,033

 ניירות ערך 44,692 40,530 43,543

 אשראי לציבור 168,921 168,479 169,353

 אשראי לממשלות 913 1,104 963

 השקעות בחברות כלולות 1,843 1,424 1,754

 בניינים וציוד 2,710 2,619 2,668

 נכסים אחרים 6,493 7,249 7,468

 סך כל הנכסים 256,905 246,148 255,782

 התחייבויות והון   

 פיקדונות הציבור 210,109 202,180 209,652

 פיקדונות מבנקים 5,986 5,498 5,655

 פיקדונות מממשלות 3,070 3,114 3,025

 שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים, אגרות חוב 12,673 10,662 11,256

 התחייבויות אחרות 9,339 )א (9,905 10,932

 סך כל ההתחייבויות 241,177  231,359 240,520

 נייםזכויות בעלי מניות חיצו 267 262 276

 הון עצמי 15,461 )א (14,527 14,986

 סך כל ההתחייבויות וההון 256,905 246,148 255,782

 

 .ב7ראה באור  ,הוצג מחדש) א(
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___________________________________________________________________________________________ 

 

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

 ראש החטיבה לכספים  
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  סכומים מדווחים - תמצית דוח רווח והפסד מאוחד
 2005במרס  31 ביום ה שנסתיימ הלתקופ

  לשלושה חודשים שנסתיימו  תיימהלשנה שנס
   במרס31ביום     בדצמבר31ביום 

2004  2004 2005   

  )בלתי מבוקר(   )מבוקר(

  )ח"במיליוני ש(   

 רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים 1,592 1,545 6,359

 הפרשה לחובות מסופקים 445 401 1,514

 עולות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקיםרווח מפ 1,147 1,144 4,845

 הכנסות תפעוליות ואחרות   

 עמלות תפעוליות 693 )א (689 2,718

 נטו, רווחים מהשקעות במניות 7 9 43

 הכנסות אחרות 187 )א (147 642

 סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות 887 845 3,403

 הוצאות תפעוליות ואחרות   

 משכורות והוצאות נלוות 864 834 3,248

 אחזקה ופחת בניינים וציוד 277 259 1,079

 הוצאות אחרות 279 267 1,161

 סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות 1,420 1,360 5,488

 רווח מפעולות רגילות לפני מסים 614 629 2,760

 למסים על הרווח מפעולות רגילות הפרשה 233 224 1,244

  רווח מפעולות רגילות לאחר מסים 381 405 1,516

  חברות כלולותמפעולות רגילות של חלק הקבוצה ברווחים   

 לאחר השפעת המס 141 61 410

 מפעולות ) ברווחים( בהפסדיםחלקם של בעלי מניות חיצוניים    

 לאחר מסים של חברות מאוחדותרגילות  9 )3( )22(

 לות רגילותרווח נקי מפעו 531 463 1,904

 של שינוי שיטה חשבונאיתלתחילת שנה השפעה מצטברת  -  )ב) (32( )32(

  מפעולות בלתי רגילות לאחר מסיםהפסד )3( )2( )8(

 רווח נקי לתקופה 528  429 1,864

  )ח"בש(  

 ח ערך נקוב נומינלי של הון מניות" ש1-לרווח    

 רגילותרווח נקי מפעולות  0.375 0.327 1.347

 של שינוי שיטה חשבונאיתלתחילת שנה השפעה מצטברת  -  )ב) (0.023( )0.023(

 מפעולות בלתי רגילות לאחר מסיםהפסד  )0.002( )0.001( )0.006(

 סך הכל 0.373  0.303 1.318

  )ח"באלפי ש(  

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

 
 .סווג מחדש)  א(
 .ב7ראה באור ,  הוצג מחדש  )ב(
 

. הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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 תמצית דוח מאוחד על השינויים בהון העצמי
  2005ס  במר31ביום  ה שנסתיימהלתקופ

 סכומים מדווחים

   במרס 31לשלושה חודשים שנסתיימו ביום   

 2004   2005  

)בלתי מבוקר(        

דיבידנד שהוכרז        

  הון  סך כל הון  לאחר תאריך סך כל

וקרנות הון עודפים המאזן ההון העצמי ההון העצמי   וקרנות הון עודפים

  )ח"במיליוני ש(     

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

 רווח נקי לתקופה -  528 528 -   )א (429 -   429

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

התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים        

 למכירה לפי שווי הוגן -  )72( )72( -   )87( -   )87(

 השפעת המס המתייחס -  23 23 -   48 -   48

 לותהתאמות מתרגום בגין חברות כלו -  )8( )8( -   6  6

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

)ב (7,517 -   14,527 )ב (8,451 15,461 7,010  יתרה לסוף התקופה 7,010

 

 
   )מבוקר (2004 בדצמבר 31סתיימה ביום נלשנה ש

    דיבידנד שהוכרז 

  הון   תאריךלאחר  סך כל 

  ןוקרנות הו 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

 התאמות מתרגום בגין חברות כלולות -  18 -   18

 הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק -  2 -   2

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

 

 .ב7ראה באור , הוצג מחדש )א(

 :העודפים לסוף התקופה כוללים )ב(

 2004במרס  31ליום (ח " מיליוני ש)375(ל בסך "ונומיות בחוהתאמות מתרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות  אוט .1

 ).ח" מיליוני ש)367(בסך  2004 בדצמבר 31ח וליום "מיליוני ש )379(בסך 

במרס  31ליום (ח " שמיליון 45 בסך, בניכוי המס המתייחס, התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן .2

 ).ח" מיליוני ש94  בסך2004 בדצמבר 31ח וליום " מיליוני ש80בסך  2004

 

 .הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק נפרד מהם
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 דוחות כספיים

הביניים המאוחדים נערכה בהתאם לכללים החשבונאיים הדוחות הכספיים תמצית  .1 באורים
הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת דוחות . המיושמים לצורך עריכת דוחות ביניים

הינם עקביים לכללים ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים המבוקרים ליום הביניים 
 31יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים ליום . 2004 בדצמבר 31

 . אשר נלוו אליהם ולשנה שנסתיימה באותו תאריך ולבאורים 2004בדצמבר 
 
 תובענות ויימותוחברות מאוחדות מסבמהלך 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 התובענותמשפטיות
יסוי נזקים לכ, במקום בו נדרשו הפרשות, נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות

 .כתוצאה מתובענות כאמור

סכום החשיפה הנוספת בשל , לדעת הנהלת הבנק והנהלות החברות המאוחדות 
בנושאים שונים , תובענות שהוגשו נגד הבנק ונגד החברות המאוחדות כאמור לעיל

, ואשר אפשרות התממשותן אינה קלושה, ח"ש מיליון 2שסכום כל אחת מהן עולה על 
  .ח"שמיליוני  80 -מסתכם בסך של כ

תביעות שונות שהוגשו ,  לדוחות הכספיים18בביאור ,  פורטו2004בדוח השנתי לשנת  
למועד  .לרבות בקשות לאישור תביעות יצוגיות, נגד הבנק וחברות מאוחדות שלו

, ביחס למפורט בדוח השנתי, לא חלו שינויים מהותיים, הדוחות הכספייםפרסום 
 .וחברות מאוחדותגד הבנק בקשר להליכים משפטיים נ

 מובא פירוט הליכים משפטיים אשר לגביהם ,ועד בכלל, 4-6 בבאורים זה וכן בבאור .3
לדעת הנהלת . ח הסקירה של רואי החשבון המבקריםקיימת הפניית תשומת לב בדו

, המתבססת על חוות דעת משפטיות באשר לסיכויי הליכים משפטיים אלה, הבנק
 . יך את סיכוייהם ומטעם זה לא בוצעה בגינם  הפרשהבשלב זה לא ניתן להער

 
ובנקים מ "מרכז סליקה בנקאי בע, הוגשה 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 , ת הוראות קבע וכי עקב הסדרים כובלים שהנתבעים צד להםסליק
 משלמים בגין שירותי סליקת -וכל ציבור הנזקקים לשירותי סליקת הוראות קבע 
סכום התביעה הייצוגית . הוראות קבע סכומים בלתי הוגנים ובלתי סבירים

 לאישור על  נדחתה הבקשה2003 בדצמבר 11ביום . ח" מיליוני ש967.5הנטען הוא 
 4 ביום  . ערעור על החלטת הדחיההמבקשת הגישה 2004 בפברואר 18ביום . הסף

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

 
 הוגשה נגד הבנק תובענה וכן בקשה לאשר את התובענה 2002 בנובמבר 18ביום  .ב

בגין פרעון , הם חוייבו בעמלת  פרעון מוקדם, לטענת התובעים. צוגיתכתביעה יי
 1999שתי הלוואות בריבית משתנה שהועמדו על ידי הבנק לתובעים בשלהי 

שלא כדין ובניגוד לטענת התובעים החיוב היה , 2000 - ו1999ונפרעו בשנים 
מוקדם של נגרם לבנק נזק כלשהו בגין הפרעון הש מבלי, להסכם בינם לבין הבנק

 . ח" מיליון ש40סכום התביעה הייצוגית הנטען הינו בסך . הלוואות מסוג זה
  
 הוגשו נגד הבנק שתי בקשות לאישור תובענה יצוגית שעניינן 2004 במאי 17ביום  .ג

 :גביית עמלת שורה

,  ח" מיליון ש800שסכום התביעה הייצוגית הנטען במסגרתה הוא , בבקשה האחת 
י גביית עמלת שורה בגין פעולות שהתבצעו בחשבונה נעשתה טוענת המבקשת כ

המבקשת מוסיפה וטוענת כי גם אם הבנק היה רשאי לגבות עמלת . שלא כדין
היה עליו להימנע מגבייתה בקשר עם פעולות מהן מפיק הבנק טובת הנאה , שורה
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ובקשר עם פעולות שהן רק לטובת ) כגון הפקדה לתוכנית חסכון המתנהלת בבנק(
המבקשת טוענת כי גביית עמלת השורה היא ). כגון גביית ריבית פיגורים(בנק ה

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

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

המבקשת טוענת כי הבנק הטעה אותה ואת חברי הקבוצה בהציגו . מכספומטים
ניצל את בורות , מצג שווא לפיו משיכת מזומנים מכספומט פטורה מעמלה

 .לקוחותיו ועוד

 .הבנק הגיש תגובות לבקשות 
 
 יפו בקשה  הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב2004 באוקטובר 14ביום  .ד

ח כנגד הבנק על סמך " מיליארד ש2-לאישור תביעה כתביעה ייצוגית על סך של כ
 לתקנות סדר הדין 29 וכן תקנה 1981-א" התשמ,)שירות ללקוח(חוק הבנקאות 

 .1984-ד" התשמ,האזרחי

לקוחות הבנק שלא  נושא התביעה הינו טענות המבקש לפיהן נגבו ממנו ומכלל 
עמלת דמי ,  בתעריפון הבנקכפי שהם מוצגים,  שבצידןכדין ובניגוד לפטורים

, עמלת הקצאת אשראי ועמלת דמי ניהול פיקדון ניירות ערך, ניהול קבועים
לטענת המבקש הבנק הטעה את לקוחותיו והפר את חובות הגילוי בהן הוא חב 

כלפיהם מאחר שהוא חייבם בעמלות למרות שעל פי המוצג בתעריפון  הבנק הם 
 . לפטורים מתשלום עמלות אלההיו זכאים

 הוגשה לבית המשפט תגובת הבנק לבקשה לאישור 2004 בדצמבר 19ביום  
 הוגשה תשובת המבקש לתגובת 2005 בפברואר 24יום בוהתביעה כתביעה ייצוגית 

 לא ניתן להעריך את בשלב זה .הבנק לבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית
,  הסכום שבו הוערכה התביעה הצפויהיו כיאולם ברור כבר עכש, סיכויי הבקשה

 .אין לו קשר למציאות

 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 

קשר עם  ביחד עם בנקים למשכנתאות נוספים ב)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,  וחוק ההגבלים העיסקיים1981-א"תשמה
 .משפט את התביעה הכספית על הסףה

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

בית המשפט קבע כי העילות שניתן לדון בהן במסגרת . 1996 במאי 10קודם ליום 
על החלטה זו תלויים ".  הכובל וסוגית הביטוחים השוניםבנושא הסדר "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"לדעת הנהלת הבנק בהסתמך על דעת הנהלת בלמ 
בשלב זה לא ניתן להעריך , ש באשר לסיכויי ההליך"היועצים המשפטיים של בלמ

 .את סיכויי הערעורים

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

ביטוח , הממונה על אגף שוק ההון, על הבנקיםהמפקח , המשפטי לממשלה
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. ש ובנקים למשכנתאות נוספים"בלמ, הממונה על ההגבלים העיסקיים, וחסכון
לטענת (עניינה של העתירה הוא טענות של העותרות באשר לעיסוק שלא כדין 

 .של הבנקים המשיבים בתיווך לעסקי ביטוח) העותרות

ש תצהיר תשובה לעתירה מטעם רשויות בהתאם לצו על תנאי שניתן בעתירה הוג 
בתצהיר נאמר כי שר האוצר החליט כי טובתם של ציבור . המדינה השונות

הצרכנים ושל המשק הישראלי הינה לאפשר לבנקים למשכנתאות לתת ללווים 
בכפוף להסדרת , את האפשרות לערוך את הביטוחים הרלוונטים באמצעותם

מעת . המשיבים לדחות את העתירהו ביקשבסיכום הדברים  .הפעילות בחקיקה
לעת הגישו באי כח רשויות המדינה הודעות עדכון לבית המשפט בנוגע להליכי 

 .ההסדרה בנושא זה

 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.  על ידי תאגיד בנקאילהלוואה לדיור
שיווק פוליסות הביטוח בסניפי התאגיד הבנקאי ייעשה אך ורק על ידי סוכנות 

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

 .כשבנסיבות מיוחדות תותר בעלות משותפת של תאגידים, הבנקאי

אם תתקבל העתירה  עלול , ש"לדעת הנהלת הבנק בהסתמך על  דעת הנהלת בלמ 
אם כי בשלב זה אין בידי הבנק לכמת השפעה , ש"הדבר להשפיע על הכנסות בלמ

ש בנושא "באופן הפעילות של בלמ, לאור שינוי, בין היתר, זאת. אם בכלל, זו
 וללווים אחרים בכל הקשור ללווים חדשים, ידי העברת הפעילות-הביטוחים על

 .ש"לסוכנות ביטוח בבעלות מלאה של בלמ, ש שיבחרו בכך"של בלמ

  המסתמכת על חוות דעת ,ש" בהסתמך על  דעת הנהלת בלמ,לדעת הנהלת הבנק 
, 2005 ההסדרה שפורסמה בפברוארמתכונת , ש"היועצים המשפטיים של בלמ

 .לפחות בנוסחה הנוכחי, עשויה לצמצם או לייתר את העתירה

ש בקשה נוספת לאישור תביעה ייצוגית " הוגשה נגד בלמ2003 ביוני  10ביום  .ג
הבקשה . שעניינה גביית יתר  נטענת מלווים שנטלו הלוואות בריבית משתנה

קיימת והתביעה שצורפה אליה מנוסחות באופן בלתי ברור אך עולה מהן כי 
 18בבאור בינן לטענות שעמדו ביסוד ההליך המתואר ) לפחות חלקית(חפיפה 

 . לסעדים שהתבקשו בו ולקבוצה שהתבקש ייצוגה,לדוח השנתי) 2)(י(

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

ה ייצוגית הנסקרת כאן בין הבקשה לאישור תביע) הלפחות חלקית(לאור החפיפה  
 לדוח השנתי) 2)(י (18בבאור לבין הבקשה לאישור תביעה ייצוגית שנסקרת 

הוסכם בין הצדדים על עיכוב הליכים  בתובענה עד לאחר בירור הערעור שהוגש 
הודעה לבית נמסרה הסכמה זו על . לדוח השנתי) 2)(י (18בבאור בהליך המתואר 

 .בקשה לאישור תביעה ייצוגיתהמשפט ובהתאם טרם הוגשה תגובה ל

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 ,  תביעות ייצוגיות נגד קבוצת מגדלקיימות תביעות ובקשות להגשת 
תשלום , משיכת דמי ניהול, בנושאי חישובי פרמיה, לעסקי הביטוח של קבוצת מגדל

 .עמלות בקשר עם ביטוח חיים קבוצתי  ושימוש בלוחות תמותה ישנים
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לא ,  מגדל ובהסתמך על יועציה המשפטייםקבוצת להערכת הנהלת , לגבי תביעות אלו 
 לאשרן כייצוגיות ואת החשיפה של ותן להעריך את סיכויי תביעות אלו והבקשנית

 .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

 
 מ"החברה לישראל בע .6

השקעות בבתי זיקוק בין השאר קריות של החברה לישראל כוללות ההשקעות העי
וודאויות עיקריות - קיימות איןשלגביהמ "ובכימיקלים לישראל בע) ן"בז(מ "לנפט בע

 :בנושאים הבאים

 אשר במסגרתה קיימת החלטה לפצל, הממשלה על רפורמה בענף הזיקוקהחלטת  .א
 .ויות נפרדותן לשני בתי זיקוק נפרדים בבעל" 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 .נים נוספות ש25-שנים עם אופציה להאריך את התקופה ל
 .עתירה לבית הדין הגבוה לצדק

 . גוף ורכושיקיימות תביעות נגד חברות מאוחדות בנושאים של נזק .ג

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

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

 מסים על ההכנסה .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% שיעור מס של חל  2005בשנת , 35%ס של  שיעור מחל 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%" מוסד כספי"הכולל החל על ה שיעור המס  הי2004שבשנת 
 ואילך יחול שיעור 2007 ומשנת 41.88% - 2006בשנת , 43.59% חל שיעור מס של

 .40.17%מס של 

  והצגה מחדש"מסים על ההכנסה" 19שום תקן חשבונאות מספר יי .ב
קן  פרסם המוסד  הישראלי לתקינה בחשבונאות את ת2004בחודש 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
ל ההפרשים יש להכיר בנכס מסים נדחים בגין כ כן והזמניים החייבים במס
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 הכנסהיים המתבנושאים מסוימ 
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
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הדוחות הכספיים של הרביע הראשון של . 2004 נת שבמהלךהבנק יישם את התקן  
 הוצגו מחדש על מנת לשקף בהם למפרע את השפעת התקן כאמור בסך 2004שנת 

של שינוי שיטה לתחילת שנה ח בדרך של השפעה מצטברת " מיליון ש32 של 
 . חשבונאית

 
החל לקזז  הבנק רשאי 2005 באפריל 14על פי הסדר עם שלטונות המס מיום  .ג

ל סכום מצטבר של " מחבות המס בישראל בגין רווחי חברת בת בחו2004ת משנ
,  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 

 . דולר
 
 משרדי לעניין רפורמה בשוק ההון-דוח הצוות הבין .8

אשר מונה על ידי שר , ")הצוות("ל " פורסמו המלצות הצוות הנ2004 בנובמבר 9-ב 
האוצר לצורך בחינה והמלצה על הפעולות הדרושות בכדי להגביר את התחרות בשוק 

 .המלצות הצוות אושרו על ידי הממשלה. ההון בישראל

 הפיץ משרד האוצר להערות הציבור שלושה תזכירי הצעות חוק 2005 בפברואר 22-ב 
 .ליישום המלצות הצוות

והועברו להמשך הליכי ,  פורסמו מטעם הממשלה שלוש הצעות החוק2005 במאי 25-ב 
 .החקיקה בכנסת

 :הצעות החוק שפורסמו הן 

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

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

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

 :עיקרי הנושאים המוצעים בהצעות החוק הינם 

כי תאגיד בנקאי שיש לו פעילות קמעונאית , כפי שהמליץ  הצוות, לקבועמוצע  .א
מהותית לא יחזיק אמצעי שליטה כלשהם בחברה לניהול קופות גמל או בקופת 

 או יותר 5%-אחזקה ב(גמל ובחברה לניהול קרנות נאמנות ולא יהיה בעל עניין 
מוצע , כמו כן. בתאגיד שהינו בעל עניין בחברה כאמור) מאמצעי שליטה כלשהם

לא יהיו בעלי עניין , וכל מי שנשלט על ידו, לקבוע כי בעל שליטה בתאגיד בנקאי
 .בחברה כאמור

מוצע כי בתוך שלוש שנים מתחילת החוק ימכרו , בהתאם להמלצות הצוות .ב
התאגידים הבנקאיים את מלוא אחזקותיהם בקופות הגמל ובתוך ארבע שנים 

קופה זו יקבעו אבני דרך שבהן יפחיתו כאשר במהלך ת, בקרנות הנאמנות
עד , בתקופת המעבר. התאגידים הבנקאיים את החזקותיהם באופן הדרגתי

 .תאסר שליטה במשותף של התאגיד הבנקאי והרוכש, מימוש מלוא האחזקות

במהלך תקופה זו נדרשים התאגידים הבנקאיים לממש גם אחזקות עקיפות  
וכן , על מנת להגיע לשיעורי האחזקה העקיפים המותרים להם, בקופות ובקרנות

אשר מנהלות נכסים עבור גופים , לממש אחזקות בחברות לניהול תיקי השקעות
 . להלןגכמפורט בסעיף , מוסדיים

הינם , ת שתאגידים בנקאיים או בעלי שליטה שלהםמוצע כי מנהלי תיקי השקעו .ג
קופות גמל , )לרבות קרן פנסיה(לא ינהלו נכסים עבור מבטח , בעלי עניין בהם
 .למעט השקעות בנוסטרו, וקרנות נאמנות

, מוצע להגדיר שני עיסוקים הדורשים הכשרה ורישוי, בהתאם להמלצות הצוות .ד
הן במוצרים פיננסיים והן במוצרים , וק ייעוץ ושיו-והנתונים להסדרה ולפיקוח 
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, לצורך כך. כאשר הגופים הפועלים בשוק ההון יידרשו לבחור ביניהם, פנסיוניים
לחוק , 1981-א"התשמ, )רישוי(לחוק הבנקאות , בין היתר, מוצעים תיקונים

אשר , 1995-ה"התשנ, הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות
, לחוק השקעות משותפות בנאמנות, ק בשיווק השקעותיסדיר גם את העיסו

כן מוצע חוק חדש . 1981-א"התשמ,  ולחוק הפיקוח על עסקי ביטוח1994-ד"התשנ
שחל על ייעוץ בקופות גמל ובקרנות , העוסק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני

 .פנסיה

סוק בשיווק אפשרות הבחירה בין עיסוק בייעוץ השקעות ובייעוץ פנסיוני לבין עי .ה
השקעות ובשיווק פנסיוני לא תינתן לתאגידים בנקאיים ולגופים השולטים בהם 

למעט לגבי מוצרים , ואלו יוכלו לעסוק בייעוץ בלבד, או הנשלטים על ידיהם
שאותם יורשו , המוצאים על ידיהם בלבד, אופציות וחוזים עתידיים, מובנים
גיד בנקאי יחייב קבלת רשיון מתן ייעוץ פנסיוני על ידי תא, בנוסף. לשווק

 .תותנה בשיקול דעת הממונה, כאמור להלן, אשר קבלתו, מהממונה על שוק ההון

כאשר אלו שיבחרו , לגופים אחרים תהיה אפשרות לבחור בין שני עיסוקים אלו 
ובשונה מההמלצות המקוריות , על פי תזכירי החוק, בקבלת רישיון משווק יוכלו
כולל , פשר למשווקים שיווק של שני גופים מוסדייםשל הצוות אשר המליץ לא

ובלבד שיביאו לידיעת לקוחותיהם , לשווק מוצרים ללא הגבלה, המשווק עצמו
, בנוסף. את היותם משווקים ובעלי אינטרס בנכסים שאותם הם משווקים

יהיו מורשים , הן של מוצרים פיננסיים והן של מוצרים פנסיוניים, המשווקים
נאה הן מהגופים המוסדיים שאת מוצריהם הם משווקים והן לקבל טובות ה

 .מהלקוחות

ייאסר לתת , ובכלל זה תאגידים בנקאיים, מוצע כי על בעלי רישיון ייעוץ השקעות .ו
השולטים בו והנשלטים , ייעוץ בנכס פיננסי שהינו קשור לגוף מוסדי שהוא

ת יורשה לקבל עמלת בעל רישיון ייעוץ השקעו. הינם בעלי עניין ביועץ, בידיהם
בקרנות , הפצה מגוף מוסדי בקשר עם ייעוץ  וביצוע עיסקה בקרנות נאמנות

 .כהגדרתן בחקיקה, השתלמות ובקופות תגמולים לעמית מבוגר

בהקשר זה נקבע כי שיעור העמלה שתיגבה על ידי יועץ השקעות בשל ביצוע  
תנה עקב כך מאת מנהל קרן או מחברה מנהלת קופת תגמולים לא יש, עיסקה

שהעמלה נגבית ממנהלי קרנות שונים ולא יהיה תלוי בזהות החברה המנהלת של 
את שיעורה , שר האוצר הוסמך לקבוע תנאים לתשלום עמלה כאמור. הקופה

 .המירבי ואת אופן חישובה

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

י על יועצים פנסיוניים תחול חובה לייעץ בין מגוון המוצרים הרלוונטיים מוצע כ .ח
 . המוצעים בשוק

על יועצים פנסיוניים שהינם תאגידים בנקאיים ייאסר לייעץ או למכור מוצרים  
, השולטים בו והנשלטים בידיהם, פנסיוניים המנוהלים בידי גוף מוסדי שהוא

ה זו הומלצה על ידי הצוות לגבי יועצים מגבל. הינם בעלי עניין בתאגיד הבנקאי
 .ולאו דווקא לגבי תאגידים בנקאיים, בכלל

 10מוצע כי ייעוץ פנסיוני על ידי תאגיד בנקאי שההון העצמי שלו הוא , בנוסף 
במשך חמש השנים , יוכל להינתן רק בסניף שהוא מבנה, ח או יותר"מיליארד ש

י תאגיד בנקאי שהונו העצמי נמוך לגב(הראשונות מקבלת רשיון היועץ הפנסיוני 
 ).תחול הוראה זו במשך שלוש שנים, ח" מיליארד ש10-מ

תאסר על יועצים פנסיוניים קבלת תמורה מהגוף המוסדי , בשונה מקרנות נאמנות 
, ותותר קבלת שכר והחזר הוצאות מהלקוח בלבד, המנהל את המוצר הפנסיוני

ובאופן שלא יהוו חלק , מוצרשיחושבו בהתעלם מזהות הגוף המנהל ומסוג ה
איסור זה לא יחול בקשר עם מתן . מהשכר המשולם על ידי  הלקוח לגוף המנהל
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כהגדרתן , לעמית מבוגר, ייעוץ וביצוע עיסקה בקרן השתלמות ובקופת תגמולים
 .  לעילוכמפורט בסעיף , בחקיקה

רשאי לייעץ יהיה , כאמור לעיל, אשר, מגבלה זו אינה מוצעת לגבי משווק פנסיוני 
את כל המוצרים , על פי תזכיר הצעת החוק ובשונה מהמלצות הצוות, ולמכור

 .ולקבל  ממנהליהם טובות הנאה, הפנסיוניים

על יועץ פנסיוני נאסר להתקשר עם מעביד לעניין מתן ייעוץ פנסיוני לעובדיו של  
 . מגבלה זו אינה חלה על משווק פנסיוני. אותו מעביד

לא יתקשרו  עם גופים , בנכסים פיננסיים ויועצים פנסיונייםיועצי השקעות  .ט
) מנהלי קרנות נאמנות, מבטחים, קרנות פנסיה, מנהלי קופות(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 , אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב, תיוהתחייבויו
גם , לגבי תאגיד בנקאיו, לפי העניין, ניירות ערך או מהממונה על שוק ההון

 .  גם מהממונה על הגבלים עסקיים2010ועד שנת , מהמפקח על הבנקים

מוצע כי תאגידים בנקאיים שההון העצמי של הקבוצה הבנקאית אליה הם  .י
לאחר , ח יורשו לקבל רשיון ייעוץ פנסיוני" מיליארד ש10ייכים עולה על משת

ובתנאי שאינם בעלי עניין , מכירת כל אחזקותיהם בקופות גמל ובקרנות נאמנות
 . במבטח

לאחר מכירת , יורשו לקבל רשיון ייעוץ פנסיוני, תאגידים בנקאיים קטנים יותר 
גם לפני השלמת , עניין במבטחובתנאי שאינם בעלי , אחזקותיהם בקופות גמל

 . מכירת אחזקותיהם בקרנות נאמנות

תותנה בשיקול דעתו של , הענקת רשיון ייעוץ פנסיוני לתאגיד בנקאי, בנוסף 
אם שוכנע כי אין במתן הרשיון כדי לפגוע בהתפתחות , הממונה על שוק ההון

פעילות בתחום , התחרות ובמניעת הריכוזיות בישראל בתחום הייעוץ הפנסיוני
וזאת לאחר , ין גופים מוסדיים ובתחום הבנקאותהתיווך שבין לקוחות וב

 .התייעצות עם הממונה על ההגבלים העסקיים ועם המפקח על הבנקים

מוצע כי הפיקוח והאכיפה לגבי קופות גמל יעוגנו בחקיקה וכן מוצע לקבוע בחוק  .יא
די יותנו בקבלת כי שליטה ואחזקה בשיעור נקוב מאמצעי השליטה בגוף מוס

, קבלת היתר כאמור תהיה כפופה לכך שנתח השוק של מבקש ההיתר. היתר
 .20%ובתחום קרנות הנאמנות על , 15%לא יעלה על , בתחום החסכון לטווח ארוך

תיקון : בין היתר, ובהם, מוצעים תיקונים שאינם נובעים מהמלצות הצוות, בנוסף .יב
נקים להוציא הוראות ניהול בנקאי לפקודת הבנקאות שיאפשר למפקח על הב

שיחייב קבלת אישור המפקח להקמת ) רישוי(תיקון לחוק הבנקאות , תקין
 .ועוד, קנסות אזרחיים, תאגידי עזר על ידי תאגיד בנקאי

כל עוד לא תימכרנה מלוא האחזקות . מוצעות הוראות מעבר לתיקונים השונים .יג
תאגידים הבנקאיים הוראות חוק יחולו על ה, בקופות הגמל ובקרנות הנאמנות

כפי שהן , 1995-ה"התשנ, הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות
 .לפני התיקונים

הבנק יידרש למכור את חברות ניהול , אם יתקבלו החוקים המוצעים על ידי הכנסת 
קופות הגמל וקרנות הנאמנות שבבעלותו בתוך תקופה שלא תעלה על שלוש שנים 

כמו כן הבנק ייאלץ להקטין את . ע שנים בהתאמה מתחולת תוקף החקיקהוארב
 .5%-לשיעור של פחות מ,החזקותיו בחברות הביטוח שבהן הוא מחזיק

מכירת הנכסים הללו תביא לפגיעה מהותית בהכנסות הבנק הנובעות מתחומי פעילות  
וק בשיווק לפיה תאגיד בנקאי לא יוכל לעס, בנוסף המגבלה  בחקיקה המוצעת. אלו

תצמצם את יכולת הבנק , לעומת גופים אחרים שיוכלו לעסוק בשיווק, אלא רק בייעוץ
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וזאת על אף שמוצע לאפשר קבלת עמלות הפצה , ליצור מקורות הכנסה חלופיים
 .מגופים מוסדיים לגבי חלק מהמוצרים

 .הבנק צופה כי מכירת הנכסים הנזכרים לעיל תניב לו רווח הון 

או שיחולו , ן להעריך האם הצעות החוק תתקבלנה כמות שהןמאחר שלא נית 
לא ניתן לחזות בשלב זה את היקף הפגיעה שתיגרם על ידי החקיקה , שינויים

 .בהכנסות הבנק והקבוצה

 95 משירותים לקרנות נאמנות הסתכמו בסך 2005- ברביע הראשון בהקבוצההכנסות  
 50מדמי ניהול קופות גמל בסך , )טוח ברו" מיליון ש346 2004בכל שנת (ח "מיליון ש
 מיליון 8ומקרנות השתלמות בסך ) ח ברוטו" מיליון ש174 2004בכל שנת (ח "מיליון ש

 ).ח ברוטו" מיליון ש46 2004בכל שנת (ח "ש
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 )על בסיס מאוחד(רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים 
 )בלתי מבוקר(סכומים מדווחים 

   שנסתיימולשלושה חודשים

   במרס31ביום  

2004 2005  

  )ח"במיליוני ש( 

   

 )א(בגין נכסים . א  

 מאשראי לציבור  2,352 4,255

 מאשראי לממשלות 20 41

 מפיקדונות בבנק ישראל וממזומנים 23 98

 מפיקדונות בבנקים 164 396

 חוב-מאגרות 579 1,093

 הכל בגין נכסים-סך 3,138 5,883

 )א(גין התחייבויות ב. ב  

 על פיקדונות הציבור )1,381( )3,852(

 על פיקדונות מממשלות )35( )51(

 על פיקדונות מבנק ישראל )2( )2(

 על פיקדונות מבנקים )18( )129(

 שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים, חוב-על אגרות )156( )230(

 הכל בגין התחייבויות-סך )1,592( )4,264(

 ופעילויות גידור  בגין מכשירים נגזרים .ג  

 )ב(חלק לא אפקטיבי ביחסי הגידור  )7( 7

 )ג (ALMנטו בגין מכשירים נגזרים הוצאות  )147( )252(

 נטו בגין מכשירים נגזרים אחרים הכנסות 8 12

 הכל בגין מכשירים נגזרים ופעילויות גידור-סך )146( )233(

 אחר. ד  

  מימוןעמלות מעסקי 61 59

 נטו, רווחים ממכירת איגרות חוב זמינות למכירה 17 57
 

)11( 
 

19 
 שמומשו ושטרם מומשו מהתאמות) הפסדים(רווחים 

 נטו, לשווי הוגן של אגרות חוב למסחר

 הכנסות מימון אחרות  89 114

 הוצאות מימון אחרות   6 )60(

 הכל אחר-סך 192 159

  מימון לפני הפרשה לחובות מסופקיםסך כל הרווח מפעילות 1,592 1,545

 פירוט ההשפעה נטו של מכשירים נגזרים מגדרים על רווח מפעולות מימון. ה  

 מימון בגין נכסים) הוצאות(הכנסות  18 )28(

  מימון בגין התחייבויות)הוצאות(הכנסות  )32( 52

 נטו, הפרשי שער: מזה )12( )19(

 
 

 . גידורמרכיב אפקטיבי ביחסי הכולל  )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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 )על בסיס מאוחד(הפרשה לחובות מסופקים 
 )בלתי מבוקר(סכומים מדווחים 

  במרס 31לשלושה 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 7,275 1,041 8,316 6,625 1,047 7,672

 הפרשות במהלך התקופה 664 20 684 518 22 540

 הקטנת הפרשות )223( )7( )230( )128( )7( )135(

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

 תוספת נטו שנזקפה לדוח הרווח וההפסד 432 13 445 386 15 401

 מחיקת חובות )203( -  )203( )135( - )135(

 יתרת ההפרשה לסוף התקופה )ג (7,504 1,054 8,558 )ג (6,876 1,062 7,938

 

215 

 

196 

 

19 

 

166 

 

130 

 

36 

 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 במרס 31-ל ח"מיליוני ש 305(על בסיס מאוחד ח " מיליוני ש362הינן בסך הפרשות ספציפיות לפי עומק הפיגור  )ג(
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 ) על בסיס מאוחד(דוח על נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה 
 )בלתי מבוקר( 2005במרס  31ליום 

 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 5,820 526 15,826 5,537 3,624 -   31,333

 ניירות ערך 14,744 3,140 21,289 2,661 799 2,059 44,692

 )ב(אשראי לציבור  55,145 51,430 46,228 5,314 10,725 79 168,921

 אשראי לממשלות -   52 857 4 -   -   913

 השקעות בחברות כלולות -   -   -   -   -   1,843 1,843

 ינים וציודיבנ -   -   -   -   -   2,710 2,710

 נכסים אחרים 1,976 35 2,215 431 780 1,056 6,493

 סך כל הנכסים 77,685 55,183 86,415 13,947 15,928 7,747 256,905

 התחייבויות       

 פיקדונות הציבור 77,921 36,456 68,949 16,689 9,882 212 210,109

 פיקדונות מבנקים 760 2,255 1,830 347 794 -   5,986

 יקדונות מממשלותפ 625 1,155 1,278 11 1 -   3,070

 שטרי התחייבות, אגרות חוב       

 וכתבי התחייבות נדחים 121 8,766 3,575 211 -   -   12,673

 התחייבויות אחרות 2,451 2,163 1,796 450 899 1,580 9,339

 סך כל ההתחייבויות 81,878 50,795 77,428 17,708 11,576 1,792 241,177

 הפרש )4,193( 4,388 8,987 )3,761( 4,352 5,955 15,728

 :השפעת מכשירים נגזרים מגדרים       

 )למעט אופציות(מכשירים נגזרים  -   -  66 )37( )29( -   -  

 :השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים       

 )למעט אופציות(מכשירים נגזרים  11,419 )1,903( )9,517( 3,748 )3,747( -   -  

 )במונחי נכס בסיס(נטו , אופציות בכסף )105( -  )201( 259 47 -   -  

 )במונחי נכס בסיס(נטו , אופציות מחוץ לכסף 146 -  22 )163( )5( -   -  

 סך הכל כללי 7,267 2,485 )643( 46 618 5,955 15,728

 :השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים       

 )ערך נקוב מהוון(נטו ,  בכסףאופציות )245( -  )221( 356 110 -   -  

 )ערך נקוב מהוון(נטו , אופציות מחוץ לכסף )330( )3( 302 121 )90( -   -  

 

 

 .כולל צמודים למטבע חוץ )א(

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

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

 ) המשך() על בסיס מאוחד(דוח על נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה 
 )בלתי מבוקר( 2004במרס  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(     
 נכסים       

 מזומנים ופיקדונות בבנקים 8,743 559 10,717 2,713 2,011 -   24,743

 ניירות ערך 12,080 2,601 21,059 2,232 786 1,772 40,530

 )ב(אשראי לציבור  50,551 53,949 48,006 4,687 11,286 -   168,479

 אשראי לממשלות -   119 977 8 -   -   1,104

 השקעות בחברות כלולות -   -   -   -   -   1,424 1,424

 ינים וציודיבנ -   -   -   -   -   2,619 2,619

 נכסים אחרים 2,106 25 3,033 471 686   928 7,249

 סך כל הנכסים 73,480 57,253 83,792 10,111 14,769 6,743 246,148

 יבויותהתחי       

 פיקדונות הציבור 72,033 38,646 67,207 15,588 8,706 -   202,180

 פיקדונות מבנקים 925 2,290 1,261 321 701 -   5,498

 פיקדונות מממשלות  601 1,292 1,220 -   1 -   3,114

 שטרי התחייבות, אגרות חוב       

  דחיםוכתבי התחייבות נ 121 6,757 3,689 95 -   -   10,662

 התחייבויות אחרות )ד (2,303 2,115 2,800 434 897 1,356 9,905

 סך כל ההתחייבויות 75,983 51,100 76,177 16,438 10,305 1,356 231,359

 הפרש )2,503( 6,153 7,615 )6,327( 4,464 5,387 14,789

 :השפעת מכשירים נגזרים מגדרים       

 )למעט אופציות(כשירים נגזרים מ -   -   70  )42( )28( -   -  

 :השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים       

 )למעט אופציות(מכשירים נגזרים  6,470 )1,534( )7,196( 6,357 )4,097( -   -  

 )במונחי נכס בסיס(נטו , אופציות בכסף 450 -   )406( )92( 48 -   -  

)במונחי נכס בסיס(נטו , וץ לכסףאופציות מח )694( )1( 752 49 )106( -   -  

 סך הכל כללי 3,723 4,618 835 )55( 281 5,387 14,789

 :השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים       

 )ערך נקוב מהוון(נטו , אופציות בכסף 641 -   )526( )159( 44 -   -  

 )קוב מהווןערך נ(נטו , אופציות מחוץ לכסף )3,333( )25( 2,783 506 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(

 .ב7 ראה באור ,הוצג מחדש )ד(
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 דוחות כספיים

 )המשך) (על בסיס מאוחד(הצמדה דוח על נכסים והתחייבויות לפי בסיסי 
 )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(     

 נכסים       

 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

 שקעות בחברות כלולותה -   -   -   -   -   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       

  הציבור פיקדונות 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

 תהתחייבויות אחרו 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( -   -  

 :גדריםהשפעת מכשירים נגזרים שאינם מ       

 )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(

 .פרשה הכללית והנוספת לחובות מסופקים נוכו באופן יחסי מבסיסי ההצמדה השונים בסעיף זההה )ב(

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

 מגזרי פעילות
 סכומים מדווחים

 

  )בלתי מבוקר( 2005במרס  31לשלושה חודשים שנסתיימו ביום     

סך הכל 
 מאוחד

 
 אחר

ול ניה
 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 305 526 244 64 119 89 4 8 233 -  1,592

ות תפעוליות הכנס           
 :ואחרות

 -מחיצוניים  44 212 61 67 11 35 138 415 )3( )93( 887

 -בינמגזרי  11 184 24 29 1 )2( )28( )222( -  3 - 

 סך הכל 55 396 85 96 12 33 110 193 )3( )90( 887

 סך כל ההכנסות 360 922 329 160 131 122 114 201 230  )90(  2,479

 
445 

 
 - 

 
)11( 

 
 - 

 
 - 

 
21 

 
103 

 
 - 

 
45 

 
37 

 
250 

הפרשה לחובות 
 מסופקים

 ) הפסד(נקי רווח  )11( 90 76 1 6 29 12 22 130 173 528

 

  )א ()בלתי מבוקר (2004 במרס 31לשלושה חודשים שנסתיימו ביום     

סך הכל 
 מאוחד

 
 אחר

ניהול 
 פיננסי

 שוק 
 ההון

כרטיסי 
אשראי

 
משכנתאות

בניה 
 ן"ונדל

בנקאות 
  יתפרט

בנקאות 
 מסחרית

בנקאות 
 קמעונאית

בנקאות 
 עיסקית 

 

  ) ח"במיליוני ש(         

           
 

רווח מפעולות מימון 
לפני הפרשה לחובות

 מסופקים 292 548 221 68 129 90 3 3 191 -  1,545

הכנסות תפעוליות            
 :ואחרות

 -יים מחיצונ 46 227 59 67 11 41 135 344 1 )86( 845

 -בינמגזרי  7 179 20 25 )1( )2( )32( )189( -   )7( -  

 סך הכל 53 406 79 92 10 39 103 155 1 )93( 845

 סך כל ההכנסות 345 954 300 160 139 129 106 158 192 )93( 2,390

 
401 

 
  - 

 
5 

 
  - 

 
  - 

 
36 

 
45 

 
  - 

 
45 

 
15 

 
255 

הפרשה לחובות 
 מסופקים

)ב ()13( 429  )הפסד (רווח נקי  )3( 136 93 21 43 25 7 5 115

 

  )מבוקר (2004 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה 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 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

 -זרי בינמג 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(
 .ב7ראה באור , הוצג מחדש)  ב(
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