
        

   שלו מוחזקותמ וחברות"בנק לאומי לישראל בע
  
  
  
  
  
  
  

  תמצית דוח כספי
  

  31.3.2006ליו� 

  
  )בלתי מבוקר(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2006 במאי 31

 



  עמוד      

  דוח הדירקטוריו�  .1

    הכללית של עסקי הקבוצה תפתחות הה  .א

  2   תיאור עסקי קבוצת לאומי והתפתחות� הכללית�

  2   השליטה בבנק�

  3   הבנק אמצעי� הוניי� ועיסקאות במניות �

  5   חלוקת דיבידנדי��

  7   נתוני� עיקריי�  בקבוצת לאומי�
  

    מידע אחר  .ב

  8   התפתחויות עיקריות במשק�

  12   סביבה כללית והשפעת גורמי� חיצוניי� על הפעילות�

  14   מדיניות חשבונאית בנושאי� קריטיי��
  

    תיאור עסקי הקבוצה לפי מגזרי� ותחומי פעילות  .ג

  15  ההוצאות וההפרשה למס, התפתחות ההכנסות �

  19  המבנה והתפתחות של הנכסי� וההתחייבויות �

  23  גזרי הפעילות בקבוצה מ�

  41   פעילות חברות מוחזקות עיקריות�

  44  בשוק ההו# ובשירותי� פיננסיי� הבנק והקבוצהפעילות  �

  46  בנקאית של חברות כלולות� פעילות חו$�

  47  חשיפה לסיכוני� ודרכי ניהול� �

  49  תמצב הנזילו ומצב ההצמדה �

  51   הליכי� משפטיי��

  51   תאור מצב המיסוי�
  

  נושאי� נוספי�  .ד

  52  לאומי למע# הקהילה �  

  54   המבקר הפנימי�

    54  בקרות ונהלי� לגבי הגילוי בדוח הכספית כ הער�  

    

  56  ל הראשי"הצהרת המנכ  .2
  57  הצהרת ראש החטיבה לכספי�  
  

  סקירת ההנהלה  .3

  58  רי הכנסה והוצאהשיעו �
  

  דוחות כספיי�תמצית   .4

  62   המשותפי�רואי החשבו# המבקרי�סקירת   דוח�

  63   מאוחד�מאז#  תמצית �

  64   מאוחד�דוח רווח והפסד  תמצית �

  65   מאוחד�דוח על השינויי� בהו# העצמי  תמצית �

  66   מאוחדי�–דוחות הכספיי� תמצית הבאורי� ל �

  

  

  מ וחברות מוחזקות שלו"בנק לאומי לישראל בע
  )בלתי מבוקר (2006  במרס 31דוח כספי ליו� תמצית 

  תוכ� העניני�



        דוח הדירקטוריו�דוח הדירקטוריו�דוח הדירקטוריו�דוח הדירקטוריו�

2  

  

הכללי� . דוח הדירקטוריו# נער& בהתא� להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקי�

שיושמו בעריכת דוחות הביניי� הינ� עקביי� לכללי� ששימשו בעריכת הדוח השנתי 

  .2005דוח השנתי ה ביחד ע�לעיי# בדוחות אלה יש  .2005 בדצמבר 31ליו� 

 גמל תקופו, של לקוחותתיקי ניירות ער& , מאזניי�(ס& כל הנכסי� בניהול הקבוצה 

 מיליארד 568 לעומת ח"ש מיליארד �585 בכ2006הסתכמו בסו+ מרס ) השתלמותקרנות ו

  .�3.0%גידול בשיעור של כ, 2005 בסו+ ח"ש

ח לעומת " מיליו# ש1,112הרווח הנקי של הקבוצה הסתכ� ברביע הראשו# של השנה בס& 

הגידול ברווח . 110.6%גידול בשיעור של , ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליו# ש528

פרטי� . נקהנקי נובע ממכירת ההחזקות הריאליות עקב מגבלות חוקיות החלות על הב

  .37�36נוספי� ראה להל# בעמודי� 

ח לעומת " מיליו# ש�400הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכ� ברביע הראשו# של השנה ב

   .24.7% בשיעור של ירידה ,2005של ח ברביע הראשו# " מיליו# ש531

 ירידה ברווח של ,ירידה בתרומת החברות הכלולותמ, הירידה ברווח מוסברת בעיקרה

 . ומירידת הרווח בבנק כתוצאה מגידול בהוצאות מיוחדותמספר חברות בנות באר$

ל גדלה "י� בגי# ההשקעות בחברות בנות בחוכתוצאה מהפרשי שער חיובי, מאיד&

  . וקיזזה חלקית ירידות אלה#תרומת

בתקופה ח " ש0.373ח לעומת "ש 0.786 2006הרווח הנקי למניה היה  ברביע הראשו# של 

  .המקבילה אשתקד

 על ידי בנק מו כפי שפורס2005 בדצמבר 31בהתבסס על נתוני המערכת הבנקאית ליו� 

  :היה כדלהל#בחמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות לאומי ישראל חלקה של קבוצת 

  31.12.2005  31.12.2004  31.12.2003  

      באחוזי�  

  29.8  30.1  30.3  ס& כל המאז#

  30.0  29.9  30.3  אשראי לציבור

  30.2  30.3  30.5  פיקדונות הציבור

  32.0  34.7  30.3  רווח מפעולות רגילות לפני מס

  31.7  33.9  30.6  רווח מפעולות רגילות לאחר מס

  

בדילול  ( מההו# המונפק של הבנק�14.79%ב מדינת ישראל החזיקה 2006במרס  31ביו� 

  ).18.66%בדילול מלא ( מזכויות ההצבעה בבנק �19.78%וב, )13.96%מלא 

  
  מכירת מניות הבנק על ידי המדינה

כי בהמש& לנוהל .") י.סי� מנכ("מ "בע. י.נמסר לבנק על ידי נכסי� מ, 2005 בנובמבר �15ב

 ממניות המדינה בבנק אשר פורס� על ידי החשב הכללי במשרד 20%המכירה של עד 

 .Barnea Investments B.Vנבחרה חברת , 2005 בספטמבר �14ב.  י.האוצר ונכסי� מ

והנה חברה בת בבעלות מלאה של ברנע , ברנע התאגדה בהולנד. כמציע מועד+") ברנע("

י סטיב# "ואשר מוחזקת במשות+ ובעקיפי# ע,  התאגדה בלוקסמבורגאשר, ל.ר.א.ס

 Gabriel � וCerberusבאמצעות קרנות השקעה פרטיות מקבוצות , פיינברג ועזרא מרקי#

  .בהתאמה, ה פיינברג ומרקי#" העל ידיהנשלטות 

 �כאשר ברנע  שילמה ס& של כ") מועד המכירה ("2005 בנובמבר �24המכירה בוצעה ב

בס& , ביחד ע� ריבית, )ח למניה" ש17.51( מהו# הבנק 9.99%ח עבור "מיליארד ש 2.474

  .ח" מיליארד ש�2.475הכל כ

 מהו# המניות של הבנק מוחזקות 4.99%מניות המהוות , מתו& המניות הנרכשות

וברנע והנאמ# חתמו על ייפוי כח המסמי& את הועדה שמונתה בהתא� לסעי+ , בנאמנות

כולל מי , ")הועדה ("�1993ד"התשנ, )הוראת שעה(קאיות שבהסדר  לחוק המניות הבנ12

   של עסקי הקבוצהההתפתחות הכללית. א 
  

תיאור עסקי קבוצת 
והתפתחות� לאומי 

  הכללית

  השליטה בבנק
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או כל אד� ,  החוק האמורעל ידיכפי שיקבע , שיבוא במקו� ועדה זו בתפקידה כאמור

להשתת+ בכל האסיפות של הבנק ולהצביע בה# מכח המניות ) 1(אחר ששר האוצר יסמי& 

יחס לכל המניות של הבנק לממש את הזכות למנות דירקטורי� בהתי) 2(, האמורות וכ#

  .המוחזקות על ידי ברנע

 נוספי� מהו# הבנק בהתא� 10.01%העניקה הממשלה לברנע אופציה לרכישת , כמו כ#

 בנובמבר �23ולבי# ברנע ב. י.לבי# נכסי� מ, לתנאי כתב האופציה שנחת� בי# הממשלה

� לרכישת לקבלת כל ההיתרי� הדרושי, בי# היתר, ובכפו+, ")כתב האופציה ("2005

. ל"המניות והשליטה בבנק מבנק ישראל ומיתר רשויות הפיקוח הרלבנטיות באר$ ובחו

,  יו� ממועד המכירה180ניתנת למימוש ,  אשר נכנסה לתוקפה במועד המכירה, האופציה

 הודיעה 2006 במאי 24ביו� .  בתנאי� מסויימי� חודשי�12בכפו+ להארכה של עד עוד 

תו היו� נתקבלה פניית ברנע בבקשה להארכת התקופה למימוש לבנק כי באו. י.נכסי� מ

וכי בפנייה האמורה ציינה , 2007 במאי 24עד ליו� ,  חודשי� נוספי�12 �ל ב"האופציה הנ

כמו כ# הודיעה . כי הגישה לבנק ישראל בקשה להיתר שליטה בבנק, בי# היתר, ברנע

  .כי הפנייה האמורה עודנה נבחנת. י.נכסי� מ

ח למניה בתוספת ריבית בשיעור של " ש14.70 �יה למימוש האופציה נקבע להמחיר למנ

בי# , האופציה תפקע . לשנה כאשר המחיר והריבית צמודי� למדד המחירי� לצרכ2%#

,  מההו# המונפק של הבנק�7.5%ע יפחת מנבמקרה ששיעור המניות שבבעלות בר, היתר

במניות המוחזקות ישירות בידי ברנע בי# א� מדובר (כתוצאה מהעברת מניות על ידי ברנע 

  ).ובי# א� במניות המוחזקות על ידי הנאמ# הנזכר לעיל

לעני# תנאי� מסויימי� הנוגעי� לפעילות במהל& תקופת המימוש של כתב האופציה אשר 

ולעני# המגבלות בקשר ע� חלוקת דיבידנדי� החלות ממועד , תחילתה במועד המכירה

 לדוח השנתי לשנת �17 ו16ראה עמודי� , די בנק ישראלמת# היתר שליטה לקוני� על י

2005.  

  .4�5ע הנפקת כתבי אופציה לעובדי� ומכירת מניות לעובדי� ראה בעמודי� "לפרטי� בק

לעומת , ח"מיליו# ש �17,283ב 2006 במרס �31בהסתכ�   של הקבוצהההו� העצמי

 העצמי נובע בעיקר מהרווח הגידול בהו# .8.0% עלייה של � 2005ח בסו+ "מיליו# ש 16,000

  .התאמות בגי# הצגת ניירות ער& זמיני� למכירה לפי שווי הוג#בהשינוי� מו לרביע

מוחזקות בעיקר אגרות חוב ממשלתיות המהוות בדר& כלל ) נוסטרו(בתיק ניירות הער& 

רות הער& מסווג כניירות ער& זמיני� מרבית תיק ניי. שימוש למקורות שגויסו ולהו# הפנוי

ההכנסות נזקפות בדוח רווח והפסד על בסיס . למכירה ונכלל במאז# על  בסיס שווי הוג#

וההפרש בי# השווי לפי צבירה  לגבי אגרות חוב ולפי עלות לגבי מניות לבי# השווי , צבירה

  .סנרש� ישירות לסעי+ נפרד בהו# העצמי בניכוי השפעת המס המתיחההוג# 

ברביע נרשמה , מהתאמות בגי# הצגת ניירות ער& זמיני� למכירה לפי שווי הוג#כתוצאה 

 ער& ירידת העצמי לעומת ח נטו בהו#" מיליו# ש145ער& בס&  עלייתהראשו# של השנה 

כל הסכומי� הינ� נטו לאחר (בתקופה המקבילה אשתקד נטו ח "מיליו# ש 49בס& 

ל שינוי סווג ההשקעה בחברת מגדל אחזקות נובע בעיקר בש, ) המתיחסהשפעת המס

  .מ"ופיננסי� בע

 בתיק הזמי# למכירה י� ניירות ער& המוחזקהתאמותס& כל היתרה המצטברת נטו של 

לאחר השפעת (ח "מיליו# ש 191בסכו� של  מסתכמת 2006 במרס 31לשווי שוק  ליו� 

   ).המס

ות ער& לשווי הוג# אינה על פי כללי חישוב  הלימות ההו#  היתרה בגי# התאמת נייר

משפיעה על חישוב ההו# לצור& יחס הו# מזערי למעט הפסדי� שטר� מומשו מהתאמות 

  . לשווי הוג# של מניות זמינות למכירה בניכוי השפעת המס

 בדצמבר �31ב �5.9%לבהשוואה  �6.3%ל הגיע 2006 במרס �31ב למאז� יחס הו� עצמי

2005.  

 �31ב  �11.55%לבהשוואה  ,�12.01% ל2006 במרס �31ב הגיע יחס הו� לרכיבי סיכו�

 שנקבע על ידי המפקח על 9%שיעור זה גבוה מהשיעור המזערי של . 2005בדצמבר 

אמצעי� הוניי� 
ועיסקאות במניות 

  הבנק
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�לבהשוואה  ,�7.81%ל 2006 במרס �31ביחס ההו# הראשוני לרכיבי סיכו# הגיע . הבנקי�

  .2005 בסו+ 7.46%

  .ביע  הראשו# של השנהברהשיפור ביחסי הלימות ההו# נובע בעיקר מהרווחי� 

  כתבי התחייבות נדחי�אגרות חוב והנפקת 

 303שטרי הו# נדחי� בס&  מ"הנפיקה בנק לאומי למשכנתאות בע 2006 של ברביע הראשו#

  .ח"מיליו# ש

  עסקאות בעלי עני� במניות הבנק

 כ& שס& כל,  מניות194,131מ " אליהו חברה לביטוח בערכשה, 2006 בינואר 19ביו� 

   .�9.9969%ב הסתכמהבוצת אליהו בבנק קהחזקת 

  .2לפרטי� אודות מכירת מניות על ידי המדינה ראה לעיל בעמוד 

   לעובדי�הנפקת כתבי אופציה

תכנית להקצאה של כתבי , בנקה אישרה האספה הכללית של 2006 בפברואר 2ביו� 

 2006 בינואר 24כקבוע במתאר שפורס� על ידי הבנק ביו� , � זכאי�אופציה לעובדי

 כתבי 84,853,960  2006 בפברואר 14הוקצו ביו� , בהתא� לתוכנית זו"). המתאר("

על כתבי האופציה .  מניות רגילות של הבנק84,853,960 �אופציה הניתני� למימוש ל 

  :האמורי� יחולו כל התנאי� הקבועי� במתאר לרבות

מנה האחת בתו� ה, כתבי האופציה יהיו ניתני� למימוש בשתי מנות שנתיות שוות  .1

 והמנה השניה החל מתו� השנה השניה השנתיי� ממועד הקצאת כתבי האופצי

ממועד הקצאת כתבי האופציה ועד לתו� השנה השלישית ממועד הקצאת כתבי 

 .  האופציה

 . לעובדי� ללא תמורההוקצו הכתבי האופצי  .2

החל (צרכ#  ויהיה צמוד למדד המחירי� לח"ש 13.465מחיר המימוש למניה יהיה   .3

, )כשסכומ� צמוד למדד (י�המחיר יותא� לחלוקת דיבידנד). 2005מחודש ספטמבר 

 .א� תהיה הנפקה כזו, מניות ההטבה ומרכיב ההטבה בהנפקת זכויות

בגי# הנפקת� של כתבי האופציה האמורי� ירשו� הבנק הוצאות שכר בהתא� לשווי 

הוצאה זו תירש� בדוחות . י וביטוח לאומ בתוספת מס שכרההאופציכתבי ההוג# של 

   .ההקצאהשל שנתיי� ממועד  הכספיי� של הבנק לאור& תקופה

אשר נער& על ידי מערי& חיצוני , כתבי האופציה ליו� הקצאת�האומד# לשווי ההוג# של 

 חישוב השווי התבסס על הפרמטרי� .ח"ש מיליו# �422כ הינו ,לפי מודל בלק ושולס

  : העיקריי� הבאי�

  .25%: של התשואה השנתית סטית תק# �

  .3.5%:  שעור ריבית צמוד מדד חסר סיכו#�

  .   2006 בפברואר 14ליו�   ח למניה" ש17.30שער סגירה :  מחיר מניה�

   . מהרווח הנקי50%:  מדיניות חלוקת דיבידנד�

   .2%:  שיעור עזיבת עובדי� במהל& תקופת ההפשרה של האופציות�

תוכנית להקצאת מניות " להפעלת התוכנית כהבנק קיבל מרשות המיסי� אישור

חלק . במסלול מיסוי רווח הו#,  לפקודת מס הכנסה102במסגרת סעי+ " נאמ#באמצעות 

 האופציות הקצאתבמועד ) אשר ייחשב כהכנסת עבודה בידי העובדי�(ההטבה הפירותי  

 �83כל בגי# חלק זה ישל� הבנק מס שכר וביטוח לאומי בס& ש. ח" מיליו# ש�368הינו כ

. ח" מיליו# ש�163כומנגד יחס& לבנק מס חברות ומס רווח בסכו� של , ח"ליו# שימ

 במקביל ההקצאהחיסכו# זה יירש� בספרי הבנק לאור& תקופה של שנתיי� ממועד 

 ברביע הראשו# .סכו� ההוצאה בגי# השווי ההוג# ירש� כנגד חשבו# ההו#. לרשו� ההוצאה

  .ח כהוצאות שכר" מיליו# ש�40כ ברווח והפסד של השנה רש� הבנק
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  מניות לעובדי�מכירת 

על ידי המדינה בנק על הצעת מניות רגילות של ה סוכ� ע� החשב הכללי 2006 מרסבחודש 

לעובדי הבנק וזאת על פי ההסכמי� בעני# הפרטת הבנק ובהתא� להחלטות ועדת 

אשר ,  שלבי�המניות תוצענה לעובדי� בשני, ל"על פי הסיכו� הנ. הכספי� של הכנסת

 9פורס� ביו� , ) מניות40,630,905( מהו# המניות 2.873% שבו תוצענה, לגבי הראשו# בה�

 1%  לעובדי�שבו יוצע, השלב השני. )2006במאי  �25ו 10 בימי�תוק# ו ( מתאר2006במאי 

 המחיר הבסיסי . יבוצע לאחר השלמת תהלי& ההפרטה, של הבנקנוס+ מהו# המניות

כפי שהוסכ� במכירה , מחיר ממוצע של המניה(ח למניה " ש�16.10בע ללרכישת המניה נק

כשהמחיר צמוד למדד ,  מהמחיר הבסיסי25%המניות יוצעו לעובדי�  בהנחה של ). לברנע

בתוספת ריבית של ,  ועד ליו� מימוש ההצעה2005המחירי� לצרכ# בגי# חודש ספטמבר 

מחיר המימוש יותא� לחלוקת . ")מחיר המימוש ("2005 בנובמבר �24 לשנה החל מ2%

  ).  ח למניה" ש0.78 (2006 בפברואר 28הדיבידנד ששול� ביו� 

) 2006  במאי25לפי מחיר המניה ביו� (ל "ההטבה שתינת# לעובדי� בגי# הרכישה הנ

ע� הקצאת המניות , כנגד חשבו# ההו#, ח"יליו# שמ �155כתרש� כהוצאת שכר בס& 

 מיליו# �57בנוס+ יהיו עלויות מס נוספות בס& כ. 2006שצפויה להתבצע ברביע השני של 

 תנת#למימו# רכישת המניות . ח" מיליו# ש�212תסתכ� בס& כלבנק הכוללת העלות , ח"ש

שהינה , לעובדי� זכות לקבל הלוואות שמועד פרעונ# בתו� תקופת החסימה של המניות

תשאנה ריבית ולא לא , ההלוואות תהיינה צמודות למדד המחירי� לצרכ#. ארבע שני�

העמדת ההלוואות אושרה על ידי המפקח על הבנקי� אשר . non-recourseתהינה בתנאי 

ציי# באישורו כי הבנק מתבקש להביא בחשבו# בקביעת תנאי הפרעו# את העובדה שלא 

סכו�  .ינת# אישור להארכת תקופת פרעו# ההלוואות מעבר לתו� תקופת החסימה

סכו� ההלוואות ו ח" מיליו# ש�473מוער& בכמניות המוצעות ההלוואות המירבי בגי# כל ה

ח " מיליו# ש�69כמו כ# תרש� עלות כוללת בהוצאות שכר בס& כ. בפועל יופחת מהו# הבנק

  .ל"בגי# ההטבה בריבית של ההלוואות הנ

 לפקודת מס הכנסה 102אישור לפיו הוראות סעי+ טיוטת רשות המסי� מ קיבלהבנק 

   . תחולנה על התכנית

 ה� אומדני� בלבד והנתוני� הסופיי� יקבעו ביו� בו ,כולל המחיר למניה, ל"הנתוני� הנ

  . תועברנה המניות לידי העובדי� כנגד התשלו�

  
   2007%2006מדיניות הדיבידנד לשני� . א

  : מדיניות דיבידנד כדלקמ#קבוע החליט הדירקטוריו# של הבנק ל 2006במרס  29ביו� 

בגי# השני� , וקת דיבידנד שנתיונת הדירקטוריו# להמלי$ לפני האסיפה הכללית על חלבכו

, מהרווח הנקי השנתי של הבנק הנית# לחלוקה 50%בסכו� המהווה לפחות , �2007 ו2006

או במצב המשק /או במצבו העסקי והכספי ו/א� לא יתרחש שינוי לרעה ברווחי הבנק ו

  .יסקליתאו בסביבה החוקית או הפ/הכללי ו

הקובע בי# , �1999ט"התשנ, כל חלוקת דיבידנד תהיה בהתא� לדרישות חוק החברות

ובלבד שלא קיי� חשש סביר שהחלוקה , כי הבנק רשאי לבצע חלוקה מתו& רווחיו, היתר

כמו . בהגיע מועד קיומ#, תמנע מ# הבנק את היכולת לעמוד בחבויותיו הקיימות והצפויות

 איחס הו# מזערי של: בלות שקבע המפקח על הבנקי� כגו#נדרש הבנק לעמוד במג, כ#

לפיו , �1981א"התשמ, )רישוי(א לחוק הבנקאות 23קיו� דרישות סעי+ , �9%יפחת מ

, נקבעה מגבלה לגבי שיעור ההו# אשר מותר לתאגיד בנקאי להשקיע בתאגידי� ריאליי�

עור מההו# וכ# עמידה במגבלות שקבע המפקח על הבנקי� בעניי# מת# אשראי כשי

שלא יחולק דיבידנד א� הנכסי� הלא : כגו#,  דיבידנדי�חלוקתובמגבלות שקבע לעני# 

לא יחולק דיבידנד מתו& ; כספיי� עולי� על ההו# או שחלוקת הדיבידנד תגרו� למצב זה

קרנות הו# או מתו& הפרשי� בזכות הנובעי� מתרגו� דוחות כספיי� של יחידות 

 אחת או יותר משלוש השני� הקלנדריות האחרונות או כאשר; ל"אוטונומיות בחו

  .הסתיימה בהפסד

   חלוקת דיבידנדי�
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ל כפופה ג� למגבלות על חלוקת דיבידנדי�  הנובעות מתהלי& הפרטת "המדיניות הנ

מכירת "ראה בסעי+  (החלות לאחר מת# היתר שליטה לקונה על ידי בנק ישראל, הבנק

   .)2005 לדוח השנתי לשנת 17בעמוד " מניות הבנק על ידי המדינה

לרבות (ל כל התחייבות כלפי צד שלישי כלשהו "אי# בהצהרה על מדיניות הדיבידנד הנ

  ).בעני# מועדי תשלו� דיבידנד או בעני# שיעור חלוקת דיבידנדי� בעתיד

למשמעות ". מידע צופה פני עתיד"הצהרות מסוימות המופיעות בפיסקה זו לעיל מכילות 

יד הבנקאי ומידע צופה פני עתיד בדוח תאור עסקי התאג"ראה סעי+ , מושג זה

   .12בעמוד " הדירקטוריו#

היתה להמלי$ בפני האסיפה ) כולל (2005 עד 2003מדיניות הדיבידנד בגי# השני�   .ב

 מהרווח הנקי השנתי של הבנק 35%הכללית על חלוקת דיבידנד בסכו� המהווה לפחות 

  . המפורט לעיל�2007 ו�2006 זאת בנוסח דומה לנוסח המדיניות לשני, והנית# לחלוקה

  2005דיבידנד לשנת . ג

 אישרה את המלצת 2006בפברואר  2וחדת שהתכנסה ביו� האסיפה הכללית המי

 �65.9%על חלוקת דיבידנד במזומ# בשיעור של כ, 2005בדצמבר  4הדירקטוריו# מיו� 

 ובשיעור )ח"# שיו מיל�1,103כ (2005 החודשי� הראשוני� של 9מהרווח הנקי לתקופה של 

  . על ההו# הנפרע78.0%של 

 15 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביו� 2006 בפברואר 28הדיבידנד שול� ביו� 

. 2006 בפברואר 16דיבידנד ביו� " אקס"המניות נסחרו ). התארי& הקובע (2006בפברואר 

  .נ.ח ע" ש1.0ח לכל מניה רגילה בת " ש0.78הדיבידנד היה בשיעור של 
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     מרס%ינואר   מרס �ינואר   שנת

2005  2005  2006    

  ):ח"במיליוני ש(הוצאות ורווח , הכנסות      

  רווח מפעולות מימו# לפני הפרשה לחובות מסופקי�  1,645  1,592  6,628

  הפרשה לחובות מסופקי�  201  445  1,426

  ס& כל ההכנסות התפעוליות והאחרות  940  887  3,718

  ס& כל ההוצאות התפעוליות והאחרות   1,821  1,420  6,070

  עלויות הפרישה מרצו#: מזה  3  5  107

   רווח מפעולות רגילות לפני מסי�  563  614  2,850

  הפרשה למסי�  240  233  1,193

  רווח נקי מפעולות רגילות  400  531  2,059

   מפעולות בלתי רגילות לאחר מסי�)הפסד(וח רו  712  )3(  77

  רווח נקי לתקופה  1,112  528  2,136

   דיבידנד מוצע  %  �  1,103

  )ח"בש(למניה נקי רווח   0.786  0.373  1.510

        

  ):ח"במיליוני ש(נכסי� והתחייבויות לסו+ התקופה       

  )ס& כל המאז#(ס& כל הנכסי�   272,999  256,905  272,824

  אשראי לציבור  177,584  168,921  177,255

  ניירות ער&  48,365  44,692  47,825

  פיקדונות הציבור  221,807  210,109  221,828

  הו# עצמי  17,283  15,461  16,000

        

  ):%%ב(יחסי� פיננסיי� עיקריי� במונחי� שנתיי�       

  אשראי לציבור לס& המאז#  65.0  65.8  65.0

   המאז#ניירות ער& לס&  17.7  17.4  17.5

  פיקדונות הציבור לס& המאז#  81.2  81.8  81.3

  למאז#) לא כולל זכויות בעלי מניות חיצוניי�(הו# עצמי   6.3  6.0  5.9

  )א (ההו# הכולל לרכיבי סיכו#  12.01  11.72  11.55

  הו# ראשוני לרכיבי סיכו#   7.81  7.72  7.46

  )ד) (ג()  י מניות חיצוניי�לא כולל זכויות בעל(רווח נקי להו# עצמי   30.8  14.9  14.3

  )ד) (ג() לא כולל זכויות בעלי מניות חיצוניי�(רווח נקי מפעולות רגילות להו# עצמי   10.4  14.9  13.7

   מהרווח שיעור הפרשה למס  42.6  37.9  41.9

  )ד(הפרשה לחובות מסופקי� מתו& האשראי לציבור    0.45  1.06  0.80

  )ד(קי� מתו& כלל סיכו# האשראי לציבור הפרשה לחובות מסופ  0.30  0.71  0.53

  )ד(רווח מפעולות מימו# לפני הפרשה לחובות מסופקי� לס& המאז#   2.43  2.50  2.43

  )ב(ס& כל ההכנסות לס& כל הנכסי�   3.84  3.92  3.79

  )ה ()ד() ב ( בניהול הקבוצהס& כל ההכנסות לס& כל הנכסי�  1.79  1.98  1.83

  )ד (אות התפעוליות והאחרות לס& כל הנכסי�ס& כל ההוצ  2.69  2.23  2.22

  )ה ()ד(  בניהול הקבוצה לס& כל הנכסי�ההוצאותס& כל   1.26  1.13  1.07

  )ד(רווח נקי לס& כל הנכסי� הממוצעי�   1.65  0.83  0.82

  )ד(רווח נקי מפעולות רגילות לס& הנכסי� הממוצעי�   0.59  0.84  0.79

  נסות והוצאות ממכשירי� פיננסיי� נגזרי�    כולל הכפער הריבית  1.58  1.76  1.60

  )ב(מס& כל ההכנסות ) ללא הוצאות הפרישה מרצו#(ההוצאות התפעוליות   70.3  57.1  57.6

  )ללא פרישה מרצו#(ההכנסות התפעוליות והאחרות להוצאות התפעוליות והאחרות    51.7  62.7  62.4

  )ב(ההכנסות ההכנסות התפעוליות והאחרות מס& כל   36.4  35.8  35.9

  . בתוספת זכויות בעלי מניות חיצוניי� ובניכוי השקעות בהו# של חברות כלולות והתאמות שונות�הו# עצמי   )א(

   . רווח מפעולות מימו# לפני הפרשה לחובות מסופקי� בתוספת הכנסות תפעוליות ואחרות�ס& כל ההכנסות   )ב(

  . לתחילת התקופה–הו# עצמי   )ג(

  .על בסיס שנתי  )ד(

  .כולל פעילות חו$ מאזנית  )ה(

  מ וחברות מוחזקות שלו" לאומי לישראל בעבנק
  לאומינתוני� עיקריי� בקבוצת 
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  כללי
התוצר המקומי ו נמשכה הצמיחה הכלכלית במשק בקצב מהיר 2006ברביע הראשו# של 

.  2005 בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת �5.7%כהגולמי התרחב בקצב ריאלי של 

בעיקר (שי� המקומיי� צמיחת המשק התבססה בחודשי� הראשוני� של השנה על הביקו

ההתרחבות המהירה בפעילות הכלכלית באה  .ופחות על היצוא) צריכה פרטית והשקעות

לידי ביטוי בעלייה ניכרת בהכנסות המדינה ממסי� ותרמה ג� לעלייה בסביבת 

 �9.2% בהשוואה לכ2006 ברביע הראשו# של �8.7%היה כשיעור האבטלה . האינפלציה

   .ברביע הראשו# אשתקד

  
  תוצר העסקי וענפי המשק ה

 ,�7.8% בשיעור ריאלי של כ2006תוצר הסקטור העסקי התרחב ברביע הראשו# של 

עלייה זו הושפעה בעיקר מהתרחבות בענפי מסחר . בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

סקר החברות של בנק ישראל הצביע על המש& העלייה של הפעילות . ושירותי� רבי�

העלייה בפעילות נרשמה , על פי דיווחי החברות. ו# של השנהבמשק במהל& הרביע הראש

הציפיות של החברות ). לראשונה מזה תקופת זמ# ארוכה(כולל ענ+ הבנייה , בכל הענפי�

  . בכל הענפי�, המשתתפות בסקר ה# להמש& העלייה בפעילות ג� ברביע הבא

 במספר �2.5%ל כתו& עלייה ש, 2006הגידול בתיירות לישראל נמש& ברביע הראשו# של 

בהשוואה לרביע , על בסיס נתוני מגמה, התיירי� אשר נכנסו לישראל בדר& האוויר

העלייה במספר . מגמה זו הושפעה רבות מהתייצבות המצב הביטחוני. 2005האחרו# בשנת 

התיירי� הייתה גור� עיקרי בגידול במספר הלינות הכולל במלונות ה# בהשוואה לרביע 

כ& עלה מספר הלינות של תיירי� . �2005בהשוואה לרביע המקביל בהאחרו# ועוד יותר 

,  בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד�41% בכ2006בשלושת החודשי� הראשוני� של 

  . באותה תקופה�6%בעוד מספר הלינות של ישראלי� עלה בכ

   
  תקציב המדינה ומימונו

. ח" מיליארד ש�7.7ברביע הראשו# של השנה נרש� עוד+ בתקציב המדינה בהיק+ של כ

ח " מיליארד ש�17.2 של כ2006לשנת ) ללא מת# אשראי(לעומת יעד הגירעו# , זאת

הגבוה מזה שהיה , העוד+ המשמעותי ברביע הראשו# של השנה.  תוצר�3.0%המהווי� כ

זאת ג� , מקורו ברמה נמוכה במיוחד של הוצאות, באותה תקופה בשנתיי� האחרונות

גדלו ההכנסות ממיסי� בשיעור ריאלי , בנוס+. חוק התקציבבהשפעת היעדר אישור של 

בעיקר ברכיב ההכנסות ממיסי� , בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, �10.5%של כ

   .פעמיות�חלק מהגידול נבע מעסקאות חריגות וחד, א� כי, ישירי�

במהל& חודש מאי הוקמה ממשלה חדשה אשר במסגרת קווי היסוד שלה הותוו מספר 

העלאת קצב הגידול :  אשר יתכ#  ולמימוש� תהינה השפעות תקציביות ואחרותשינויי�

העלאה , ) עד כה1%במקו� ( מתקציב השנה הקודמת 1.7%בהוצאה הממשלתית עד 

 . הגדלת קצבאות הזקנה והגדלת סל התרופות, מדורגת של שכר המינימו�

  
  תנועות הו� ושער החליפי�, סחר חו-

,  מיליארד דולר��1.8 הגירעו# המסחרי של ישראל בכברביע הראשו# של השנה הסתכ

ג� בניכוי .  בהשוואה לגירעו# שנרש� בתקופה המקבילה אשתקד�31%עלייה של כ

ההסבר לגידול . א� כי קט# יחסית, השפעת עליית מחירי האנרגיה נרש� גידול בגירעו#

ושל  , י הצריכהמוצרהאנרגיה ובפרט בתחו� , הניכר בגירעו# הוא שילוב של עלייה ביבוא

כאשר בחודשי� האחרוני� נרשמת בתחו� זה מגמה של , יציבות יחסית ביצוא הסחורות

בקצב ההתרחבות  בשנה שחלפהנראה כי הסבר עיקרי לתופעה זו הוא האטה . עלייה

כתוצאה מהאטה כלכלית (הריאלית של יבוא הסחורות של המדינות המתקדמות 

 2004 בשנת �9.4%מכ) IMF( המטבע הבינלאומית על פי אומדני קר#, אשר ירד) מסוימת

  . 2005 בשנת �5.9%לכ

                                                           
(*)
משרד האוצר והבורסה לניירות , בנק ישראל, פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקורות הנתוני�   

  .ער&

עיקריות התפתחויות 
   (*)במשק

 מידע אחר. ב
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זרי�  מיליארד דולר בהשקעות של �0.7במהל& הרביע הראשו# של השנה נרש� עוד+ של כ

 בהשוואה ,זאת. בנקאי�במסגרת המגזר הפרטי הלא, ל"ישראלי� בחו בישראל על פני

משקי . 2005 מיליארד דולר בשנת �1.1בהיק+ של כ) נטו(לעוד+ של תנועות הו# נכנסות 

באופ# בולט להגדיל את צבירת , בשלושת החודשי� הראשוני� של השנה, הבית פעלו

 מיליארד דולר �1.1בהיק+ מצטבר של כ, ל"הכספי� בקרנות נאמנות המשקיעות בחו

  . 2005 מיליארד דולר בכל שנת �0.9לעומת כ

 בס& בבנקח "במטלציבור אשראי בשלושת החודשי� הראשוני�  של השנה קט# היק+ ה

  ).4.3%( מיליו# דולר 370של 

הביאו להתחזקות הדולר , הגורמי� אשר צוינו לעיל לצד עלייה באי הוודאות הפוליטית

מרס �סל המטבעות נרש� בחודשי� ינוארביחס ל, בס& הכל. וסל המטבעות מול השקל

 ,בחודש אפריל. �%1.3 ככאשר מול הדולר היה פיחות מתו# יותר של, �2.0%פיחות של כ

נרשמה , הוודאות הפוליטית�בעקבות היחלשות הדולר בעול� וירידה מסוימת במידת אי

,  בשערו של סל המטבעות�2.4% בשערו של הדולר ושל כ�3.5%היחלשות משמעותית של כ

  .מול השקל

 מיליארד דולר בסו+ מרס  �16.9כב הסתכמו בבנקח "ח וצמוד מט"פיקדונות הציבור במט

  .  2005מיליארד דולר בסו+ שנת  �16.6 בהשוואה ל2006

 מיליארד דולר �7.0 עלה באותה תקופה מכבנקהשל לקוחות שווי תיק ניירות ער& זרי� 

 המחזורי� בהמרות .2.9%גידול של , 2006 מיליארד דולר בסו+ מרס �7.2 ל  2005בסו+ 

 מיליארד דולר  �33.0 לכ2005מרס � מיליארד דולר בחודשי� ינואר�28.3ח גדלו מכ"המט

  .�16.6%גידול של כ, 2006מרס �בחודשי� ינואר

  
  אינפלציה ומדיניות מוניטרית

 �12 ואילו ב�0.6% ב2006מדד המחירי� לצרכ# עלה בשלושת החודשי� הראשוני� של 

תרומה משמעותית . �3.6% הסתכמה עלייתו בכ2006החודשי� המסתיימי� בחודש מרס 

אשר ) ללא ירקות ופירות(ע הראשו# של השנה היה לסעי+ המזו# לעליית המחירי� ברבי

זאת על רקע השפעת התייקרויות ).  נקודת האחוז�0.4תרומה של כ (�2.5%מחיריו עלו ב

וכפי הנראה בהשפעת גורמי ביקוש ) בפרט מחירי הנפט(של מחירי חומרי גל� בעול� 

  .  מקומיי�

 �4.5%מ, 0.25%ת בשיעור מתו# של במהל& תקופת הדוח העלה בנק ישראל את הריבי

על רקע הערכות בבנק , בשלהי התקופה. 2006 בחודש מרס �4.75%ל, 2005בחודש דצמבר 

המרכזי על התרחבות הביקושי� במשק ומגמה של סגירת הפער מול התוצר הפוטנציאלי 

הוחלט , ב"כאשר באותה עת נמשכת העלאת הריבית בעול� ובפרט בארה, של המשק

ג� עליית המחירי� בפועל אשר הייתה גבוהה . העלות את הריבית בישראללהמשי& ול

) הקצב השנתי של עליית המדד חרג מהגבול העליו# של יעד יציבות המחירי�(יחסית 

לשיעור של , בכל חודש, �0.25%הועלתה הריבית בחודשי� אפריל ומאי ב, לכ#. תרמה לכ&

5.25% .  

  
  שוק ההו�

 2006שלושת החודשי� הראשוני� של עלה ב, יתני� להמרהוניירות ער& הנמדד המניות 

מבי# ענפי המסחר בלטה עלייה . 2005 בשנת �32.8%לאחר עליה חדה של כ, �1.8%בכ

עליות השערי� . �20.7% עלה בכ#�15"א נדל"כאשר מדד ת, #"במחירי מניות חברות הנדל

ראשו# על רקע הוודאות הפוליטית אשר שררה ברביע ה�המתונות מוסברות בחלק# באי

ג� עליית הריבית המתונה והגדלת השקעות של . הבחירות בישראל וברשות הפלשתינאית

מחזור המסחר של מניות . תרמו למיתו# הביקוש למניות בשוק המקומי, ל"ישראלי� בחו

 ,ח"מיליו# ש �1,320והסתכ� בכבשיעור ניכר י המרה בבורסה התרחב ר בוניירות ער&

�עלייה בשיעור של כ, 2005בשנת בממוצע יומי ח " מיליו# ש�895לעומת כ, בממוצע יומי

48%.  
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בו נרש� מעבר מפיקדונות לפעילות בשוק , בבנקהעלייה בפעילות במערכת השתקפה ג� 

הגידול בהיק+ הפעילות בשוק ההו# הביא לעלייה בהכנסות הבנק מפעילות . ההו#

ח בשלושת החודשי� "מיליו# ש �203  לכ2005מרס �ח בינואר" מיליו# ש�179הלקוחות מכ

  .13.4%עלייה של , 2006הראשוני� של שנת 

כאשר , �1.0%מרס בכ�הממשלתיות צמודות המדד עלה בחודשי� ינואראגרות החוב מדד 

בעקבות עלייה , זאת. �1.6%שעלו בכ) עד שנתיי�( קצר באגרות לטווחבלטה העלייה 

צמודות בריבית קבועה �הלאאגרות החוב הממשלתיות . מסוימת בסביבת האינפלציה

 שני� ירדו בשיעור גבוה יותר של 5כאשר האגרות ע� טווח לפדיו# שמעל , �0.5%ירדו בכ

 �6.6%לכ 2005 בסו+ דצמבר �6.2%מכ)  שני��8ל( תו& עליה בתשואות לפדיו# �1.3%כ

  . 2006 בסו+ מרס

  הנכסי� הכספיי� שבידי הציבור
 �1.92 לשווי של כ2006 מרס בסו+ חודש תיק הנכסי� הכספיי� שבידי הציבור הגיע

בחינת רכיבי התיק ). ח" מיליארד ש�96כ( מתחילת השנה �5.2%גידול של כ, ח"טריליו# ש

גידול בולט רש� רכיב ההשקעה במניות ה# באר$ . גידול בכל רכיביוהשוני� מצביעה על 

נקודת , כסי� מתיק הנ�31.8%הגיע משקל רכיב המניות הכולל לכ, לבס& הכו. ל"וה# בחו

מאז ראשית  �25%כ(ל "הגידול בהשקעות במניות בחו. שיא בשני העשורי� האחרוני�

. 2001 עד ראשית 1999 אשר גבוה ממנו היה בשלהי �3.9%הביא את משקל# לכ, )2006

, על רקע השינוי במיסוי והרצו# בפיזור סיכוני�, זוהי השתקפות של שינוי טעמי הציבור

  . ונה להרחיב השקעות בשוקי המניות בעול�תו&  העדפתו בעת האחר

  

, ח ושטרי הו#"פיקדונות הציבור אג (בקבוצההנכסי� הכספיי� של הציבור המנוהלי� 

הסתכמו בסו+ ) תיקי ניירות ער& לרבות קרנות נאמנות וכ# קופות גמל וקרנות השתלמות

, 2005ר ח בסו+ דצמב" מיליארד ש�534ח בהשוואה לכ" מיליארד ש�550 בכ2006מרס  

  .3.0%גידול של 
  

  האשראי הבנקאי
 באשראי הבנקאי �0.2%ברביע הראשו# של השנה נרשמה ירידה נומינלית קלה של כ

בעיקר כתוצאה , )כולל בנקי� למשכנתאות, נתוני� חודשיי� ממוצעי�(לציבור במשק 

 באשראי ברביע �0.8%זאת בהשוואה לצמצו� של כ. מצמצו� באשראי צמוד המדד

  .  2005ל שנת הראשו# ש

חלק מ# ההסבר ליציבות היחסית בהיק+ האשראי למרות צמיחת המשק הוא המש& 

, יחד ע� זאת. העשויות להוות תחלי+ לאשראי הבנקאי, ח על ידי חברות"ההנפקות של אג

בהשוואה להיק+ שהיה בשנת  2006של היק+ הנפקות אלה הצטמצ� ברביע הראשו# 

 בחודשי� ,)אומד# חסר, כפי הנראה, המהווי� (,ות ער&על פי נתוני הבורסה לנייר. 2005

ללא (סחירות �ח קונצרניות סחירות ולא"הסתכ� היק+ ההנפקות של אג 2006מרס �ינואר

נתו# , ח" מיליארד ש�3.7בכ) תעודות סל ופיקדו#, ח מובנות"אג, חברות בת בנקאיות

  . באשראי הבנקאי, במונחי� שנתיי�, �2%השקול לגידול של כ

 0.4%ח ירידה של " ש מיליארד�121.7 בכ2006 הסתכ� בסו+ מרס בבנקראי לציבור האש

  .2005ביחס לסו+ 
  

  בנק לאומימדינת ישראל ודירוג האשראי של 
כי היא מעלה את , 2006 במאי �10 הודיעה ב(Moody's) ,חברת דירוג האשראי מודיס

ההודעה מבטאת את . "חיובי"ל" יציב"ח של מדינת ישראל מ"תחזית דירוג האשראי במט

כי החברה הישראלית ומקבלי ההחלטות הפוליטיי� והכלכליי� הוכיחו , הערכת החברה

החברה הדגישה כי . חוס# ראוי לציו# בהשגת האתגרי� הרבי� של השני� האחרונות

והיא מתקרבת לרמת תוצר לנפש , במונחי כוח קנייה, ישראל מציגה צמיחה ניכרת לנפש

 יותר מאשר למדינות )advanced economies( למדינות מתקדמות אשר בדר& כלל משויכת

  ).  developing economies(מתפתחות 
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כי היא מעלה את תחזית הדירוג  2006 במאי �12הודיעה החברה ב, בהמש& להודעה זו

". חיובי"ל" יציב"מ, בה� לאומי, ח על הפיקדונות של חמישה בנקי� ישראלי�"במט

  .  המש& הסיכוי הגבוה לתמיכה מצד הרשויות הישראליותהעלאת הדירוג משקפת את

  

 כי היא מעלה את דירוג האשראי 2006 בפברואר �28 הודיעה בS&Pחברת דירוג האשראי 

העלאת הדירוג הוסברה . תחזית הדירוג הוא יציב. -�A ל+BBB �לטווח ארו& של הבנק מ

 משמעותית עבור  עזרהרממשלת ישראל תעבי, בהערכת החברה כי במקרה של מצוקה

  .הבנק

  

   הודיעה, S&Pשותפה אסטרטגית של חברת , "מעלות"חברת דירוג האשראי הישראלי 

דירוג זה . �AAA ל+�AA של הבנק מיבויותיהתח כי היא מעלה את דירוג 2006 במאי �11ב

חברה בת בבעלות , מתייחס ג� להנפקות שמבצע הבנק באמצעות לאומי חברה למימו#

  תמורת ההנפקות מופקדת בבנק (בנק השהנה הזרוע המנפיקה של  ,הבנקמלאה של 

הריבית והפרשי , תחייבות את הקר#הבנק מתחייב כלפי הנאמ#  לשל� לבעלי כתבי ההוכ# 

הדירוג מתייחס ג� , כמו כ#). בהתא� לכתבי ההתחייבות המונפקי�, ההצמדה

) 2007עד לאפריל ( להנפיק במהל& השנה הקרובה לאומי למימו#להתחייבויות שמתכוו# 

השיפור המשמעותי ברווחיות אשר נבע , ברקע ההחלטה. ח" שמיליארד 4בהיק+ של עד 

כדי , אי# לדעת מעלות, לרפורמת בכר.  האשראיבעיקר מהגאות בשוק ההו# וטיוב תיק

  . הפיננסית של הבנקולאיי� על איתנות

  
  :�להל� הנתוני� על שינויי� במדד המחירי� לצרכ� ובשערי החליפי

  
    לשלושת החודשי� שנסתיימו  

     במרס31ביו�   לשנת

2005  2005  2006    

    )באחוזי�(    

  "ידוע"מדד המחירי� ה) ירידת(שיעור עליית   0.10  )0.3(  2.7

  : נומינלי� ב"שער הדולר של ארה שיעור עליית  1.35  1.2  6.8

  :נומינלי �שער סל המטבעות )  ירידת( שיעור עליית  2.03  )0.5(  1.7

  :נומינלי �שער האירו ) ירידת (שיעור עליית  3.95  )3.9(  )7.3(
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  תיאור עסקי התאגיד הבנקאי ומידע צופה פני עתיד בדוח הדירקטוריו�

 בהמש& ,�1968ח"כהתש,  לחוק ניירות ער&23'  פורס� תיקו# מס2004 ביוני 30ביו� 

  ). התיקו# לחוק ניירות ער&–להל# (רונות שהומלצו על ידי ועדת ברנע לעק

 תיקו# לתקנות ניירות 2004 בספטמבר 14פורס� ביו� , לחוק ניירות ער& במקביל לתיקו#

).  התיקו# לתקנות ניירות ער&–להל# (ער& בהמש& לעקרונות שהומלצו על  ידי ועדת ברנע 

 מסדיר את כללי הגילוי בדבר המידע הנדרש התיקו# לתקנות ניירות ער&, בי# היתר

משנה את , מרחיב בצורה משמעותית את הגילוי הנדרש בדוחות התקופתיי�, בתשקי+

  .מבנה הדוח התקופתי וכולל ג� דרישות לגילוי מידע צופה פני עתיד

תקנה (הדרישה להרחבת הגילוי בדוחות התקופתיי� , בהתא� לתיקו# לתקנות ניירות ער&

אינה חלה על תאגידי� )) דוחות תקופתיי� ומידיי�( לתקנות ניירות ער& א�8ו) ב(8

  .בנקאיי�

לאור האמור נוצר צור& להחיל על תאגידי� בנקאיי� את דרישות הגילוי המורחבות 

בהתא� להבהרות שניתנו על ידי רשות ניירות ער& בשינויי� , שנוספו לתקנות ניירות ער&

  .י�יהמתחייבי� מעסקי התאגידי� הבנקא

 בפברואר 19בהתא� לאמור לעיל תיק# המפקח את הוראות הדיווח לציבור ופרס� ביו� 

לפיה יש לכלול בדוח הדירקטוריו# מידע ") הוראת השעה "–להל# ( הוראת שעה 2006

בשינויי� שהמפקח מצא לנכו# , שבעיקרו מתבסס על התיקו# לתקנות ניירות ער&, נוס+

, נכלל בדוח הדירקטוריו# ג� מידע,  פי הוראות השעהעל. להחיל על התאגידי� הבנקאיי�

במשמעות מושג , ולפיכ& הינו מידע צופה פני  עתיד,  מהעברעובדותשאינו בגדר תיאור של 

  .זה בתיקו# לחוק ניירות ער&

ג� מידע המתייחס , בנוס+ לנתוני� המתייחסי� לעבר, כאמור, דוח הדירקטוריו# כולל

מידע צופה פני ". מידע צופה פני עתיד" כ,�1968ח"התשכ, ר&לעתיד המוגדר בחוק ניירות ע

עתיד מתייחס לאירוע או לעניי# עתידיי� שהתממשות� אינה ודאית ואינה בשליטתו של 

  .הבנק בלבד

, "הבנק מאמי#"& כלל באמצעות מילי� או ביטויי� כגו# ר מנוסח בדמידע צופה פני עתיד

מדיניות ", "הבנק מערי&", "הבנק מתכנ#", "הבנק מתכוו#", "הבנק מצפה", "הבנק צופה"

"  עלול להשפיע", "יעדי�", "אסטרטגיה", "תחזית הבנק", "תכניות הבנק","הבנק

  .וביטויי� נוספי� המעידי� על כ& שמדובר בתחזית לעתיד ולא בעובדות עבר

על תחזיות לעתיד , בי# השאר, המידע צופה פני עתיד הנכלל בדוח הדירקטוריו# ונסמ&

ושאי� שוני� הקשורי� להתפתחות הכלכלית באר$ ובעול� ובמיוחד לשוקי המטבע בנ

להתפתחויות , להתנהגות המתחרי�, להוראות גורמי פיקוח, לחקיקה, ושוקי ההו#

  .טכנולוגיות ולנושאי כח אד�

כתוצאה מאי היכולת לחזות בוודאות שאמנ� תחזיות אלה תתממשנה ומכ& שבפועל 

קוראי הדוח צריכי� להתייחס בזהירות ,  שוני� מאלו שנחזוהאירועי� יכולי� להיות

 שכ# הסתמכות על מידע כאמור כרוכה בסיכוני� ובאי ,"צופה פני עתיד"למידע המוגדר כ

ודאות והתוצאות הכספיות והעסקיות העתידיות של קבוצת לאומי עשויות להיות שונות 

  .באופ# מהותי

   .ה פני עתיד הכלול בדוחות אלההבנק אינו מתחייב לפרס� עדכו# למידע צופ

  ניהול מסגרות אשראי בחשבו� עובר ושב

ניהול " הוציא המפקח על הבנקי� הוראת ניהול בנקאי תקי# בנושא 2005בפברואר 

אשר נועדה למזער , 2006  בינואר 1שתוקפה ביו� , "מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב

אחד כתוצאה מפרקטיקה המאפשרת ולתאגיד הבנקאי כ את אי הוודאות הנגרמת ללקוח

  . ש"חריגות אשראי בחשבונות העו

ניתנו על ידי בנק ישראל מספר הקלות  לתקופת , לקראת כניסתה לתוק+ של ההוראה

 �1בהאיסור ייכנס לתוק+ (ש "דחיית האיסור ליצירת חריגות בחשבו# עו: שעיקר#, מעבר

סביבה כללית והשפעת 
גורמי� חיצוניי� על 

   הפעילות
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קוחות שלא חתמו על ואפשרות להעמדת מסגרות חד צדדיות ג� לל) 2006ביולי 

  ). 2007 בינואר 1 �הקלה זאת הינה בתוק+ עד (המסמכי� הנדרשי� 

את הנהלי� ואת , התאי� את המערכות המיכוניות, תו& השקעת משאבי� ניכרי�, הבנק

  .כמו כ# נערכו הדרכות מתאימות לעובדי�.  ליישו� ההוראה, הטפסי� הנדרשי�

 מאמצי� להחתמת לקוחות על מסגרות   כמו כ#  ולצור& יישו� ההוראה מושקעי�

בעת הצור& ולאחר הפעלת שיקול , תו& שימוש, מיסוד החריגות/אשראי מעודכנות ומניעת

  .באפשרות להעמיד מסגרות אשראי זמניות וחד צדדיות, דעת עיסקי

קצב החתמת הלקוחות על המסמכי� הנדרשי� להעמדת  למרות האמור לעיל מתברר כי

.   הינ�  איטיי� למדי, ג� הירידה ביתרות האשראי שבחריגהכמו ,  מסגרות האשראי

הדבר נובע ככל הנראה מכ& שציבור הלקוחות לא הפני� במידה מספקת  את עקרונות 

הבנק בוח# מה� האמצעי� בה� נית# יהיה לנקוט א� עד המועדי� . ההוראה והשלכותיה

  .הבנקהנזכרי� לעיל לא ישלימו כל הלקוחות את ההערכות הנדרשת מול 

לא תהיה ,  לפי הערכה של הנהלת הבנק ובהתבסס על סכומי הריבית החריגה שגבה הבנק

  . ליישו� ההוראה השפעה מהותית על עיסקי הבנק

  חקיקה לעני� רפורמה בשוק ההו�

  : פורסמו שלושה חוקי� בקשר ע� רפורמה בשוק ההו# כדלהל2005# באוגוסט �10ב

תיקוני (ות וניגודי הענייני� בשוק ההו# בישראל חוק להגברת התחרות ולצמצו� הריכוזי

  ;�2005ה"התשס, )חקיקה

�ה"התשס, )עיסוק בייעו$ פנסיוני ובשיווק פנסיוני(חוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי� 

2005;  

  .�2005ה"התשס, )קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי� 

 לדוחות 8נק ראה בבאור פירוט בנושא חקיקת הרפורמה בשוק ההו# והשלכתה על הב

  .הכספיי�
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  מדיניות חשבונאית בנושאי� קריטיי�

הדוחות הכספיי� ערוכי� בהתא� לכללי חשבונאות מקובלי� ובהתא� להוראות המפקח 

על הבנקי� והנחיותיו בדבר עריכת דוח כספי שנתי ורבעוני של תאגיד בנקאי כמפורט 

  .2005 בדצמבר 31חות הכספיי� השנתיי� ליו�  בדו1בבאור 

הכנת הדוחות הכספיי� המאוחדי� בהתא� לכללי חשבונאות מקובלי� ובהתא� 

להוראות המפקח על הבנקי� דורשת מההנהלה שימוש באומדני� והערכות המשפיעי� 

  .התחייבויות וכ# על סכומי הכנסות והוצאות, על הסכומי� המדווחי� של נכסי�

  .או ההערכות/ועל של אומדני� אלו עלולות להיות שונות מהאומדני� והתוצאות בפ

הערכות לגבי השווקי� , האומדני� וההערכות מתבססי� בדר& כלל על תחזיות כלכליות

השוני� ונסיו# העבר תו& הפעלת שיקול דעת ואשר ההנהלה מאמינה כי הינ� סבירי� 

  .בעת החתימה על הדוחות הכספיי�

 2005 בדצמבר �31 הקריטיי� העיקריי� שצויינו בדוח השנתי ליו� הנושאי� החשבונאיי

, ניירות ער&, מכשירי� פיננסיי� נגזרי�, הפרשות לחובות מסופקי�: ה� כדלהל#

בנייני� וציוד ומסי� , התחייבויות בגי# תביעות משפטיות, התחייבויות לזכויות עובדי�

  .על הכנסה

 שינויי� במדיניות החשבונאית בנושאי�  לא חלו2006 של שנת  מרס�בתקופה ינואר 

  . 2005קריטיי� לעומת אלו שתוארו בדוח השנתי לשנת 

  .2005דוח השנתי ב 50�47לפרטי� נוספי� ראה עמודי� 

  

  

מדיניות חשבונאית 
  בנושאי� קריטיי�
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מיליו#  1,112 בס& 2006 מרס של  � של קבוצת לאומי הסתכ� בתקופה ינואר הרווח הנקי

  .110.6% שלעלייה , תקדח בתקופה המקבילה אש" מיליו# ש528ח לעומת "ש

 לעומת התקופה 2006  של מרס �בתקופה ינואר של הקבוצה  ברווח הנקי העלייה

  *: הגורמי� כלהל#על ידי  אשתקד מוסברת בעיקר המקבילה

, חזקות הריאליותההגידול ברווח מפעולות בלתי רגילות כתוצאה ממכירת חלק מ  .1

  .37�36לפרטי� נוספי� ראה להל# בעמודי� , ח" מיליו# ש711ינ# נרש� רווח בס& בג

 לפני 54.8%ירידה של , ח" מיליו# ש244ירידה בהפרשות לחובות מסופקי� בס&   .2

  .השפעת המס

, ח" מיליו# ש53גידול ברווח מפעולות מימו# לפני הפרשה לחובות מסופקי� בס&   .3

  .לפני השפעת המס

, לפני  השפעת המס, ח" מיליו# ש53כנסות התפעוליות והאחרות בס& גידול בה  .4

שרותי מער& , לקוחות בשוק ההו#בעיקר כתוצאה מגידול בהכנסות מפעילות 

  .טיפול באשראי� וכרטיסי אשראי, התשלומי�

  :ל"מאיד& הגורמי� דלהל# קיזזו חלקית את הגידול הנ

 עלייה של, ח" מיליו# ש401בס& )  שכרכולל(גידול בהוצאות התפעוליות והאחרות   .1

 בניטרול ההוצאות המיוחדות כמפורט בהמש& הגידול .לפני השפעת המס ,28.2%

  .10.8%הוא של 

  .נטו, ח" מיליו# ש63קיטו# בחלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות בס&   .2

  . נקודות האחוז כמפורט בהמש&�4.7 ב�2006גבוה יותר באפקטיבי שיעור מס   .3

  .כויות מיעוט בחברות מאוחדותפני זל *

 של קבוצת לאומי הסתכ� הרווח מפעולות מימו� לפני הפרשה לחובות מסופקי�

ח " מיליו# ש�1,592לבהשוואה , ח"מיליו# ש �1,645ב 2006 של מרס �בתקופה ינואר 

  .3.3%גידול בשיעור של , �2005בבתקופה המקבילה 

 �בתקופה ינואר ות מסופקי� בקבוצה הגידול ברווח מפעולות מימו# לפני הפרשה לחוב

גידול בהיקפי הפעילות מ , בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר2006 של מרס

  . בפער הריבית הכולל0.18%שקוזז חלקית מירידה של , 5.5%הפיננסית בשיעור של 

 מהתאמות לשווי הוג# של אגרות חוב בעיקרח " מיליו# ש13הוצאה בס& של  ,כמו כ#

ממכירת אגרות , אשתקדבתקופה המקבילה ח "ליו# שי מ36 חר לעומת הכנסה בס&למס

  . חלקית את הגידול דלעילוקיזזחוב ומהתאמות לשווי הוג# של אגרות חוב למסחר 

  : פעילות עיקריי�מגזרילהל# התפתחות הרווח המימוני לפי 

   השינוי%  2005 במרס 31  2006 במרס 31  המגזר

    )ח"במיליוני ש(  

  14.6  453  519  י ביתמשק

  11.8  187  209  עסקי� קטני�

  15.4  338  390  בנקאות עסקית

  11.6  250  279  בנקאות מסחרית

  11.3  150  167  #"בניה ונדל

  31.4  70  92  בנקאות פרטית

  �  140  )12(  ניהול פיננסי

  )75.0(  4  1  אחר

 מרס �ינואר בתקופה ) ללא עיסקאות במכשירי� פיננסיי� נגזרי�(הכולל פער הריבית 

פער הריבית הכולל  .�2005בבתקופה המקבילה  2.52%לעומת  1.95% הוא 2006 של

 לעומת 2006 של מרס �בתקופה ינואר  1.58%עיסקאות במכשירי� פיננסיי� נגזרי� הוא 

   .2005 שנת בכל �1.60%ו, �2005בתקופה המקבילה ב 1.76%

, התפתחות ההכנסות
ההוצאות וההפרשה   

  למס 

 תאור עסקי הקבוצה לפי מגזרי� ותחומי פעילות. ג
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מסופקי� לבי# היתרה הממוצעת היחס של הרווח מפעולות מימו# לפני הפרשה לחובות 

בתקופה המקבילה ) במונחי� שנתיי�( 2.69% לעומת 2.58%של הנכסי� הכספיי� היה 

  .אשתקד

  שלמרס �בתקופה ינואר הסתכמה של קבוצת לאומי ההפרשה לחובות מסופקי� 

 ירידה ,�2005בח בתקופה המקבילה " מיליו# ש�445לבהשוואה , ח"מיליו# ש �201ב 2006

  .54.8% של 

הינה תוצאה של המש& מגמת השיפור  61.3%בשיעור של הירידה בהפרשות הספציפיות 

  .במשק ושיפור מצב החברות

ההפרשה הנוספת והכללית לחובות מסופקי� בגי# סיכוני� שאינ� מזוהי� בתיק 

, האשראי והמתבססי� על מאפייני הסיכו# בתיק האשראי וכ# בגי# חריגה ענפית לאשראי

 מיליו# 13 של  בס&גידולח לעומת "מיליו# ש �34בהשנה של   מרס �ינואר בתקופה  גדלה

  . 2005ח בכל שנת "מיליו# ש 1  שלוקיטו#ח בתקופה המקבילה אשתקד "ש

 0.45% היה 2006של   מרס �בתקופה ינואר שיעור ההפרשה הכולל לחובות מסופקי� 

המקבילה תקופה ב 1.06%לעומת שיעור של , )במונחי� שנתיי�(מס& כל האשראי לציבור 

שיעור ההפרשה הכולל לחובות מסופקי� ביחס . 2005 בכל שנת 0.80%אשתקד ולעומת 

  . בהתאמה�0.53% ו0.71%, 0.30%היה ) מאזני וחו$ מאזני(לסיכו# האשראי הכולל 

  : מסופקי�תלהל# ההתפתחות הרבעונית של ההפרשות לחובו

  2006  2005        

   ראשו#רביע  רביע שני   שלישירביע  רביע רביעי  רביע ראשו#  

        )ח"במיליוני ש(  

  432  477  205  313  167  הפרשה ספציפית

  13  17  )39(  8  34  הפרשה נוספת 

  445  494  166  321  201  ס& הכל

שיעור ההפרשה מס& הכל 

  )על בסיס שנתי(האשראי לציבור 

  

0.45%  

  

0.73%  

  

0.38%  

  

1.17%  

  

1.06%  

לפי (ת וההפרשה הנוספת לחובות מסופקי�  היתרה המצטברת של ההפרשה הכללי

בבנק ובחברות המאוחדות שלו ) מאפייני סיכו# שהוגדרו על ידי המפקח על הבנקי�

, )מס& האשראי לציבור 0.60%מהווה (ח "מיליו# ש �1,074ב 2006  מרסב �31בהסתכמה 

  .2005ח בסו+ שנת "מיליו# ש 1,040לעומת 

  :י� לפי מגזרי פעילות עיקריי�ות ההפרשות לחובות מסופקחלהל# התפת

    2005 במרס 31    2006  במרס 31  מגזר

  *)באחוזי�(  )ח"במיליוני ש(  *)באחוזי�(  )ח"במיליוני ש(  

  0.4  37  0.9  101  משקי בית

  0.2  6  0.3  9  עסקי� קטני�

  1.8  241  0.1  8  בנקאות עיסקית

  0.8  60  0.3  29  בנקאות מסחרית

  1.6  102  0.8  51  #"בניה ונדל

  .אחוז מס& האשראי לסו+ תקופה על בסיס שנתי*   

 של קבוצת לאומי הסתכ� הרווח מפעולות מימו� לאחר הפרשה לחובות מסופקי�

ח " מיליו# ש�1,147לבהשוואה , ח"מיליו# ש �1,444ב 2006  שלמרס �בתקופה ינואר 

  .25.9%גידול של , �2005בבתקופה המקבילה 

  
 �בתקופה ינואר של קבוצת לאומי הסתכמו  ס. כל ההכנסות התפעוליות והאחרות

�בח בתקופה המקבילה " מיליו# ש�887לבהשוואה , ח"מיליו# ש �940ב 2006  שלמרס

   .6.0%  עלייה של,2005
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שרותי מגידול בהכנסות מעמלות  בהכנסות התפעוליות והאחרות נובע בעיקר הגידול

הכנסות מפעילות , �42%חוזי� כובעריכת אשראי� בטיפול , �33%מער& התשלומי� כ

מאיד& הכנסות מדמי ניהול . �16% והכנסות מכרטיסי אשראי כ�8%לקוחות בשוק ההו# כ

   . וקיזזו חלקית עליות אלה�38%חשבו# ירדו בשיעור של כ

רווח מפעולות מימו# לפני , קרי(משקל ההכנסות התפעוליות והאחרות  מס& כל ההכנסות 

 לעומת 36.4% היה בשיעור של) יות ואחרות תפעולהפרשה לחובות מסופקי� והכנסות

  .2005כל שנת ב �35.9%ו בתקופה המקבילה אשתקד 35.8%

 מההוצאות התפעוליות והאחרות 51.6%ההכנסות התפעוליות והאחרות מכסות 

 בתקופה 62.5% לעומת כיסוי של ,60.1%ובניטרול הוצאות מיוחדות כמפורט בהמש& 

  . 2005נת בכל ש 61.3%המקבילה אשתקד ולעומת 

 �בתקופה ינואר  של קבוצת לאומי הסתכמו ס. כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

�ח בתקופה המקבילה ב" מיליו# ש�1,420לבהשוואה , ח" מיליו# ש�1,821ב 2006  שלמרס

 בניטרול הוצאות מיוחדות כמפורט בהמש& שיעור הגידול הוא  .28.2%  שלגידול ,2005

10.8%.  

 325בס&  2006  שלמרס �בתקופה ינואר  עלו) עלויות הפרישה מרצו#כולל (הוצאות השכר 

 הגידול .בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד 37.6% בשיעור של עלייה, ח"מיליו# ש

בהוצאות השכר נובע בעיקר מאימו$ לוחות התמותה החדשי� שפורסמו על ידי המפקח 

גידול בהפרשה  ,ח"ו# ש מילי136על הביטוח והגדילו את ההתחייבות האקטוארית בס& 

בקופה מהגידול  ההתחייבות לפיצויי� הגבוהכתוצאה מגידול בשווי ופנסיה לפיצויי� 

בגי# הנפקת האופציות לעובדי� ההוצאה ומהשפעת רישו� ח " מיליו# ש72בס& לפיצויי� 

  .8.9% בניטרול סכומי� אלה היה הגידול בהוצאות שכר .ח" מיליו# ש40בס& 

 �בתקופה ינואר עלו ) פחת ואחרות, אחזקת בניני� וציוד(האחרות  ו הוצאות התפעוליותה

 לעומת התקופה ,13.7% גידול בשיעור של ,ח" מיליו# ש76בס&  2006שנת   שלמרס

    .המקבילה אשתקד

 בנטרול הוצאות ,�60.5%ומס& כל ההכנסות  70.4%ההוצאות התפעוליות מהוות 

 בכל 58.7% פה המקבילה אשתקד ולעומתבתקו 57.3%לעומת , המיוחדות שפורטו לעיל

  .2005שנת 

 , מס& כל הנכסי�2.69%מהוות ) במונחי� שנתיי�(ס& כל ההוצאות התפעוליות והאחרות 

  .2005שנת כל  ב2.22% ולעומת ,תקופה המקבילה אשתקד ב2.23%לעומת 

  
  שלמרס �בתקופה ינואר  של קבוצת לאומי הסתכ� הרווח מפעולות רגילות לפני מס

ירידה , �2005בח בתקופה המקבילה " מיליו# ש�614לבהשוואה , ח"מיליו# ש �563ב 2006

  .32.1% ובניטרול ההוצאות המיוחדות גידול בשיעור של 8.3%של 

  
בתקופה ינואר  הסתכמה של קבוצת לאומימפעולות רגילות  ההפרשה למס על הרווח

�בח בתקופה המקבילה "ש מיליו# �233לבהשוואה , ח" מיליו# ש�240ב 2006  שלמרס �

 37.9%מהרווח לפני מס לעומת  �42.6%כל היה "שיעור ההפרשה בתקופה הנ .2005

   .בתקופה המקבילה אשתקד

מרישו� מסי� נדחי� לקבל על פי הסדר ע� הושפע בעיקר הפרשה למס השיעור הגידול ב

י� מאיד& הנושא. ח" מיליו# ש�65 בס& של כ2005שלטונות המס ברביע הראשו# של 

  :2006דלהל# השפיעו להקטנת שיעור המס ברביע הראשו# של 

  .�2006 ב�31% ל2005ברביע הראשו# בשנת  �34%הפחתת שיעור מס חברות מ  .1

 ואשר   שאינ� נכללי� בבסיס חישוב המס,ל"הפרשי השער בגי# ההשקעות בחו  .2

 בתקופה המקבילה שליליי� לעומת הפרשי שער ,חיוביי�בתקופה הנדונה היו 

  .אשתקד
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 323 בס& 2006  שלמרס �בתקופה ינואר הסתכ� מפעולות רגילות לאחר מס  הרווח

  .15.2% של ירידה , ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליו# ש381ח  לעומת "מיליו# ש

  .26.0%ובנטרול ההוצאות המיוחדות עליה של 

ופה בתק הסתכ� חלק הקבוצה ברווח מפעולות רגילות לאחר מס של חברות כלולות

ח בתקופה " מיליו# ש�141לח בהשוואה " מיליו# ש�78ב 2006שנת    שלמרס �ינואר 

עדיי# הרווחי� על נכללי� ברביע הראשו# של השנה  .44.7% של קיטו#, �2005בהמקבילה 

 ולגבי 2006 במרס 27שנמכרה ביו� להשקעות בסיס אקויטי לגבי חברת אפריקה ישראל 

 הירידה .2006 במרס 15נמכרו ביו�  בה החזקות מה�10%שביטוח חברת מגדל אחזקות 

בתרומת החברות הכלולות נובעת בעיקר מירידת הרווח של החברה לישראל וכ# מהפרשת 

  .מס מלאה בגי# רווחי אפריקה ומגדל עקב המכירה כמפורט בהמש&

בתקופה  הסתכ� הקבוצה) פסדיה(ברווחי  חלק� של בעלי המניות החיצוניי�

ח בתקופה " מיליו# ש9של  הפסדח לעומת " מיליו# ש1 של ברווח 2006   שלמרס –ינואר 

   . המקבילה אשתקד

  שלמרס –בתקופה ינואר  הסתכ�  מפעולות בלתי רגילות לאחר מס)הפסד(רווח 

ח בתקופה המקבילה " מיליו# ש3 בס& הפסדח לעומת "מיליו# ש 712 של בס&ברווח  2006

 להשקעות של הבנק באפריקה ישראל ותהחזקהרווח נובע ממכירת של ה. אשתקד

פרטי� נוספי� ראה להל# . וחחזקות הבנק במגדל אחזקות ביטה מ10.0%וממכירת 

  .37�36בעמודי� 

 במונחי� שנתיי� הגיע )*(מפעולות רגילות לפני מס ביחס להו� העצמי נטו הרווח

  .�2005בבתקופה המקבילה  �19.5%ל בהשוואה �16.9%ל 2006  שלמרס –בתקופה ינואר 

 במונחי� ))*(תשואה להו� נטו(מפעולות רגילות לאחר מס ביחס להו� העצמי  הרווח

בתקופה  �11.8%ל בהשוואה �9.5%ל 2006  שלמרס –בתקופה ינואר שנתיי� הגיע 

  .�2005בהמקבילה 

 �0.283ל 2006  שלמרס –בתקופה ינואר  הגיע למניההרווח הנקי מפעולות רגילות 

  .�2005בח בתקופה המקבילה " ש�0.375לח בהשוואה "ש

�לח בהשוואה " ש�0.786ל  2006   שלמרס –בתקופה ינואר  הגיע מניהלהרווח הנקי 

  .�2005בח בתקופה המקבילה " ש0.373

   :)א( של) ללא זכויות המיעוט(התשואה להו� העצמי במונחי� שנתיי� 

  2006  2005         

 רביע רביע רביע רביע רביע  

  ראשו#  שני  לישיש  רביעי  ראשו#    

    %          

  14.9  )ב (15.8   14.9  )ג (11.5  )ד (30.8    הרווח הנקי 

  14.9  14.7  15.0  10.3  10.4    הרווח הנקי מפעולות רגילות

.  לדוח17התשואה להו# הושפעה מאוד מההוצאות המיוחדות כפי שפורטו בעמוד 

 על �4.5%כ  של השפעת� במונחי� של תשואה להו# היתה בהקטנת התשואה בשיעור

  .בסיס שנתי

  .כל תקופהחישוב התשואה מתייחס להו# העצמי לתחילת   )א(

 בתשואה לרביע השני של 0.9%ח מפעולות בלתי רגילות המשק+ " מיליו# ש34כולל רווח של   )ב(

2005.  

 של הרביעי בתשואה לרביע 1.1%ח מפעולות בלתי רגילות המשק+ " מיליו# ש46כולל רווח של   )ג(

2005.  

 19.0%המשק+  )36כמפורט בעמוד (ח מפעולות בלתי רגילות " מיליו# ש712כולל רווח של   )ד(

  .2006הראשו# של בתשואה לרביע 

                                                           
)*(

הרווח אינו . צמי בתוספת זכויות בעלי מניות חיצוניי� ובניכוי השקעות בהו# של חברות כלולותהו# ע  

  .כולל את הרווח של חברות כלולות  
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�ח בהשוואה ל"מיליארד ש �273.0ב 2006 מרס ב�31ב של קבוצת לאומי הסתכ� המאז�

 של עלייה , 2005 מרסב �31לובהשוואה  ,0.1%יה של  עלי,2005ח בסו+ "מיליארד ש 272.8

6.3%.  

 �45.9%כ, ח" מיליארד ש�125.3כער& הנכסי� במטבע חו$ והצמודי� למטבע חו$ הינו 

 ביחס ,�1.35%ב השקל ביחס לדולר פוחת השנה  שלמרס –בתקופה ינואר . מס& הנכסי�

השינוי בשער החליפי#  .3.95%ביחס לאירו בשיעור של  ו2.03%לסל המטבעות בשיעור של  

  .  בס& כל הנכסי�0.8% בשיעור של לעלייהתר� 

�בבדומה ליתרות ח " מיליארד ש�221.8ב 2006 מרס ב�31ב הסתכמו פיקדונות הציבור

  .5.6% של עלייה, 2005 מרס ב�31לובהשוואה , 2005 בדצמבר 31

  :זרי פעילות עיקריי�להל# התפתחות פיקדונות הציבור לפי מג

   השינוי%  2005 בדצמבר 31  2006 במרס 31  מגזר

    )ח"במיליוני ש(  

  0.7  110,364  111,105  משקי בית

  )0.9(  11,391  11,289  עסקי� קטני�

  )3.7(  28,616  27,546  בנקאות עסקית

  )4.4(  23,922  22,858  בנקאות מסחרית

  )7.4(  3,150  2,916  #"בניה ונדל

  7.3  35,008  37,548    בנקאות פרטית

  )8.9(  9,377  8,545  פיננסי ואחרניהול 

  
 �16.9 ב 2006  במרס31 �הסתכמו בשטרי הו� וכתבי התחייבות נדחי� , אגרות חוב

, 2.1%ירידה של  ,2005 בדצמבר 31 �ח ב" מיליארד ש17.3 �ח בהשוואה ל"מיליארד ש

  .33.3% עלייה של 2005 במרס �31ובהשוואה ל
  

  פעילות חו- מאזנית

המנוהלי� של הלקוחות ) �חו$ מאזניה(  *הנכסי� הכספיי� להל# התפתחות ביתרות

  :קבוצת לאומיב

  השינוי  2005 בדצמבר 31  2006 במרס 31  

  %  )ח"במיליוני ש(    )ח"במיליוני ש(  

  6.8  16,721  245,579  262,300  תיקי ניירות ער&

  4.5  2,029  44,748  46,777   **קרנות נאמנות:  מזה

  1.7  653  38,626  39,279   ***קופות גמל

  )0.6(  )65(  10,619  10,554  קרנות השתלמות

  5.9  17,309  294,824  312,133  ס& הכל

  .לרבות עליית שווי השוק של ניירות ער&* 

  .כולל קרנות של כל המנהלי� במערכת** 

  .כולל נכסי לקוחות לגביה� מעניקה הקבוצה שירותי תפעול ואחרי�*** 

 �177.3לח בהשוואה " מיליארד ש�177.6ב 2006 מרס ב�31ב הסתכ� האשראי לציבור

 עלייה, 2005 מרס ב�31לובהשוואה  0.2% של עלייה, 2005 בדצמבר �31בח "מיליארד ש

  .5.1%של 
� ב2006 במרס �31יתרת ניירות הער& של חברות שנרכשו על ידי הקבוצה מסתכמות ב

  .8.3% עלייה של ,2005 בדצמבר �31ח ב" ש מיליו# �6,330ח בהשוואה ל" ש מיליו6,856#

  

  

                                                           
(1)
  .ח"השינויי� באחוזי� חושבו על פי היתרות במיליוני ש   

  שלהתפתחותהמבנה ו
הנכסי� וההתחייבויות 

(1)   
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  : לציבור לפי ענפי משק עיקריי�*וללכלהל# התפתחות סיכו# האשראי ה

    2005 בדצמבר 31  2006במרס  31  

  שיעור  שיעור  סיכו# אשראי  שיעור  סיכו# אשראי  

  השינוי  מס& הכל  כולל לציבור  מס& הכל  כולל לציבור  ענפי משק

  %  %  )ח"במיליוני ש(  %  )ח"במיליוני ש(  

  1.6  0.8  2,160  0.8  2,194  חקלאות

  )0.2(  15.2  40,777  15.1  40,714  תעשיה

  1.7  17.8  47,820  18.1  48,643  #"בינוי ונדל

  5.1  1.0  2,743  1.1  2,884  חשמל  ומי�

  3.0  11.3  30,340  11.6  31,258  מסחר

שרותי הארחה , בתי מלו#

  ואוכל

  

6,142  

  

2.3  

  

6,273  

  

2.3  

  

)2.1(  

  )0.9(  2.4  6,360  2.3  6,305  תחבורה ואחסנה

  0.6  3.2  8,444  3.2  8,493  תקשורת ושרותי מחשב

  )5.7(  12.7  33,967  11.9  32,014  שרותי� פיננסיי�

  )3.1(  2.8  7,570  2.7  7,333  שרותי� עיסקיי� אחרי�

  7.2  2.9  7,767  3.1  8,327  שרותי� ציבוריי� וקהילתיי�

 הלוואות –אנשי� פרטיי� 

  לדיור

  

31,782  

  

11.8  

  

31,448  

  

11.7  

  

1.1  

  2.1  15.9  42,234  16.0  43,120   אחר–אנשי� פרטיי� 

  0.5  100  267,903  100.0  269,209  ס& הכל

ונכסי� אחרי� בגי# של הציבור  באגרות חוב השקעות, לרבות סיכו# אשראי חו$ מאזני  *

  .מכשירי� נגזרי�

  :להל# התפתחות האשראי לציבור לפי מגזרי פעילות עיקריי�

  השינוי  2005 בדצמבר 31  2006 במרס 31  מגזר

  %  )ח"במיליוני ש(  

  0.3  43,668  43,793   *משקי בית

  6.5  13,476  13,505  עסקי� קטני�

  5.5  32,350  34,115  בנקאות מסחרית

  )3.8(  57,360  55,155  בנקאות עסקית

  0.7  24,490  24,665  #"בניה ונדל

  6.5  4,678  4,981  בנקאות פרטית

בניטרול אשראי זה גדל ). משכנתאות( בית כולל ג� הלוואות לדיור האשראי למשקי  *

למשקי בית הסתכמו ) משכנתאות(ההלוואות לדיור . �0.6%האשראי למשקי בית ב

  .0.2%ח וגדלו בשיעור של " מיליארד ש�32.9 ב2006בסו+ מרס 

  מיזוג חברות הכבלי�

 השידורי� ובתחו�  נחת� הסכ� למיזוג פעילויות חברות הכבלי� בתחו�2006במאי 

  .המוביל הפני� ארצי

") החברה הממוזגת "–להל# (מ "ב מערכות תקשורת בכבלי� בע"מת, על פי ההסכ�

או /וזאת כנגד נטילת התחייבויות ו, ל"תרכוש את פעילויות יתר החברות בתחומי� הנ

  .הקצאת מניות בחברה הממוזגת

  .גתסוכמו עקרונות המימו# של החברה הממוז, במסגרת ההסכ�

יחזיקו הבעלי� של כל אחת מחברות הכבלי� מניות בחברה , ע� השלמת המיזוג

כפי שהיו לכל אחת , בהתא� למספר המנויי� היחסי של טלויזיה בכבלי�, הממוזגת

  .2005 בספטמבר �30מהחברות ב
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  . ממניות החברה הממוזגת�15.2%צפוי הבנק להחזיק בכ, ע� השלמת הסכ� המיזוג

מהל& המפורט לא תהיה השפעה מהותית על הדוחות הכספיי� של  ל,להערכת ההנהלה

  .הבנק

  מזכר הבנות טאואר

לפי . מ" חתמו הבנקי� על מזכר הבנות ע� חברת טאואר סמיקונדקטורס בע2006במאי 

 דולר חוב שווה 2 מיליו# דולר למניות לפי יחס של 79מזכר ההבנות הבנק ימיר חוב בס& 

יקבע לפי ממוצע המחיר בעשרה ימי� שקדמו למועד מחיר המניה י.  דולר מניה�1ל

 �11%כ( ממניות החברה �14%על פי חישוב ראשוני הבנק יחזיק כ. חתימת מזכר ההבנות

תו& שה# יתחילו , ייער& ארגו# מחדש של ההלוואות, כמו כ#. )ממניות החברה בדילול מלא

ו+ להשקעת ס& של מזכר ההבנות כפ.  ותו& הקטנת הריבית במקביל�2009ע החל ביפרלה

  .על ידי החברה לישראל,  מיליו# דולר כהו100#

 לארגו# מחדש של הלוואות החברה לא תהיה השפעה מהותית על להערכת ההנהלה

  .הדוחות הכספיי� של הבנק

לפי הסיווגי� שנקבעו  )6( )1( להל# התפתחות האשראי� הבעייתיי� %חובות בעייתיי� 

  :בהוראות המפקח על הבנקי�

  צמבר  בד31

2005  

   במרס31

 2005  

  במרס31

2006  

   

   )ח" שיוניבמיל (

  שאינ� נושאי הכנסה  2,518  2,593  2,431

  )2 (שאורגנו מחדש  1,121  1,055  985

  )3 (מיועדי� לארגו# מחדשה  1,189  1,113  1,070

  בפיגור זמני  750  826  698

  *בהשגחה מיוחדת   12,519  12,697  12,485

  )1( ללווי� בעייתיי� הכל אשראי מאזני�ס&  18,097  18,284  17,669

  *)5() 1( ללווי� בעייתיי� מאזני�סיכו# אשראי חו$  2,313  2,430  2,060
  

154  
  

88  
  

118  
נכסי� אחרי� בגי# מכשירי� נגזרי� של לווי� 

  בעייתיי�

  )1(סיכו# אשראי כולל בגי# לווי� בעייתיי�   20,528  20,802  19,883

  בלו בגי# אשראי� שסולקונכסי� שהתק  25  15  24

   )4 (חובות בגינ� קיימת הפרשה ספציפית :מזה*  6,757  7,193  6,936

  אשראי לדיור שבגינו קיימת הפרשה :מזה*      
  לפי עומק הפיגור    673  664  673

לא כולל חובות בעייתיי�  המכוסי� על יד בטחונות המותרי� לניכוי לצור& מגבלות על חבות   )1(

  ).313' הוראת ניהול בנקאי תקי# מס(בוצת לווי� של לווה ושל ק

אשראי שאורג# מחדש במהל& השנה השוטפת וכ# אשראי שאורג# מחדש בשני� קודמות ע�   )2(

  .ויתור על הכנסות

א& , אשראי ללווי� אשר לגביו קיימת החלטה של הנהלת התאגיד הבנקאי על ארגו# מחדש  )3(

  .הארגו# מחדש טר� בוצע בפועל

  . אשראי לדיור שבגינו קיימת הפרשה לפי עומק הפיגורלמעט  )4(

למעט בגי# ערבויות שנת# לווה , כפי שחושב לצור& מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווי�  )5(

  .להבטחת חבות של צד שלישי

   .אשראי ללווי� בעייתיי� כמפורט במתכונת הגילוי  )6(
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 �848לח בהשוואה "מיליו# ש �808ב 2006 מרס ב�31ב הסתכ� האשראי לממשלות

  שלירידה, 2005  מרס ב�31לובהשוואה  ,4.7% של ירידה, 2005 בדצמבר �31בח "מיליו# ש

11.5%.  

 מיליארד �47.8לח בהשוואה " מיליארד ש�48.4ב 2006 מרס ב�31ב הסתכמו ניירות ער.

  .8.2%  שלעלייה, 2005 מרס ב�31לובהשוואה  ,1.1% של עלייה, 2005 בדצמבר �31בח "ש

   .מ"+ בע"מ ובמסלקת מעו"הבנק חבר במסלקת הבורסה לניירות ער& בע

ח למסלקת " מיליו# ש106אגרות חוב בהיק+ של  הבנקשיעבד  ,2006במרס  31ליו� 

+ להבטחת פעילות "ח למסלקת המעו" מיליו# ש1,416אגרות חוב בהיק+ של והבורסה 

  .לקוחותיו ובגי# הערבות ההדדית של חברי המסלקה

 חת� הבנק על אגרת חוב לטובת בנק ישראל להבטחת אשראי 2005 באוגוסט 17ביו� 

ל הבנק שיעבד לטובת בנק ישראל "כערובה לנ. שהבנק קיבל או יקבל מבנק ישראל

 5.0שחר וגליל עד לס& של , גילו#, מ"בשעבוד שוט+ את מלאי אגרות החוב מסוג מק

  . ח"מיליארד ש

מאיד& יתרת הפיקדונות של הבנק , אי� מבנק ישראל לא היו אשר2006 במרס 31ליו� 

  .ח" מיליארד ש3.1בבנק ישראל הסתכמה בס& 

 מהו# מניות סלקו� ישראל 5%רכישת בהסכ� ל הבנק התקשר 2006  במאי11בתארי& 

. ב" מיליו# דולר ארה�72 בתמורה כוללת בס& כמ"מ מחברת השקעות דיסקונט בע"בע

רוכש המניות יהיה הבנק . ולטוריי� ככל שיידרשוהשלמת העיסקה כפופה לאישורי� רג

.או חברה בת שבשליטתו
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הקבוצה פועלת במגזרי פעילות שוני� באמצעות הבנק וחברות הבנות בכל תחומי 

כמו כ# משקיעה הקבוצה בתאגידי� ריאליי� הפועלי� . הבנקאות והשירותי� הפיננסיי�

  .תעשיה ועוד, אנרגיה,  ספנות,#" נדל,בתחומי� שוני� כגו# ביטוח

 תאור מפורט של .בהתא� למאפייני� שנקבעו על ידי בנק ישראלהינ� מגזרי  הפעילות 

  .�2005י ל בדוח השנתנית# ואופ# המדידה שלה� מגזרי הפעילות

  
  : לפי מגזרי פעילותהנקיהרווח פירוט להל# 

  

  השינוי  2005 במרס 31  2006 במרס 31  מגזרי�

  %    ח"ני שבמיליו  

  )25.4(  118  88  משקי בית 

  )3.7(  54  52  עסקי� קטני�

  +  10  169  בנקאות עיסקית

  68.7  67  113   בנקאות מסחרית

  181.8  22  62  #"בניה ונדל

  )63.6(  11  4  בנקאות פרטית 

  153.7  246  624   * ואחרי�ניהול פיננסי

  110.6  528  1,112  ס& הכל
  
  .ותכולל רווח מפעולות בלתי רגיל* 

  משקי בית. 1

  : להל# תמצית רווח והפסד של מגזר משקי בית

בנקאות   

  ופיננסי� 

כרטיסי 

  אשראי

  

  שוק ההו# 

  

  משכנתאות

  

  ס& הכל

  2006 במרס %31 סתיימו בהלשלושה חודשי� ש  

          ח"במיליוני ש  

            :רווח מפעולות מימו#

  )237(  362  2  16  )617(  מחיצוניי�

  756  )267(  )1(  )1(  1,025  בינמגזרי

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  308  31  75  86  116  מחיצוניי�

  133  2  90  41  �  בינמגזרי

  960  128  166  142  524  ס& כל ההכנסות

  101  84  �  1  16  הפרשות לחובות מסופקי�

            :הוצאות תפעוליות ואחרות

  711  49  97  94  471  לחיצוניי�

  3  3  �  �  �  בינמגזרי

  145  )8(  69  47  37   מפעולות רגילות לפני מיסי�)הפסד(רווח 

  57  )1(  28  14  16  הפרשה למיסי�

  88  )7(  41  33  21  נקי) הפסד(רווח 

  12.1%           תשואה להו�%
            
            

  44,407  33,003  118  1,342  9,944  יתרה ממוצעת של נכסי�

  116,372  12,490  �  49  103,833  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  41,548  26,677  130  5,561  9,180  ה ממוצעת של נכסי סיכו#יתר

קרנות , ג"יתרה ממוצעת של נכסי קופת

  נאמנות וקרנות השתלמות

  

�  

  

�  

  

58,301  

  

�  

  

58,301  

  32,681  �  32,681  �  �  יתרה ממוצעת של ניירות ער&

  8,814  8,521  �  �  293  יתרה ממוצעת של נכסי� אחרי� בניהול

  43,793  32,875  107  927  9,884  2006 במרס �31ל יתרת אשראי לציבור

  111,105  8,569  �  5  102,531  2006 במרס �31 ליתרת פיקדונות הציבור

  

  

   מגזרי הפעילות בקבוצה
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בנקאות   

  ופיננסי� 

כרטיסי 

  אשראי

  

  שוק ההו# 

  

  משכנתאות

  

  ס& הכל

  2005 במרס �31לשלושה חודשי� שהסתיימו ב  

        ח"במיליוני ש  

            :רווח מפעולות מימו#

  )165(  299  �  12  )476(  יצוניי�מח

  618  )205(  �  1  822  בינמגזרי

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  296  33  68  73  122  מחיצוניי�

  115  2  77  35  1  בינמגזרי

  864  129  145  121  469  ס& כל ההכנסות

  37  21  �  �  16  הפרשות לחובות מסופקי�

            :הוצאות תפעוליות ואחרות

  614  44  97  78  395  לחיצוניי�

  3  3  �  �  �  בינמגזרי

  210  61  48  43  58  רווח מפעולות רגילות לפני מיסי�

  92  28  21  17  26  הפרשה למיסי�

  118  33  27  26  32  רווח נקי

  17.5%           תשואה להו�%

            

            

  41,911  31,748  54  1,073  9,036  יתרה ממוצעת של נכסי�

  114,106  11,099  �  45  102,962  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  38,543  25,528  54  5,136  7,825  יתרה ממוצעת של נכסי סיכו#

קרנות , ג"יתרה ממוצעת של נכסי קופת

  נאמנות וקרנות השתלמות

  

�  

  

�  

  

47,807  

  

�  

  

47,807  

  26,426  �  26,426  �  �  יתרה ממוצעת של ניירות ער&

  9,039  8,742  �  �  297  יתרה ממוצעת של נכסי� אחרי� בניהול

  43,668  32,813  130  879  9,846  2005 בדצמבר �31 ליתרת אשראי לציבור

  110,364  8,767  �  3  101,594  2005 בדצמבר �31 ליתרת פיקדונות הציבור

  שינויי� עיקריי� בהיק+ הפעילות

ח בהשוואה לסו+ שנת " מיליו# ש�125גדל בבמגזר משקי הבית ס& כל האשראי לציבור 

 והלואות לדיור גדלו �0.6%בנטרול הלוואות לדיור האשראי גדל ב, 0.3% עלייה של 2005

 2005בהשוואה לסו+ שנת , ח" מיליו# ש�741 פיקדונות הציבור עלו ב.0.2%בשיעור של 

  .0.7%עלייה של 

   פנסיוניייעו-

ושוקד על פיתוח , ייעו$ פנסיוניתחו� של הבנק נמצא בעיצומה של הערכות לכניסה ל

. ת ומודלי� מתקדמי� להתאמת מוצרי� פנסיוניי� ללקוחות פרטיי�מערכות אנליטיו

בכוונת הבנק .  בתחו� הפנסיוני וכ# מגייס עובדי� נוספי��הבנק מכשיר יועצי, כמו כ#

בכפו+ לקבלת רישיו# ייעו$ פנסיוני , 2006להיער& למת# הייעו$ הפנסיוני עוד במהל& שנת 

  .מהממונה על שוק ההו# במשרד האוצר

  � עיקריי� ברווח הנקישינויי

ח " מיליו# ש�88  ב2006 ברביע הראשו# של הסתכ�במגזר משקי בית הנקי הרווח 

 מגידול ת ברווח נובעהירידה. ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליו# ש�118בהשוואה ל

ס& כל ). 41ראה להל# בעמוד , ש"בלמ(במגזר המשכנתאות  בהפרשות לחובות מסופקי�

 הרווח הנקי בפעילות . בעלייה מקבילה בהוצאותוח וקוזז"יליו# ש מ�96ההכנסות גדלו ב

.�6.7%המגזר בבנק באר$ בלבד גדל ב
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  עסקי� קטני�. 2

  : עסקי� קטני�מגזרלהל# תמצית רווח והפסד של 

בנקאות   

  ופיננסי� 

כרטיסי 

  אשראי

  

  שוק ההו# 

  

  משכנתאות

  

  ס& הכל

  2006 במרס %31 לשלושה חודשי� שהסתיימו ב  

          ח"יוני שבמיל  

            :רווח מפעולות מימו#

  232  2  3  5  222  מחיצוניי�

  )23(  )1(  )3(  )1(  )18(  בינמגזרי

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  116  �  4  24  88  מחיצוניי�

  )3(  �  7  )11(  1  בינמגזרי

  322  1  11  17  293  ס& כל ההכנסות

  9  �  �  �  9  הפרשות לחובות מסופקי�

            : ואחרותהוצאות תפעוליות

  224  �  7  12  205  לחיצוניי�

  �  �  �  �  �  בינמגזרי

  89  1  4  5  79  רווח מפעולות רגילות לפני מיסי�

  37  �  2  2  33  הפרשה למיסי�

  52  1  2  3  46  רווח נקי

  27.3%           תשואה להו�%

            

            

  13,493  98  218  177  13,000  יתרה ממוצעת של נכסי�

  11,530  �  �  70  11,460  ייבויותיתרה ממוצעת של התח

  11,404  98  250  766  10,290  יתרה ממוצעת של נכסי סיכו#

קרנות , ג"יתרה ממוצעת של נכסי קופת

  נאמנות וקרנות השתלמות

  

�  

  

�  

  

5,846  

  

�  

  

5,846  

  2,423  �  2,423  �  �  יתרה ממוצעת של ניירות ער&

  444  �  �  �  444  יתרה ממוצעת של נכסי� אחרי� בניהול

  13,505  99  187  152  13,067  2006 במרס �31 ליתרת אשראי לציבור

  11,289  �  �  �  11,289  2006 במרס �31 ליתרת פיקדונות הציבור
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בנקאות   

  ופיננסי� 

כרטיסי 

  אשראי

  

  שוק ההו# 

  

  משכנתאות

  

  ס& הכל

  2005 במרס �31לשלושה חודשי� שהסתיימו ב  

        ח"במיליוני ש  

            :רווח מפעולות מימו#

  211  1  2  5  203  מחיצוניי�

  )24(  )1(  )1(  )1(  )21(  בינמגזרי

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  116  �  3  24  89  מחיצוניי�

  )5(  �  8  )12(  )1(  בינמגזרי

  298  �  12  16  270  ס& כל ההכנסות

  6  �  �  �  6  הפרשות לחובות מסופקי�

            :הוצאות תפעוליות ואחרות

  197  �  6  12  179  לחיצוניי�

  )1(  �  �  �  )1(  בינמגזרי

  96  �  6  4  86  רווח מפעולות רגילות לפני מיסי�

  42  �  3  2  37  הפרשה למיסי�

  54  �  3  2  49  רווח נקי

  31.2%           תשואה להו�%

            

            

  12,660  106  204  187  12,163  יתרה ממוצעת של נכסי�

  10,604  �  �  74  10,530  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  10,348  106  204  739  9,299  יתרה ממוצעת של נכסי סיכו#

קרנות , ג"יתרה ממוצעת של נכסי קופת

  נאמנות וקרנות השתלמות

  

�  

  

�  

  

4,784  

  

�  

  

4,784  

  1,589  �  1,589  �  �  יתרה ממוצעת של ניירות ער&

  429  �  �  �  429  יתרה ממוצעת של נכסי� אחרי� בניהול

  13,476  98  250  155  12,973  2005מבר  בדצ�31 ליתרת אשראי לציבור

  11,391  �  �  �  11,391  2005 בדצמבר �31 ליתרת פיקדונות הציבור

  שינויי� עיקריי� בהיק+ הפעילות

וס&   , 2005ח בהשוואה לסו+ שנת " מיליו# ש�29ס& כל האשראי לציבור במגזר גדל ב

  . ח" מיליו# ש�102ירדו בפיקדונות הציבור 

  רווח הנקישינויי� עיקריי� ב

ח " מיליו# ש�52  ב2006 ברביע הראשו# של הסתכ�במגזר עסקי� קטני� הנקי הרווח 

של  ת מגידול ברווח נובעהירידה. ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליו# ש�54בהשוואה ל

ח " מיליו# ש�24 ההכנסות גדלו ב, בנוס+.בהפרשות לחובות מסופקי�ח " מיליו# ש3

  .14.3%גידול של , ח בהוצאות"# ש מיליו28ה של ישקוזזו בעלי
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  בנקאות עסקית. 3

   :להל# תמצית רווח והפסד של הבנקאות העיסקית

בנקאות   

ופיננסי� 

  באר$

  

כרטיסי 

  אשראי

  

  

  שוק ההו# 

  

  פעילות 

  ל"חו

  

  

  ס& הכל

  2006 במרס %31 לשלושה חודשי� שהסתיימו ב  

          ח"במיליוני ש  

            :רווח מפעולות מימו#

  577  63  �  3  511  י�מחיצוני

  )187(  45  �  )1(  )231(  בינמגזרי

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  91  11  5  28  47  מחיצוניי�

  )20(  �  3  )23(  �  בינמגזרי

  461  119  8  7  327  ס& כל ההכנסות

  8  �  �  �  8  הפרשות לחובות מסופקי�

            :הוצאות תפעוליות ואחרות

  142  42  4  14  82  לחיצוניי�

  35  35  �  �  �  זריבינמג

  276  42  4  )7(  237  מפעולות רגילות לפני מיסי�) הפסד(רווח 

  107  11  2  )2(  96  הפרשה למיסי�

  169  31  2  )5(  141  נקי) הפסד(רווח 

  15.7%           תשואה להו�%

            

            

  58,744  11,032  34  35  47,643  יתרה ממוצעת של נכסי�

  33,720  13,596  �  123  20,001  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  61,970  11,636  39  160  50,135  יתרה ממוצעת של נכסי סיכו#

קרנות , ג"יתרה ממוצעת של נכסי קופת

  נאמנות וקרנות השתלמות

  

�  

  

�  

  

4,471  

  

53  

  

4,524  

  47,455  1,217  46,238  �  �  יתרה ממוצעת של ניירות ער&

  664  �  �  �  664  יתרה ממוצעת של נכסי� אחרי� בניהול

  55,155  10,321  29  1  44,804  2006 במרס �31 ליתרת אשראי לציבור

  27,546  12,344  �  �  15,202  2006 במרס �31 ליתרת פיקדונות הציבור
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בנקאות   

ופיננסי� 

  באר$

  

כרטיסי 

  אשראי

  

  

  שוק ההו# 

  

  פעילות 

  ל"חו

  

  

  ס& הכל

  2005 במרס �31לשלושה חודשי� שהסתיימו ב  

        ח"במיליוני ש  

            :ווח מפעולות מימו#ר

  448  57  �  1  390  מחיצוניי�

  )110(  32  �  �  )142(  בינמגזרי

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  70  11  5  19  35  מחיצוניי�

  )10(  �  4  )16(  2  בינמגזרי

  398  100  9  4  285  ס& כל ההכנסות

  241  �  �  �  241  הפרשות לחובות מסופקי�

            :הוצאות תפעוליות ואחרות

  122  37  3  12  70  לחיצוניי�

  28  28  �  �  �  בינמגזרי

  7  35  6  )8(  )26(  מפעולות רגילות לפני מיסי�) הפסד(רווח 

  )3(  9  3  )2(  )13(  הפרשה למיסי�

  10  26  3  )6(  )13(  נקי) הפסד(רווח 

  0.9%           תשואה להו�%

            

            

  56,746  9,498  24  24  47,200  יתרה ממוצעת של נכסי�

  33,349  12,022  �  104  21,223  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  57,601  9,538  24  133  47,906  יתרה ממוצעת של נכסי סיכו#

קרנות , ג"יתרה ממוצעת של נכסי קופת

  נאמנות וקרנות השתלמות

  

�  

  

�  

  

4,565  

  

�  

  

4,565  

  33,081  807  32,274  �  �  יתרה ממוצעת של ניירות ער&

  774  �  �  �  774  יתרה ממוצעת של נכסי� אחרי� בניהול

  57,360  10,255  39  1  47,065  2005 בדצמבר �31 ליתרת אשראי לציבור

  28,616  12,211  �  �  16,405  2005 בדצמבר �31 ליתרת פיקדונות הציבור

  שינויי� עיקריי� בהיק+ הפעילות

, 2005 בהשוואה לסו+ שנת 3.8%, ח" מיליו# ש�2,205ירד בס& כל האשראי לציבור במגזר 

   .3.7%, ח" מיליו# ש�1,070ירדו בוס& פיקדונות הציבור 

  שינויי� עיקריי� ברווח הנקי

 מיליו# 169ס& של ב 2006ברביע הראשו# של  בנקאות עסקית הסתכ� הרווח הנקי במגזר

הגידול ברווח נובע בעיקר . ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליו# ש10ח לעומת "ש

 63בנוס+ עלו ההכנסות בס& . ח בהפרשות לחובות מסופקי�" מיליו# ש233ה של מיריד

  . בהוצאות18.0%, ח" מיליו# ש27 לעומת עלייה של 15.8%, ח"מיליו# ש
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  בנקאות מסחרית. 4

   :מסחריתהבנקאות הלהל# תמצית רווח והפסד של 

בנקאות   

ופיננסי� 

  באר$ 

  

כרטיסי 

  אשראי

  

  

  שוק ההו# 

  

  

  משכנתאות

  

פעילות 

  ל"חו

  

  

  ס& הכל

  2006 במרס %31 לשלושה חודשי� שהסתיימו ב  

          ח"במיליוני ש  

              :רווח מפעולות מימו#

  359  60  5  1  2  291  מחיצוניי�

  )80(  )11(  )3(  )1(  )1(  )64(  בינמגזרי

              :הכנסות תפעוליות ואחרות

  101  9  �  19  10  63  מחיצוניי�

  �  �  �  6  )6(  �  בינמגזרי

  380  58  2  25  5  290  ס& כל ההכנסות

  29  �  4  �  �  25  הפרשות לחובות מסופקי�

              :הוצאות תפעוליות ואחרות

  163  31  1  8  4  119  לחיצוניי�

  4  �  �  �  �  4  בינמגזרי

מפעולות רגילות ) הפסד(רווח 

  לפני מיסי�

  

142  

  

1  

  

17  

  

)3(  

  

27  

  

184  

  71  7  )1(  7  1  57  הפרשה למיסי�

  113  20  )2(  10  �  85  נקי) דהפס(רווח 

  19.7%             תשואה להו�%

              

              

  36,358  8,665  386  93  47  27,167  יתרה ממוצעת של נכסי�

  25,650  7,327  332  �  40  17,951  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  33,481  5,301  426  104  259  27,391  יתרה ממוצעת של נכסי סיכו#

, ג"ופתיתרה ממוצעת של נכסי ק

קרנות נאמנות וקרנות 

  השתלמות

  

  

�  

  

  

�  

  

  

4,899  

  

  

�  

  

  

147  

  

  

5,046  

  50,349  2,029  �  48,320  �  �  יתרה ממוצעת של ניירות ער&

יתרה ממוצעת של נכסי� אחרי� 

  בניהול

  

1,231  

  

�  

  

�  

  

�  

  

�  

  

1,231  

   יתרת אשראי לציבור

  2006 במרס �31ל

  

27,709  

  

49  

  

81  

  

319  

  

5,957  

  

34,115  

  תרת פיקדונות הציבורי

  2006 במרס �31ל

  

15,863  

  

�  

  

�  

  

75  

  

6,920  

  

22,858  
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בנקאות   

ופיננסי� 

  באר$ 

  

כרטיסי 

  אשראי

  

  

  שוק ההו# 

  

  

  משכנתאות

  

פעילות 

  ל"חו

  

  

  ס& הכל

  2005 במרס �31לשלושה חודשי� שהסתיימו ב  

          ח"במיליוני ש  

              :רווח מפעולות מימו#

  323  47  4  1  2  269  מחיצוניי�

  )73(  )8(  )3(  )1(  )1(  )60(  בינמגזרי

              :הכנסות תפעוליות ואחרות

  82  6  �  11  10  55  מחיצוניי�

  4  �  �  11  )7(  �  בינמגזרי

  336  45  1  22  4  264  ס& כל ההכנסות

  60  )1(  )1(  �  �  62  הפרשות לחובות מסופקי�

              :הוצאות תפעוליות ואחרות

  154  28  2  9  4  111  לחיצוניי�

  5  �  �  �  1  4  בינמגזרי

מפעולות רגילות ) הפסד(רווח 

  לפני מיסי�

  

87  

  

)1(  

  

13  

  

�  

  

18  

  

117  

  50  5  �  6  )1(  40  הפרשה למיסי�

  67  13  �  7  �  47  רווח נקי

  12.4%             תשואה להו�%

              

              

  34,405  7,915  429  111  51  25,899  יתרה ממוצעת של נכסי�

  21,861  6,690  378  �  53  14,740   התחייבויותיתרה ממוצעת של

  30,374  4,630  421  111  202  25,010  יתרה ממוצעת של נכסי סיכו#

, ג"יתרה ממוצעת של נכסי קופת

קרנות נאמנות וקרנות 

  השתלמות

  

  

�  

  

  

�  

  

  

4,540  

  

  

�  

  

  

�  

  

  

4,540  

  27,972  1,753  �  26,219  �  �  יתרה ממוצעת של ניירות ער&

ל נכסי� אחרי� יתרה ממוצעת ש

  בניהול

  

1,129  

  

�  

  

�  

  

�  

  

�  

  

1,129  

 �31 ליתרת אשראי לציבור

   2005בדצמבר 

  

26,412  

  

43  

  

104  

  

325  

  

5,466  

  

32,350  

 �31 ליתרת פיקדונות הציבור

  2005בדצמבר 

  

17,046  

  

�  

  

�  

  

60  

  

6,816  

  

23,922  

  שינויי� עיקריי� בהיק+ הפעילות

, 2005 בהשוואה לסו+ שנת 5.5%, ח" מיליו# ש�1,765ס& כל האשראי לציבור במגזר גדל ב

   .4.4%, ח" מיליו# ש�1,064ב ירדווס&   פיקדונות הציבור 

  שינויי� עיקריי� ברווח הנקי

 מיליו# 113 בס& 2006 ברביע הראשו# של בנקאות מסחרית הסתכ�ה  הנקי במגזרהרווח

 .68.7% בשיעור של גידול, ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליו# ש�67ח בהשוואה ל"ש

 שקוזז חלקית מגידול ,13.1%, ח" מיליו# ש�44הגידול ברווח נובע מגידול בהכנסות ב

 בהפרשות לחובות 51.7%, ח" מיליו# ש31 קיטו# של , בנוס+.ח" מיליו# ש�8בהוצאות ב

   . מסופקי�

  ובפעילות המגזר בבריטניה גדל�61%הרווח הנקי של המגזר בפעילות הבנק באר$ גדל ב

  .�43%הרווח הנקי בכ
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  �"בניה ונדלמגזר . 5

   :#"מער& בניה ונדללהל# תמצית רווח והפסד של 

בנקאות     

  ופיננסי�  באר$

  

  שוק ההו# 

פעילות 

  ל"חו

  

  ס& הכל

  2006 במרס %31 לשלושה חודשי� שהסתיימו ב    

      ח"במיליוני ש    

            :רווח מפעולות מימו#

  367  20  �  347    מחיצוניי�

  )200(  )8(  �  )192(    מגזריבינ

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  14  �  1  13    מחיצוניי�

  �  �  �  �    בינמגזרי

  181  12  1  168    ס& כל ההכנסות

  51  �  �  51    הפרשות לחובות מסופקי�

            :הוצאות תפעוליות ואחרות

  22  2  �  20    לחיצוניי�

  3  3  �  �    בינמגזרי

  105  7  1  97    מיסי�רווח מפעולות רגילות לפני 

  43  3  �  40    הפרשה למיסי�

  62  4  1  57    רווח נקי

  11.4%           תשואה להו�%

            

            

  24,941  1,072  �  23,869    יתרה ממוצעת של נכסי�

  3,240  327  �  2,913    יתרה ממוצעת של התחייבויות

  30,871  1,153  �  29,718    יתרה ממוצעת של נכסי סיכו#

קרנות , ג"של נכסי קופתיתרה ממוצעת 

  נאמנות וקרנות השתלמות

    

�  

  

202  

  

�  

  

202  

  10,328  6  10,322  �    יתרה ממוצעת של ניירות ער&

  75  �  �  75    יתרה ממוצעת של נכסי� אחרי� בניהול

  24,665  1,046  �  23,619    2006 במרס �31 ליתרת אשראי לציבור

  2,916  285  �  2,631    2006 במרס �31 ליתרת פיקדונות הציבור
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בנקאות     

  ופיננסי�  באר$

  

  שוק ההו# 

פעילות 

  ל"חו

  

  ס& הכל

  2005 במרס �31לשלושה חודשי� שהסתיימו ב    

      ח"במיליוני ש    

            :רווח מפעולות מימו#

  321  15  �  306    מחיצוניי�

  )171(  )4(  �  )167(    בינמגזרי

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  12  1  1  10    מחיצוניי�

  �  �  �  �    בינמגזרי

  162  12  1  149    ס& כל ההכנסות

  102  �  �  102    הפרשות לחובות מסופקי�

            :הוצאות תפעוליות ואחרות

  19  1  �  18    לחיצוניי�

  2  2  �  �    בינמגזרי

  39  9  1  29    רווח מפעולות רגילות לפני מיסי�

  17  2  �  15    הפרשה למיסי�

  22  7  1  14    רווח נקי

  3.9%          ה להו� תשוא%

            

            

  26,457  962  �  25,495    יתרה ממוצעת של נכסי�

  2,439  222  �  2,217    יתרה ממוצעת של התחייבויות

  31,093  973  �  30,120    יתרה ממוצעת של נכסי סיכו#

קרנות , ג"יתרה ממוצעת של נכסי קופת

  נאמנות וקרנות השתלמות

    

�  

  

193  

  

�  

  

193  

  10,437  5  10,432  �     ניירות ער&יתרה ממוצעת של

  24  �  �  24    יתרה ממוצעת של נכסי� אחרי� בניהול

  24,490  1,083  �  23,407    2005 בדצמבר �31 ליתרת אשראי לציבור

  3,150  365  �  2,785    2005 בדצמבר �31 ליתרת פיקדונות הציבור

  שינויי� עיקריי� בהיק+ הפעילות

, 2005 בהשוואה לסו+ שנת 0.7%, ח" מיליו# ש�175ס& כל האשראי לציבור במגזר גדל ב

   .7.4%, ח" מיליו# ש�234ירדו בוס&   פיקדונות הציבור 

  שינויי� עיקריי� ברווח הנקי

ח " מיליו# ש62 בס& #2006 הסתכ� ברביע הראשו# של "הרווח הנקי במגזר בניה ונדל

. 181.8% של גידול בשיעור, ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליו# ש�22בהשוואה ל

 בהפרשות לחובות 50.0%, ח" מיליו# ש51הגידול ברווח נובע בעיקר מירידה של 

 �4 שקוזזו חלקית מגידול ב,11.7%, ח" מיליו# ש�19ס& כל ההכנסות גדלו ב. מסופקי�

  .19.0%, ח בהוצאות"מיליו# ש
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  בנקאות פרטית. 6

   :פרטיתהבנקאות הלהל# תמצית רווח והפסד של 

בנקאות   

נסי�  ופינ

  באר$

  

כרטיסי 

  אשראי

  

  

  שוק ההו# 

  

פעילות 

  ל"חו

  

  

  ס& הכל

  2006 במרס %31 לשלושה חודשי� שהסתיימו ב  

          ח"במיליוני ש  

            :רווח מפעולות מימו#

  )264(  )30(  �  �  )234(  מחיצוניי�

  356  76  �  �  280  בינמגזרי

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  94  59  24  �  11  מחיצוניי�

  8  2  5  �  1  בינמגזרי

  194  107  29  �  58  ס& כל ההכנסות

            :הוצאות תפעוליות ואחרות

  170  100  16  1  53  לחיצוניי�

  21  21  �  �  �  בינמגזרי

  3  )14(  13  )1(  5  מפעולות רגילות לפני מיסי�) הפסד(רווח 

  3  )4(  5  �  2  הפרשה למיסי�

  �  )10(  8  )1(  3  מפעולות רגילות לאחר מס) הפסד(רווח 

 בהפסדי�חלק� של בעלי מניות חיצוניי� 

  של חברות מאוחדות

  

�  

  

�  

  

�  

  

4  

  

4  

  4  )6(  8  )1(  3  נקי) הפסד(רווח 

  4.9%           תשואה להו�%

            

            

  8,192  6,405  �  6  1,781  יתרה ממוצעת של נכסי�

  37,720  13,063  �  �  24,657  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  4,575  3,593  �  44  938  כסי סיכו#יתרה ממוצעת של נ

קרנות , ג"יתרה ממוצעת של נכסי קופת

  נאמנות וקרנות השתלמות

  

�  

  

�  

  

3,307  

  

1,608  

  

4,915  

  61,133  35,146  25,987  �  �  יתרה ממוצעת של ניירות ער&

  450  �  �  �  450  יתרה ממוצעת של נכסי� אחרי� בניהול

  4,981  3,145  �  6  1,830  2006 במרס �31 ליתרת אשראי לציבור

  37,548  12,308  �  �  25,240  2006 במרס �31 ליתרת פיקדונות הציבור
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בנקאות   

ופיננסי�  

  באר$

  

כרטיסי 

  אשראי

  

  

  שוק ההו# 

  

פעילות 

  ל"חו

  

  

  ס& הכל

  2005 במרס �31לשלושה חודשי� שהסתיימו ב  

        ח"במיליוני ש  

            :רווח מפעולות מימו#

  )135(  )5(  �  �  )130(  מחיצוניי�

  205  42  �  �  163  בינמגזרי

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  90  60  22  �  8  מחיצוניי�

  7  2  5  �  �  בינמגזרי

  167  99  27  �  41  ס& כל ההכנסות

            :הוצאות תפעוליות ואחרות

  131  78  15  �  38  לחיצוניי�

  15  15  �  �  �  בינמגזרי

  21  6  12  �  3  רווח מפעולות רגילות לפני מיסי�

  7  1  5  �  1  הפרשה למיסי�

  14  5  7  �  2  רווח מפעולות רגילות לאחר מס

  חלק� של בעלי מניות חיצוניי� ברווחי�

  של חברות מאוחדות

  

�  

  

�  

  

�  

  

)3(  

  

)3(  

  11  2  7  �  2  רווח נקי

  14.8%           תשואה להו�%

            

            

  7,505  5,986  �  5  1,514  יתרה ממוצעת של נכסי�

  33,057  11,131  �  �  21,926  ת של התחייבויותיתרה ממוצע

  4,224  3,393  �  36  795  יתרה ממוצעת של נכסי סיכו#

קרנות , ג"יתרה ממוצעת של נכסי קופת

  נאמנות וקרנות השתלמות

  

�  

  

�  

  

2,384  

  

�  

  

2,384  

  52,504  32,769  19,735  �  �  יתרה ממוצעת של ניירות ער&

  513  �  �  �  513  יתרה ממוצעת של נכסי� אחרי� בניהול

  4,678  3,005  �  6  1,667  2005 בדצמבר �31 ליתרת אשראי לציבור

  35,008  11,262  �  �  23,746  2005 בדצמבר �31 ליתרת פיקדונות הציבור

  שינויי� עיקריי� בהיק+ הפעילות

, 2005 בהשוואה לסו+ שנת 6.5%, ח" מיליו# ש�303ס& כל האשראי לציבור במגזר גדל ב

   .7.3%, ח" מיליו# ש�2,540ת הציבור גדלו בוס&   פיקדונו

  שינויי� עיקריי� ברווח הנקי

ח "מיליו# ש 4בס&  2006ברביע הראשו# של בנקאות פרטית הסתכ� הנקי במגזר ההרווח 

הירידה ברווח נובעת מתרומה . ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליו# ש�11בהשוואה ל

ח " מיליו# ש3עומת תרומה חיובית של ח בשלוחה בשווי$ ל" מיליו# ש�11שלילית של כ

 הרווח הנקי של המגזר בפעילות באר$ גדל בשיעור של .בתקופה המקבילה אשתקד

12.5%.  
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  ניהול פיננסי. 7

לעומת ח "מיליו# ש 131בס&  2006ברביע הראשו# של  הסתכ�  במגזר ניהול פיננסיההפסד

 מהסיבות תברווח נובע הירידה. ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש מיליו# 35רווח בס& 

  :דלהל#

אימו$ לוחות . אחרי�שלא הועמסו על מגזרי הפעילות ה, גידול בהוצאות התפעוליות  �

 על הביטוח ומגידול בהפרשה לפיצויי� חתמותה חדשי� שפורסמו על ידי המפק

קופה שווי ה ההתחייבות לפיצויי� הגבוה מהגידול בבסכו�ופנסיה כתוצאה מגידול 

   .לפיצויי�

  .ח ברווח הנקי" מיליו# ש�125כל גרמו שני סעיפי� אלה לקיטו# של כס& ה

  

הירידה ברווח המימוני כתוצאה מירידה בשווי שוק של אגרות חוב למסחר וירידה   �

ח ברווח " מיליו# ש�30ברווח ממכירת אגרות חוב זמינות למכירה גרמו לקיטו# של כ

  .הנקי

  

כולל חלק , א הוקצתה למגזרי� האחרי� שלפעילותהג�  במגזר זה כלולה –אחרי� . 8

  .ברווחי חברות כלולות כמפורט לעילהקבוצה 

אשר כל אחת מה# איננה מגיעה עד , מגזר זה כולל את הפעילויות האחרות של הקבוצה

  .כדי מגזר בר רווח על פי הוראות בנק ישראל

 למגזרי� חלק של פעילות חברות שוק ההו# אשר אינה משויכת: פעילות זו כוללת בעיקר

פעילות כרטיסי אשראי וכ# את הרווחי� מחברות הכלולות של הקבוצה וכ# את , אחרי�

  .התוצאות ממימוש מניות בחברות מוחזקות

ח " מיליו# ש755 הסתכ� הרווח הנקי במגזר האחרי� בס& 2006ברביע הראשו# של 

  . בתקופה המקבילה אשתקדח " מיליו# ש211לעומת 

  :ח"יקריי� במיליוני שפירוט השינויי� העלהל# 

  הפרש באחוזי�  2005 במרס 31  2006 במרס 31  

  )44.7(  141  78  חברות כלולות

  �  )3(  712  )1(  רווח בלתי רגיל

  40.0  10  14  מפעולות רגילות בבנק

  )77.8(  9  2  פסגות אופק

  �  14  )1(  'לאומי ושות

  �  12  )3(  חברות אחרות באר$

  25.0  4  5  ל"חברות בחו

  �  24  )52(  )2(י� התאמות מס

  257.8  211  755  ס& הכל

  

  )מוצג במגזר אחר (�רווח מפעולות בלתי רגילות   .1

 מתו& 10.0%  ריאליות הבנק ולאומי אחזקותו מכר2006 במרס 15בתארי& 

 בהו# המניות הנפרע של מגדל אחזקות וכתוצאה מכ& שיעור ההחזקה ה�החזקותי

לאחר מס , הרווח נטו. �9.98%ד לשל הבנק בהו# המניות של מגדל אחזקות יר

ח ונרש� כרווח מפעולות בלתי " מיליו# ש235ל הסתכ� בס& של "מהמכירה הנ

  .רגילות

 מכר הבנק את כל החזקותיו בחברת אפריקה ישראל 2006 במרס 27בתארי& 

ח " מיליו# ש476ל הסתכ� בס& של "לאחר מס מהמכירה הנ, הרווח נטו. להשקעות

  .בלתי רגילותונרש� כרווח מפעולות 

  .�37 ו36להל# בעמודי� ל ראה "לפרטי� נוספי� בקשר ע� המכירות הנ

  .מס בי# חישובי המס במגזרי� למס האפקטיבי בדוח המאוחדהפרשי   .2
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  )מוצג במגזר אחר (�) ריאליות(חברות כלולות . 9

  . ומוצג במגזר אחרי�, כולל את תוצאות הפעילות של הקבוצה בהשקעות ריאליות

  �1,255ב 2006במרס  �31ב ההשקעות של קבוצת לאומי בחברות כלולות מסתכ� ס& כל

  .2005 בדצמבר �31בח "מיליו# ש 2,064ח לעומת "מיליו# ש

  :להל# עיקרי השינויי�

  )ח"במיליוני ש(שווי שוק  )ח"במיליוני ש(שווי במאז#  

 במרס 31  ש� החברה

2006  

 בדצמבר 31

2005  

  

  %�בשינוי 

 במרס 31

2006  

 בדצמבר 31

2005  

  2,363  2,118  2.7  1,066  1,095  מ"החברה לישראל בע

  1,355  %   �  534  %   )1 (מ"בעופיננסי� מגדל אחזקות ביטוח 

  1,197  %   �  315  %   )2 (מ"אפריקה ישראל להשקעות בע

  �  %   �  46  46  מ"שר בע�אפ

  �  %  9.1  11  12  מ"שידורי קשת בע

  �  %  10.9  92  102  אחרי�

  4,915  2,118  )39.2(  2,064  1,255  ס& הכל

�ומ, גדל אחזקות ביטוח מהו# המניות של מ10% מכר הבנק 2006 במרס 15ביו�   .1

מניות זמינות ",  בסעי+ ניירות ער&וצגתההשקעה מיתרת  2006 במרס 31

  ".למכירה

  .   באפריקה ישראליוהחזקות מלוא מכר הבנק את  2006 במרס 27ביו�   .2

 78הסתכמה בס&  2006ברביע הראשו# של לרווח הקבוצה תרומת החברות הכלולות 

  . לעומת התקופה המקבילה אשתקדח " מיליו# ש141ח לעומת "מיליו# ש

מרישו� מיסי� מירידת הרווח של החברה לישראל והירידה בתרומה לרווח נובעת בעיקר 

 מלאי� בגי# רווחי מגדל אחזקות ואפריקה ישראל לעומת הפרשה למיסי� לשל� בעתיד

  .2005ברביע הראשו# של בגי# חלוקת דיבידנד בלבד 

  :)ח"במיליוני ש (להל# תרומת החברות לרווח הנקי של הקבוצה

   במרס�31 בסתיי�הרביע ש 

   השינוי%  2005  2006  

  )71.1(  90  26  מ"החברה לישראל בע

  )32.4(  34  23   מ"בעופיננסי� מגדל אחזקות ביטוח 

  26.7  15  19   מ"אפריקה ישראל להשקעות בע

  �  1  11  מ"שר בע�אפ

  �  �  %  מ"שידורי קשת בע

  �  1  )1(  אחרי�

  78  141  )44.7(  

  )קונגלומרט( בתאגידי החזקה ריאליי� החזקות

�א"התשמ, )רישוי( הבנק בתאגידי� כפופה למגבלות הקבועות בחוק הבנקאות החזקות

כי תאגיד ,  לחוקא24בסעי+ , בי# היתר, חוק הבנקאות קובע"). חוק הבנקאות ("1981

אחד בלבד ") תאגיד החזקה ריאלי("בנקאי רשאי להחזיק באמצעי שליטה בקונגלומרט 

הבנק ). והפועל ביותר משלושה ענפי משק, ח" ש מיליו�1,767#תאגיד שהונו עולה על כ(

מ ואפריקה "החברה לישראל בע, שני תאגידי� המוגדרי� כקונגלומרטב  בעברחזיק ה

ראה פירוט  ,מ" לגבי חברת מגדל אחזקות ביטוח ופיננסי� בע.מ"ישראל להשקעות בע

  .להל#

  ") מגדל אחזקות("מ  "מגדל אחזקות ביטוח ופיננסי� בע

 ולאחר שהבנק ער& בדיקות 2005על פי הודעת מגדל שנמסרה לבנק בסו+ חודש יוני 

 הבנק הודיע, )בהסתמ& על נתוני� ומידע שהועברו על ידי קבוצת מגדל(בעקבות הודעה זו 
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א לחוק 24 כי על פי פרשנות בנק ישראל לסעי+ 2005לבנק ישראל במהל& חודש יולי 

בה מחזיק , מגדל אחזקות, 2005נכו# לסו+ מרס , )פרשנות שהבנק חולק עליה(הבנקאות 

" תאגיד החזקה ריאלי"ועל כ# ג� היא מוגדרת כ, פועלת ביותר משלושה ענפי משק, הבנק

סי+ וביקש הבנק כי תינת# לו תקופת מעבר סבירה לעמוד הו, לפיכ&"). קונגלומרט("

עוד ביקש הבנק כי בנק ישראל יסייע בתיקו# החקיקה . בהוראות חוק הבנקאות לעניי# זה

שאושרה בעקבות ועדת בכר כ& שהמלצות ועדת בכר לעניי# החזקת בנקי� בחברות ביטוח 

 ולהחזיק בחלק יחולו ג� על החזקת הבנק במגדל אחזקות והבנק יוכל להמשי&

  .מהחזקותיו במגדל אחזקות

 ) לדוחות הכספיי�8באור ראה (לעניי# הרפורמה בשוק ההו# בעקבות חקיקת החוקי� 

למכור חלק מהחזקותיו נדרש הבנק , ובנוס+ על כ&,  ובלי לגרוע מהאמור בסעי+ זה לעיל

שליטה  יחזיק יותר מעשרה אחוזי� מסוג כלשהו של אמצעי שלאבמגדל אחזקות באופ# 

  . וביצע את המכירה כמפורט להל#במגדל אחזקות

  מכירת שני תאגידי החזקה ריאליי�

אפריקה ישראל (בנק ישראל הודיע לבנק כי עליו למכור את החזקותיו בשני קונגלומרטי� 

 בספטמבר 30בהקד� האפשרי ולא יאוחר מיו� ) או החברה לישראל/או מגדל אחזקות ו/ו

אזי הבנק יהיה רשאי , די� הנמכרי� הינו מגדל אחזקותוא� אחד משני התאגי, 2006

עד ליו� :  כדלקמ2008# במרס 31עד ליו� , למכור את החזקותיו במגדל אחזקות בהדרגה

 31ועד ליו� , 10% שיעור החזקות הבנק במגדל אחזקות לא יעלה על 2007 במרס 31

א ישונה עד אז א� ל( על הבנק למכור את יתרת החזקותיו במגדל אחזקות 2008במרס 

 לחוק 24חוק הבנקאות כ& שחברות ביטוח יוחרגו באופ# מפורש מהוראות סעי+ 

  ).הבנקאות

 הודיע הבנק לבנק ישראל כי בכוונתו למכור את החזקותיו 2006 בינואר 18ביו� 

  .באפריקה ישראל ובמגדל אחזקות

א החזקות להתקשר בעסקה למכירת מלוהבנק  אישר דירקטוריו# 2006 בפברואר 1ביו� 

או חברה בשליטתו ) בעל השליטה באפריקה ישראל(הבנק באפריקה ישראל למר לב לבייב 

 בפברואר 13ביו� . ח" מיליו# ש7,075ח למניה המשק+ שווי חברה של " ש150במחיר של 

ס& כל תמורת .  הושלמה העיסקה2006 במרס 27ביו� .  נחת� ההסכ� למכירה2006

  .ח" מיליו# ש�476כ  הינו,הרווח נטו מהעסקה. ח"יו# ש מיל�1,131 כהיתההעסקה לבנק 

חברה בבעלות , מ" נחת� הסכ� בי# הבנק ולאומי החזקות ריאליות בע2006 במרס 5ביו� 

 Participatie Maatschappij Graafschapלבי# ") לאומי החזקות "�להל# (מלאה של הבנק 

Holland N.V.  ") חברה בבעלות מלאה של , ")הרוכשתAssicurazioni Generali S.p.A ,

,  מההו# המונפק והנפרע של החברה10%למכירת מניות במגדל אחזקות המהוות 

  .ב" מיליו# דולר ארה�142בתמורה לס& כולל של כ, שבבעלות הבנק ולאומי החזקות

 . הושלמה העיסקה וזאת לאחר קבלת אישור המפקח על הביטוח2006 במרס 15ביו� 

  . ח" מיליו# ש�235כרווח נטו מהעסקה הינו 

מגדל  מהו# המניות המונפק והנפרע של 9.98%נותרו בידי הבנק ,  העסקההשלמתלאחר 

  .אחזקות

  מ"שר בע%אפ

 הסכ� 2003 באוגוסט 31מ נחת� ביו� "להשקעות בעבי# הבנק לבי# אפריקה ישראל 

ל  למכור לאפריקה ישראל את כPut לבנק אופציה מסוג קנתהוהאשר במסגרתו , אופציות

. 2006 במרס 8וזאת בכל עת עד ליו� ) מ"שר בע� ממניות אפ20%(מ "שר בע�מניותיו באפ

 �Putמ על מימוש אופצית ה" הודיע הבנק לאפריקה ישראל נכסי� בע2006 במרס 8ביו� 

 מיליו# 51.4בתמורה של ,  הושלמה העיסקה2006 באפריל 9 ביו�.  הסכ� האופציותמכח

  .ח" מיליו# ש�2 כ הרווח נטו מהעיסקה הינו.ח"ש
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  מוצרי�בפעילויות 

 ,קופות הגמל,  את פעילות קרנות הנאמנותת כוללזו פעילות �   פעילות בשוק ההו�.א

בית ' כמו כ# הפעילות כוללת את פעילות לאומי ושות. ניהול תיקי�ו, קרנות השתלמות

, �שירותי� עסקיי� ופיננסיי, מ המתמחה במת# שירותי בנקאות להשקעה"השקעות בע

סגות ופ י ייעו$ כלכלי והערכות שוו, ארגו# הנפקות ציבוריות ופרטיות, חיתו�, גיוסי הו#

  .brokerageמ העוסקת בניהול תיקי השקעות ופעולות "אופק בית השקעות בע

כתוצאה מהרפורמה ,  על ידי הבנקנמצא בשלבי מכירה שוק ההו#מפעילויות עיקרי חלק 

מרבית הנכסי� . 2006ת להסתיי� במהל& שנת  ות הצפויואבמספר עסק, בשוק ההו#

  .ל אינ� מאוחדי� בדוחות הכספיי� של הקבוצה"בניהול חברות הבנות הנ

  : כפי שהוצגו במגזרי הפעילות השוני�בשוק ההו#להל# נתוני הפעילות 

משקי   
  בית

בנקאות 
  פרטית

עסקי� 
  קטני�

בנקאות 
  מסחרית

בנקאות 
  עסקית

  
  #"נדל

  
  אחר

  
  ס& הכל

  2006 במרס %31  חודשי� שהסתיימו בלשלושה  

              ח"במיליוני ש  

  7  6  %  %  %  %  %  1  רווח מפעולות מימו#

הכנסות תפעוליות 

  ואחרות

  

165  

  

29  

  

11  

  

25  

  

8  

  

1  

  

74  

  

313  

  320  80  1  8  25  11  29  166  ס& כל ההכנסות

הוצאות תפעוליות 

  ואחרות

  

97  

  

16  

  

7  

  

8  

  

4  

  

%  

  

73  

  

205  

ת מפעולות רגילו רווח

  לפני מיסי�

  

69  

  

13  

  

4  

  

17  

  

4  

  

1  

  

7  

  

115  

  63  )1(  1  2  10  2  8  41  נקי) הפסד(רווח 

  

  

  

בנקאות   משקי בית  
  פרטית

עסקי� 
  קטני�

בנקאות 
  מסחרית

בנקאות 
  עסקית

  
  #"נדל

  
  אחר

  
  ס& הכל

      2005 במרס �31לשלושה חודשי� שהסתיימו ב  

              ח"במיליוני ש  

  7  6  �  �  �  1  �  �  רווח מפעולות מימו#

הכנסות תפעוליות 

  ואחרות

  

145  

  

27  

  

11  

  

22  

  

9  

  

1  

  

87  

  

302  

  309  93  1  9  22  12  27  145  ס& כל ההכנסות

הוצאות תפעוליות 

  ואחרות

  

97  

  

15  

  

6  

  

9  

  

3  

  

�  

  

63  

  

193  

רווח מפעולות 

  רגילות לפני מיסי�

  

48  

  

12  

  

6  

  

13  

  

6  

  

1  

  

30  

  

116  

  69  21  1  3  7  3  7  27  רווח נקי

ח " מיליו# ש63 בס& 2006נקי בפעילות שוק ההו# הסתכ� ברביע הראשו# של הרווח ה

  .8.7%קיטו# של , ח בתקופה המקבילה אשתקד"יליו# ש מ�69בהשוואה ל

   לאומי קארד%כרטיסי אשראי  .ב

 בעיקר את פעילות הנפקת כרטיסי האשראי ללקוחות פרטיי� וסליקת ת כוללזופעילות 

  .שוברי� עבור בתי עסק

ות העיקרית בכרטיסי אשראי מבוצעת על ידי חברת הבת לאומי קארד העוסקת הפעיל

  .סליקת כרטיסי אשראי ופיתוח פתרונות תשלו�ובהנפקה 

ח " מיליו# ש17.4לאומי קארד סיימה את הרביע הראשו# של השנה ברווח נקי של 

  .42.6%גידול של , ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליו# ש�12.2בהשוואה ל

 �12.9% גדל היק+ הפעילות של מחזיקי כרטיסי לאומי קארד ב2006ראשו# של ברביע ה

גבוה מהגידול הכולל בשוק כרטיסי , לעומת הפעילות בתקופה המקבילה אשתקד

מספר ; 10.8%על , לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, האשראי כולו אשר עומד
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 לעומת התקופה המקבילה �13.5% גדל בכ2006הכרטיסי� הפעילי� ברביע הראשו# של 

 במספר בתי העסק הסולקי� ע� החברה לעומת 9.2%נרש� גידול של , בנוס+. אשתקד

  .42,000התקופה המקבילה אשתקד ומספר� עומד כיו� על  

 (Gift אל+ כרטיסי מתנה נטעני� �700 הנפיקה לאומי קארד כ2006ברביע הראשו# של 

Card (ק 'חברת לאומי צ. ח" מיליו# ש�182בסכו� טעינה של כ)חברה בת של לאומי קארד (

 עסקי� ומנהלת עבור� �4,000 התקשרה ע� כ2006התקשרה במהל& הרביע הראשו# של  

  .את פעולות הסליקה

  : כפי שהוצגו במגזרי הפעילות השוני�בכרטיסי אשראילהל# נתוני הפעילות 

בנקאות   משקי בית  
  פרטית

עסקי� 
  קטני�

בנקאות 
  מסחרית

בנקאות 
  קיתעס

  ס& הכל

    2006 במרס %31 לשלושה חודשי� שהסתיימו ב  

          ח"במיליוני ש  

  22  2  1  4  %  15  רווח מפעולות מימו#

  149  5  4  13  %  127  הכנסות תפעוליות ואחרות

  171  7  5  17  %  142  ס& כל ההכנסות

  1  %  %  %  %  1  הפרשות לחובות מסופקי�

  125  14  4  12  1  94  הוצאות תפעוליות ואחרות
מפעולות רגילות לפני ) הפסד(ווח ר

  מיסי�
  
47  

  
)1(  

  
5  

  
1  

  
)7(  

  
45  

  30  )5(  %  3  )1(  33  )הפסד (רווח נקי

 
בנקאות   משקי בית  

  פרטית
עסקי� 
  קטני�

בנקאות 
  מסחרית

בנקאות 
  עסקית

  ס& הכל

    2005 במרס �31לשלושה חודשי� שהסתיימו ב  

          ח"במיליוני ש  

  19  1  1  4  �  13  רווח מפעולות מימו#

  126  3  3  12  �  108  הכנסות תפעוליות ואחרות

  145  4  4  16  �  121  ס& כל ההכנסות

  107  12  5  12  �  78  הוצאות תפעוליות ואחרות
מפעולות רגילות לפני ) הפסד(רווח 

  מיסי�
  

43  
  
�  

  
4  

  
)1(  

  
)8(  

  
38  

  22  )6(  �  2  �  26  )הפסד (רווח נקי

  

ח "מיליו# ש �30 ב2006יע הראשו# של רבהרווח הנקי בפעילות כרטיסי אשראי הסתכ� ב

   .36.4%גידול של , ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליו# ש�22בהשוואה ל
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  מרכזי הרווח בקבוצה

  : להל# פרטי� על תרומת מרכזי הרווח העיקריי� בקבוצה לרווח הנקי מפעולות רגילות

   מרס�לתקופת ינואר    מרס�לתקופת ינואר   

  שינוי   **2005   **2006  שינוי   *2005   *2006  

  באחוזי�  ח"במיליוני ש  באחוזי�  ח"במיליוני ש  

  )33.6(  244  162  )12.7(  237  207  הבנק 

  )67.0(  100  33  )67.0(  100  33  )1(חברות מאוחדות באר$ 

  )175.6(  45  124  51.9  52  79  )2(ל "חברות מאוחדות בחו

  )43.0(  142  81  )43.0(  142  81  )1(חברות כלולות 

  )24.7(  531  400  )24.7(  531  400  וח הנקי מפעולות רגילותהרו

במונחי� , ל"רווח השלוחות בחו

  )3) (מיליו# דולר(נומינליי� 

  

15.7  

  

14.5  

  

7.9  

  

15.7  

  

14.5  

  

7.9  

ל קוזזו כנגד התאמות מתרגו� מקורות המימו# בבנק "התאמות מתרגו� בגי# ההשקעות בחו   *

  .לאחר השפעת המס

  .כספיי�לפי הדוחות ה  **

  .נכללו בנתוני חברות מאוחדות באר$' חברות כלולות של לאומי ושות  )1(

  .מסוימות לכללי החשבונאות באר$ת ולאחר התאמ  ) 2(

  .ל וזכויות המיעוט"כולל סניפי חול "כפי שדווח על ידי השלוחות בחו  )3(

  :)לאחר התאמות מתרגו� (להל� השינויי� העיקריי� בתרומת מרכזי הרווח

שכר כפי הבהוצאות מעלייה  בעיקר ת ברווח הנקי מפעולות רגילות בבנק נובעידההיר  �

מקיטו#  חלקית ושקוזז, הפרשה למסי�בשיעור ה ומגידול 17עמוד ב שהוסבר לעיל

   .בהכנסות התפעוליות והאחרותמגידול  ובהפרשות לחובות מסופקי�

 בעיקר ת נובע ברווח הנקי מפעולות רגילות של חברות מאוחדות באר$הירידה  �

לעומת תרומה ' מתרומה שלילית של החברות לאומי למשכנתאות ולאומי ושות

  .חיובית בתקופה המקבילה אשתקד

מהפרשי שער חיוביי� בגי# ל נובע בעיקר " ברווח של חברות בנות בחוהגידול  �

  .ההשקעה לעומת הפרשי שער שליליי� בתקופה המקבילה אשתקד

מירידה ברווחי החברה לישראל וכ# ולות נובע בעיקר  בתרומת החברות הכלהקיטו#  �

בשל להשקעות מקיטו# בחלקו של הבנק ברווחי מגדל אחזקות ואפריקה ישראל 

  . עקב המכירותהפרשות למסהשינוי ב

ל "כולל סניפי הבנק בחו(ל במונחי� נומינליי� כפי שפורסמו על יד# "רווחי השלוחות בחו

תרומת השלוחות .  מיליו# דולר1 של עלייה ,# דולר מיליו�16הסתכמו בכ) וחלק המיעוט

 מיליו# 79הסתכמה בס& , בשקלי� ובהתאמות מסויימות לכללי חשבונאות באר$ל "בחו

 השפעת התאמות ללא. בתקופה המקבילה אשתקדח " מיליו# ש52ח לעומת ס& "ש

ח " מיליו# ש45ח לעומת "מיליו# ש �124ל ב"מתרגו� הסתכ� הרווח בשלוחות בחו

ח שנובע בעיקר  מהפרשי שער " מיליו# ש79גידול של , תקופה המקבילה אשתקדב

  .ל"חיוביי� בגי# ההשקעות בחו

  :ל"להל# ריכוז של הנתוני� הנ

   מרס�לתקופת ינואר   

  2006  2005  

  ח"וני שיבמיל  

  56  50  )חלק הקבוצה ( השלוחות בשקלי�רווח

  )11(  74  הפרשי שער בגי# ההשקעה

  7  )45(  # עלות מקורות המימו# נטוהפרשי שער בגי

  52  79  )לאחר קיזוז מקורות המימו# נטו(כ  תרומת השלוחות "סה
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  חברות מאוחדות באר-
מיליו#  �4,346ב 2006 במרס �31בהשקעות הבנק בחברות המאוחדות באר$  מסתכמות 

 �התרומה לרווח הנקי בתקופה ינואר . 2005 בדצמבר �31בח "מיליו# ש 4,178לעומת , ח"ש

ח בתקופה " מיליו# ש�100.1לח בהשוואה " מיליו# ש33.0היתה בס&  2006מרס של שנת 

   67.1% בשיעור של קיטו#, המקבילה אשתקד

  

  :תרומת החברות המאוחדות העיקריות באר$ לרווח הנקי של הקבוצהלהל# 

    )1 (תרומה לרווח הקבוצה  תשואה על השקעת הקבוצה  

     במרס31   במרס31   במרס31   במרס31  

  שיעור השינוי  2005  2006  2005  2006  

  %  ח"במיליוני ש    %  

  �  29.5  )14.1(  7.3  %  לאומי למשכנתאות

  10.2  16.6  18.3  23.4  24.8  בנק ערבי ישראלי

  55.9  11.8  18.4  �  %  לאומי קארד 

  �  13.9  )4.1(  43.4  %  )2(בית השקעות ' לאומי ושות

  )57.7(  7.8  3.3  47.1  13.8   השקעותביתאופק פסגות 

  �  15.1  )0.5(  27.8  %  החזקות ריאליותלאומי 

  134.6  2.6  6.1  1.6  3.5   והשקעות לאומי ליסינג

  93.1  2.8  5.6  1.4  2.7  אחרות

  )67.1(  100.1  33.0  10.7  3.2  ס. כל החברות המאוחדות באר-

  

  .הקבוצה בתוצאותהמוצג הינו לפי חלק ) ההפסד(הרווח   )1(

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

  

  )ש"בלמ(בנק לאומי למשכנתאות 

ח לעומת רווח " מיליו# ש14ש בס& "ברביע הראשו# של השנה הסתכ� ההפסד של בלמ

  .ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליו# ש30בס& 

: כדלהל#ח " מיליו# ש�64כסופקי� בס& ההפסד נובע בעיקר מהגדלת ההפרשות לחובות מ

 פרס� בנק ישראל הנחיות העוסקות בכל הקשור לאופ# חישוב 2006 בינואר 1ביו� 

כי בנק שבחר , בי# היתר, בהנחיות נקבע. ההפרשה לחובות מסופקי� לגבי אשראי לדיור

לחשב הפרשות בגי# הלוואות לפי שיטת עומק הפיגור ג� א� לא נדרש לעשות כ& לפי 

 אינו רשאי להקטי# את ההפרשות באמצעות החלטה על ביצוע הפרשות ,הוראותה

הנחיות לאופ# חישוב , ניתנו הבהרות לאופ# חישוב עומק הפיגור, בנוס+. ספציפיות

ההפרשה בגי# הסדרי� וארגוני� מחדש של הלוואות וכ# לאופ# חישוב ההפרשה בגי# 

תייחסות ההנחיות לסילוק חוב מ, בנוס+. הלוואות בה# הקר# מסולקת בתשלו� אחד

פיגור לאחר תארי& המאז# ואינ# מאפשרות הקטנת ההפרשה ג� א� נתקבל מזומ# בגי# 

  .כולל מזומ# בגי# מימוש דירה לפני תארי& המאז#, הפיגור לאחר תארי& המאז#

הנחיות המפקח קובעות עוד כי בנק רשאי לשנות מדיניות חשבונאית לביצוע הפרשות 

רשה הספציפית על הלוואות שהופרשו על ידו לפי עומק הפיגור על א+ ולייש� את ההפ

שעל פי הוראות בנק ישראל אי# חובה לחשב את ההפרשה הספציפית בגינ# לפי שיטת 

דהיינו לא (עומק הפיגור וזאת לגבי לווי� אשר למועד שינוי המדיניות אינ� בעייתיי� 

  ).קיי� בהלוואותיה� או באיזה מה# חוב פיגורי�

  .ש שוקל שינוי במדיניות החשבונאית על פי האמור בהנחיות"למב

  

  

  

  

  פעילות חברות 
    עיקריותמוחזקות
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על ההפרשה לחובות , 2006אשר חלות מהרביע הראשו# לשנת , השפעת ההנחיות

 31בגי# סכומי� אשר נצברו עד , ח" מיליו# ש63.7מסופקי� הינה תוספת חד פעמית בס& 

  : ואשר מפורטי� להל2005#בדצמבר 

  ח"וני שיבמיל  

  24.6  מימוש� צפוי בטווח הקרוב נכסי� ש

  10.6  המאז# תארי&נכסי� שמומשו ותמורת� התקבלה לאחר 

  6.7  סילוק הלוואות בפיגור לאחר תארי& המאז#

  11.1  תקבולי� צפויי� בגי# שיפוי ביטוחי

  10.7  איסור עיגול של חודשי פיגור כלפי מטה

  63.7  ס& הכל

  .פי ההנחיות החדשות של בנק ישראלש על " פועל בלמ2006 בינואר 1החל מיו� 

  ל"חברות מאוחדות בחו
מיליו#  4,407 בס& 2006 במרס �31בל מסתכמות "השקעות הבנק בחברות מאוחדות בחו

  .2005 בדצמבר �31בח " ש מיליו4,220#ח לעומת "ש

 בשקלי� של הקבוצה המדווחל לרווח הנקי "התרומה של החברות המאוחדות בחו

בס& של ברווח הסתכמה  ,לאחר קיזוז התאמות מתרגו� ,2006של  מרס �בתקופה ינואר 

   . ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליו# ש52.4ס& רווח בח  לעומת " מיליו# ש79.3

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

    (*) תרומה לרווח הקבוצה  תשואה על השקעת הקבוצה  

     במרס31   במרס31   במרס31   במרס31  

  שיעור השינוי  2005  2006  2005  2006  

  %  ח"במיליוני ש    %  

  B.L.C(.  7.7  8.1  43.9  42.9  2.3(ב "לאומי ארה

  149.6  12.9  32.2  5.8  14.7  לאומי בריטניה 

  )4.5(  )6.7(  )7.0(  �  %   לאומי שווי$

  650.0  0.6  4.5  2.3  17.6  לאומי לוקסמבורג

  126.3  1.9  4.3  16.1  18.7  לאומי רי

  75.0  0.8  1.4  2.2  3.6  אחרות

  51.3  52.4  79.3  5.3  7.6   ל"ס. כל החברות המאוחדות בחו

ל קוזזו כנגד התאמות מתרגו� מקורות המימו# "התאמות מתרגו� בגי# ההשקעות בחו(*) 

להל# הסכומי� . )�2005ח ב"מיליו# ש) 8((ח " מיליו# ש44 בס& בבנק לאחר השפעת המס

  :שקוזזו

  .�2005ח ב" מיליו# ש15 לעומת �2006ח ב" מיליו# ש18ב "ומי ארהלא

  .�2005ח ב" מיליו# ש)6( לעומת �2006ח ב" מיליו# ש13 לאומי בריטניה

  .�2005ח ב" מיליו# ש)15( לעומת �2006ח ב" מיליו# ש9לאומי שווי$ 

. כל המטבעות בשער השקל לעומת הפיחותמהשפעת בעיקר  נובע לרווח בתרומה הגידול

 �בתקופה ינואר לפני מס ח " מיליו# ש74 הרווח בס& בהגדלתהשפעת הפרשי השער היתה 

ח בתקופה המקבילה " מיליו# ש11בס& לפני מס  הרווח הקטנתהשנה לעומת מרס של 

�בכ המימו# נטו שנגרמו בבנק וקיזזו חלק מהפרשי שער אלה הסתכמו הוצאות.  אשתקד

ח בתקופה "מיליו# ש 8 הכנסה של השנה לעומתשל  מרס �בתקופה ינואר ח "מיליו# ש 45

  .המקבילה אשתקד
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  :ל כפי שדווח על יד#"הרווח הנקי של השלוחות בחופירוט להל# 

  

  השינוי  2005 במרס 31  2006 במרס 31  

  %    במיליוני�  

  )12.6(  7.3  6.4  דולר � (BLC) ב "בנק לאומי ארה

  39.7  2.1  3.0  ט" ליש–בנק לאומי בריטניה 

  134.3  1.1  2.5  ש" פר–בנק לאומי שווי$ 

  46.3  0.3  0.5   אירו�בנק לאומי לוקסמבורג 

  100.0  0.4  0.8   דולר–לאומי רי 

בתקופה ינואר  הסתכ� יד#ל כפי שדווח על "הרווח הנומינלי של החברות המאוחדות בחו

בילה  מיליו# דולר בתקופה המק13.2ו# דולר לעומת  מילי15.1 בס& 2006 של  מרס�

   .13.9% של עלייה, אשתקד

   וסוכנות הבנק בניו יורקב"נק לאומי ארהב

וסוכנות ב "בנק לאומי ארה, ב" על ידי רשויות הפיקוח בארהות שנערכוכתוצאה מביקור

לצור& שיפור וחיזוק בקרות מסויימי� בעיקר צעדי� הסכימו לנקוט ב יורק הבנק בניו 

  .ונהלי� בעניי# מניעת הלבנת הו#

  

, 3 שורי� לחברות מאוחדות ראה באורי� לתביעות משפטיות ונושאי� אחרי� הקבקשר

  .לדוחות הכספיי� �6 ו 5
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לרבות גופי� , פעילות הקבוצה כוללת מגוו# שירותי� בשוק ההו# לכלל מגזרי הלקוחות

מת# שירותי ,  בניירות ער& ובנכסי� פיננסיי�ייעו$: ובה�, עסקיי� ומשקי בית, מוסדיי�

מת# שירותי משמורת ניירות , של ניירות ער& עבור לקוחות) brokerage(קנייה ומכירה 

החוזי� העתידיי� , פעילות בתחו� האופציות, ניהול וחיתו� הנפקות, ) custodian(ער& 

מת# ,  לקוחותיה�שירותי� למנהלי תיקי� המנהלי� בבנק את תיקי, מובני�הוהמוצרי� 

  .שירותי� במסגרת עסקות השאלה ושאילה ועוד

הקבוצה מספקת שירותי� פיננסיי� מגווני� באמצעות חברות מוחזקות , כמו כ#

  .הנפקת כרטיסי אשראי ותפעול� ושירותי נאמנות: כגו#, המתמחות בתחומי� נוספי�

ניהול קופות : ות עסקו חברות בנות של הבנק בפעילויות נוספ2006ברביע הראשו# של 

עיקרי חלק . ציהרוניהול תיקי השקעות בדיסק, קרנות השתלמות וקרנות נאמנות, גמל

ות אבמספר עסק, כתוצאה מהרפורמה בשוק ההו#, מפעילויות אלו נמכר על ידי הבנק

ל אינ� "מרבית הנכסי� בניהול חברות הבנות הנ. 2006הצפויות להסתיי� במהל& שנת  

  .יי� של הקבוצהמאוחדי� בדוחות הכספ

לרבות קרנות , להל# פרטי� על הכנסות מדמי ניהול מקרנות נאמנות וקופות גמל

  ):ח"במיליוני ש(השתלמות 

  

  שנת    רביע ראשו#     

    2006  2005  2005  

  427  95  118    מקרנות נאמנות

  201  51  54    מקופות גמל

  32  7  7    מקרנות השתלמות

  660  153  179    ס& הכל

  

, תתמקד פעילות הקבוצה בשוק ההו# בעיקר במת# ייעו$ השקעות, מהבעקבות הרפור

במת# שירותי� שוני� בקשר , בתחו� הייעו$ הפנסיוני כשהבנק יקבל רשיו# לעסוק בכ&

  .ובמת# שירותי תפעול לגופי� הפועלי� בשוק ההו#, לפעילות לקוחות בניירות ער&

לאחר , רות חוב ממשלתיותהבנק צפוי להתחיל לפעול כעושה שוק ראשי  באג, בנוס+

וזאת כאשר יתחיל המסחר , שמונה על ידי משרד האוצר כאחד מעושי  השוק הראשיי�

 הבנק מונה כעושה שוק ג� בחוזי� עתידיי� על אגרות חוב 2006באפריל  .בעשיית השוק

  .אשר החלו להסחר בבורסה בתל אביב , ממשלתיות מסוג שחר

 בקרנות ובקופות החזקותת הוק ההו# ומכירלפירוט נוס+ בדבר השפעת הרפורמה בש

  . לדוחות הכספיי�8ראה בבאור , הגמל
  

  קרנות נאמנות
מיליארד  33.8 היה 2006  במרס�31בקבוצה באר$ ניהול השווי נכסי קרנות הנאמנות ב

 2006 מרסקבוצה לסו+ ניהול השווי נכסי קרנות הנאמנות ב. 2005סו+ ל בדומהח "ש

  .ות הנאמנות במערכתמהיק+ קרנ 27.01% היווה

הודעה של פרקליטות תל אביב שהתקבלה בבנק ובחברות בנות שלו והודעות בקשר ע� 

 מספר עובדי� של הבנק וחברות הבנות בעני# עבירות לכאורה על ידומות שהתקבלו על יד

  .51 לחוק השקעות משותפות בנאמנות ראה להל# בעמוד 82פי סעי+ 

  . לדוחות הכספיי�8באור  ההו# ראה בקשר לחקיקה בעניי# רפורמה בשוק

  : חברות לניהול קרנות נאמנותשתיבקבוצה באר$ פועלות 

 �14.1כ קרנות נאמנות שהיק+ נכסיה# 51היו בניהולה  2006 במרס �31ב � לאומי פיא

 2006 מרססו+ בחלקה מס& נכסי הענ+ . 2005  מיליארד בסו+15.1לעומת , ח"מיליארד ש

  .11.3% הוא

 הבנק והקבוצהפעילות 
ובשירותי� בשוק ההו� 
  פיננסיי�
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 למכור את החזקותיו 2005 בספטמבר �15החליט הבנק ב, רמה בשוק ההו#בעקבות הרפו

המכירה כפופה . מ"להראל השקעות בביטוח בע, ח" מיליו# ש535תמורת , בלאומי פיא

  .לחתימת הסכ� בי# הצדדי� ולאישורי� רגולטוריי�

 מיליארד �19.7כ קרנות נאמנות בהיק+ של 58 ניהלה החברה 2006 במרס �31ב �פסגות 

מרס סו+ מס& נכסי הענ+ בחלקה של החברה  .2005סו+ ל ח" מיליארד ש18.7לעומת ח "ש

  .15.71% הוא 2006

מ " החליט הבנק להתקשר יחד ע� פסגות אופק בית השקעות בע2005 בנובמבר �28ב

קבוצת פסגות ("מ " לאומי בע�לרבות פסגות מנהלי קרנות נאמנות , וחברות בנות שלה

בקשר ע� כל נכסי , נכסי� והתחייבויות, פעילות, ת מוניטי#בעיסקה למכיר, ")אופק

בש� גופי� המנוהלי� על ") יורק ("York Capital Managementע� , קבוצת פסגות אופק

קיבל הבנק אופציה לרכוש מיורק מחצית , כמו כ#. ח" מיליו# ש1,350במחיר של , ידה

השלמת העיסקה . עותמאמצעי השליטה בחברה שתנהל את פעילות ניהול תיקי ההשק

 .כפופה לקבלת אישורי� רגולטורי� ולתנאי� מתלי� אחרי�

  קופות גמל
קופות , לאומי כוללות קופות גמל לעצמאיי�קבוצת קופות הגמל המנוהלות על ידי 

   . וקופה לתשלו� דמי מחלה קופות מרכזיות לפיצויי�,לשכירי�

 במרס �31נכו# לח "מיליארד ש �35.9לכ הגיע קבוצת לאומישווי נכסי הקופות שבניהול 

  .2005שנת ח בסו+ " מיליארד ש�36.0לכבהשוואה  ,2006

מעניקה שירותי� תפעוליי� ואחרי� לקופות , מ"בע באמצעות לאומי גמל, הקבוצה

 נכו# ח"מיליארד ש �3.4שווי הנכסי� הכולל של קופות אלה הסתכ� ב. מפעליות ופרטיות

  .2005 בסו+ שנת ח"ד שמיליאר 2.6לעומת , 2006 במרס �31ל

קופת . היו חיוביות התשואות הריאליות של  קופות הגמל 2006 מרס של �בתקופה ינואר 

הניבה תשואה ריאלית נטו חיובית , הגדולה שבקופות אשר בניהול הבנק, הגמל עצמה

  .1.5%בשיעור של 

 2005  בנובמבר�26בהחליט הבנק  ,בעקבות החקיקה בנושא הרפורמה בשוק ההו#

הנכסי� , הפעילות, למכירת המוניטי# מי�בהסכמ "התקשר יחד ע� לאומי גמל בעל

  .מ"י לאומי גמל בע"תחייבויות בקשר ע� קופות הגמל המנוהלות עהוה

 ומער&, ורימו# תעוז, עצמה הגמל קופות ה# שבה# שהגדולות, גמל קופות חמש של קבוצה

 675  של במחיר, מ"בע וחבביט השקעות להראל נמכרול "הנ הגמל קופות של הניהול

 צור, לפיצויי� מרכזית קופה, שיאו# ה# שבה# שהגדולות, הגמל קופות יתר. ח"ש מיליו#

, מ"בע השקעות סולומו#. א בשליטת חברה, מ"בע גמל קופות לסולומו# נמכרו, ושגיא

 קופות ע� בקשר תפעול שירותי לתת תמשי& לאומי קבוצת. ח"ש מיליו# 473 של במחיר

  . העסקות כפופות לאישורי� רגולטוריי�.תפעול הסכמי לחתימת בכפיפות, כרושנמ גמל

  קרנות השתלמות

נמצאת בניהול משות+ של הבנק ושל ( ")ל"קה("מ " קר� השתלמות לעובדי� בע%ל "קה

ל קר# "קהול " קההנכסי� המנוהלי� על ידי שווי � )מ"בנק דיסקונט לישראל בע

ל "קה("מ "בע) 1996(ניהול קרנות השתלמות  �ל "בניהול קה (השתלמות מסלולי�

 �10.5לכ הגיע  )מ"חברה בבעלות משותפת של הבנק ובנק דיסקונט לישראל בע, ")ניהול

  . 2005סו+ ח ב" מיליארד ש�10.6לעומת כ, 2006 במרס �31  בח"מיליארד ש

 בכל המסלולי� היתה 2006 מרס �ל בתקופת ינואר "התשואה הריאלית נטו של קה

  .חיובית

בנק דיסקונט ,  נחת� הסכ� בי# הבנק2006 במאי 26ביו� , בעקבות הרפורמה בשוק ההו#

מ עבור חברה " בע)1965(ל ניהול לבי# מגדל שוקי הו# "ל וקה"קה, מ"לישראל בע

, ")הרוכש("מ עבור חברה בשליטתה "בשליטתה ומגדל אחזקות ביטוח ופיננסי� בע

ולמכירת , ל"נוספות ואמצעי שליטה של הבנק בקהזכויות , זכויות ניהול, למכירת מוניטי#
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. ל ניהול"נכסי� והתחייבויות בקשר ע� קרנות ההשתלמות שבניהול קה, פעילות, מוניטי#

אשר תותא� להיק+ נכסי קרנות ההשתלמות , ח" מיליו# ש260וזאת בתמורה לס& של 

  .ח"# ש מיליו149.5חלקו של הבנק בסכו� התמורה הינו . הנמכרות במועד ההשלמה

ל וע� הרוכש בהסכ� למת# שירותי תפעול על ידי הבנק "הוסכ� כי הבנק יתקשר ע� קה

  . לפיו הבנק יפי$ את הקרנות, וכ# בהסכ� הפצה, לקרנות הנמכרות

  .השלמת העסקה מותנית בהתקיי� תנאי� מסוימי� ובקבלת אישורי� רגולטורי�

  

ח "מיליו# ש 1,255 בס& 2006 במרס �31בה בחברות כלולות מסתכמות השקעות הקבוצ

  . 2005 בדצמבר �31בח "מיליו# ש �2,064בהשוואה ל

 להשקעות וכ#  ישראלחזקותיו באפריקהה מכר הבנק את כל 2006ברביע הראשו# של 

 במרס 31ביו� כתוצאה מכ& . מ"יו במגדל אחזקות ביטוח ופיננסי� בעהחזקות מ10.0%

  .בתיק הזמי# למכירה,  במגדל סווגה להשקעות בניירות ער&החזקותיתרת ה 2006

מיליו#  �78 הסתכמה ברווח של כ2006שנת   מרס של�בתקופה ינואר התרומה לרווח הנקי 

   .ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליו# ש�141כשל רווח ח לעומת "ש

  :בחברה כלולה עיקריתלהל# פרטי� בקשר להשקעות הקבוצה 

  מ"בע  לישראלחברהה
הינה חברת החזקות אשר עיקר החזקותיה הינ# בתחומי , מ"חברה לישראל בעה

  החזקה של(ספנות , )מ" במניות כימיקלי� לישראל בע�53%החזקה ב(, הכימיקלי�

  .והחזקות נוספות) מ" בצי� שרותי ספנות משולבי� בע�97.5%כ

�ח לעומת רווח בס& כ"שו#  מילי�244 הסתכ� בכ2006 מרס �הרווח הנקי בתקופה ינואר 

  . ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליו# ש479

ח  " מיליארד ש�26.3 בכ2006 במרס 31מאז# המאוחד של החברה לישראל הסתכ� ביו� ה

  . 2005ח בסו+ " מיליארד ש25.8לעומת ס& של 

ח " מיליו# ש�5,398ח לעומת כ"מיליו# ש �5,492 הסתכ� בכ2006 במרס �31הו# העצמי לה

  .2005ו+ בס

  מ"ל אחזקות ביטוח ופיננסי� בעמגד
ח לעומת " מיליו# ש�131 ל2006 מרס � הגיע בתקופה ינואר קבוצת מגדלהרווח הנקי של 

, במונחי� שנתיי�, התשואה נטו להו#. ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליו# ש�144כ

  . התקופה המקבילה אשתקד22.4%לעומת  �23.0%הגיעה ל

תקופה ב ח" מיליו# ש160לעומת , ח" מיליו# ש�168הסתכ� בכהרווח מביטוח חיי� 

  .המקבילה אשתקד

ח בתקופה "יליו# ש מ�52לעומת כ, ח" מיליו# ש�30הרווח מביטוח כללי הסתכ� בכ

  .המקבילה אשתקד

ח " מיליארד ש�43.3מזה כ, ח" מיליארד ש�52.4הקבוצה הינה בעלת היק+ מאז# של כ

 31ההו# העצמי ליו� . ח עתודות ביטוח כללי"ארד ש מילי�4.3עתודות ביטוח חיי� וכ

  .2005ח בסו+ " מיליו# ש�2,682לעומת כ, ח" מיליו# ש�2,467 הסתכ� בכ2006במרס 

  

  פעילות חו- בנקאית 
   חברות כלולותשל
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   וסיכו� נזילותניהול סיכוני שוק
הגבלת וכ# , מדיניות ניהול סיכוני השוק נועדה לתמו& בהשגת היעדי� העסקיי�

שערי , עורי ריביתיש, י� היכולי� לנבוע מחשיפה לשינויי� בשווקי הכספי� וההו#ההפסד

  . תו& הערכת הרווח החזוי מניהול הסיכוני�, חליפי# ואינפלציה

 מחשיפות השוק מדיניות ההנהלה היא לנהל באופ# מבוקר את הסיכוני� הנובעי� 

ות י את מידת החשיפבמסגרת המגבלות שקבע הדירקטוריו# ולקבוע באופ# שוט+ ועדכנ

לתחזיות הכלכליות על התפתחות שוקי ההו# ושוקי הכספי� ועל האינפלציה בהתא� 

  .והמחירי� היחסיי� הצפויי� במגזרי� השוני�

הבנות באר$ למעט בנק לאומי  ניהול סיכוני השוק בבנק כולל ג� את מרבית החברות

לה� מדיניות , מ" בעבית השקעות' ולאומי ושות) ש" בלמ�להל# (מ "למשכנתאות בע

  . לבנקבהשוואה השונה � בשל אופי פעילות,וניהול סיכוני שוק עצמאיי�

על מערכת ניהול ,  של המפקח על הבנקי�339בהתא� להוראת ניהול בנקאי תקי# 

הבנות בישראל ומחו$  להביא בחשבו# את החשיפות לסיכוני� בחברות"הסיכוני� 

  ". אלה כחלק ממער& המידע הניהוליהתבסס על מידע זמי# מגופי�לו, לישראל

מסגרות  ו סיכוני שוקמדיניות עצמאית לניהולבנות  החברותה כל אמצובהתא� לכ& 

וזאת בנוס+ למסגרות , לחשיפות לסיכוני שוק במתכונת אחידה שנקבעה על ידי הבנק

מסגרות אלה נבחנו על ידי מנהל סיכוני השוק של הבנק ונמצאו . הפנימיות הקיימות אצל#

  .סבירות

בנות אחת  החברותההמידע על מצב החשיפות בהתא� למסגרות שנקבעו מתקבל מ

  .קבוצהב החשיפות ה הכוללת של בחשבו# בראייא ומוב,לחודש או לפי דרישה

  החשיפה בבסיס

 מדדהפסד שיכול להתרחש כתוצאה משינויי� במוגדרת כהחשיפה לסיכו# הבסיס 

כולל , התחייבויותלהנכסי� שווי הפרש שבי# והוא נוצר מה, ובשערי החליפי#המחירי� 

המגזר , המגזר הצמוד למדד: בכל אחד ממגזרי ההצמדה, השפעת עסקות עתידיות

  . במטבע חו$ ובשקלי� צמודי� למטבע חו$ והמגזר השקלי הלא צמוד

הוגדר ההו# החשו+ כמקור שקלי לא  , ע� המעבר לחשבונאות נומינלית2004החל משנת 

  . ת החשיפות בבסיסצמוד לצור& מדיד

בניכוי השקעות בחברות מוחזקות ,  ההו# העצמי ועתודות מסוימותההו# החשו+ כולל את 

ל אשר ממומנות מפיקדונות "ובתוספת השקעות בחברות בנות בחו, ובנכסי� קבועי�

   .במטבע חו$

הנתוני� . להל# החשיפה בפועל ברמת הקבוצה בהשוואה למגבלות שקבע הדירקטוריו#

  .  במונחי� של אחוז  מההו# החשו+מוצגי�

     מרס ב31   במרס 31   בדצמבר 31   עוד+ או גרעו# 

    2006  2005  2005  מקסימליי�

  לא צמוד   )23.2%(  )30.5%(  )8.2%(  )100%(�50%

 צמוד מדד  23.2%  30.5%  8.2%  )50%(�100%

  מטבע חו$  �  �    �  )10%(�25%

בממוצע  �12.0%כ  למדדצמודה  השקלי תב  למגזרונ, 2006במהל& הרביע הראשו# של  

והצמוד (ח "למגזר המט. הלא צמודיתרת ההו# החשו+ נותבה למגזר  ומההו# החשו+

 .לא נותב הו# בהיק+ משמעותי) ח"מט

 והשיעור 23.2%היה בחודש מרס השיעור המרבי של ההו# שהושקע במגזר הצמוד למדד 

  .7.1%בחודש פברואר  היה יהמינימל

  .  2006מגבלות החשיפה בבסיס במהל& הרביע הראשו# של  הבנק עמד בכל 

  החשיפה בריבית

שינויי� עלולי� ה .ריבית נובעי� מהחשיפה לשינויי� עתידיי� בשיעורי הריבית סיכוני

  .והרווח החשבונאי  ההו# העצמי ,של ההו# הכלכלילגרו� לשחיקה 

  חשיפה לסיכוני�
  ודרכי ניהול� 
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רי הריבית של הנכסי� החשיפה לשינויי� בריבית נובעת מרגישות שונה לשינויי� בשיעו

    .התחייבויות  בכל אחד מהמגזרי�ל בהשוואה

  ):ח"במיליוני ש(להל# תמצית החשיפות בריבית 

    השחיקה הפוטנציאלית בשווי הכלכלי  *השחיקה הפוטנציאלית ברווח השנתי

            

   במרס31  סבמר 31   בדצמבר31   במרס31   במרס31   בדצמבר31

2005  2005  2006  2005  2005  2006  

  השפעת שינוי

בעקו� התשואות 

  1%בשיעור של 

  ברמת הקבוצה  653  563  420  156  126  156

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

 1,000מגבלות החשיפה בריבית הינ# לשינוי מירבי של השווי הכלכלי ברמת הקבוצה בס& 

  . ח" מיליו# ש500 של ולשינוי ברווח השנתי, ח"מיליו# ש

  .  2006הבנק עמד בכל מגבלות החשיפה בריבית במהל& הרביע הראשו# של 

  סיכו� הנזילות

,  של המפקח על הבנקי� בנושא ניהול הנזילות342בהתא� להוראת נוהל בנקאי תקי# 

 בלאומי מודל פנימי שמטרתו לאמוד מהימנה את האמצעי� 2005מיוש� החל מתחילת 

  .בתנאי פעילות רגילי� ובתרחישי קיצו#, ת הבנק ואת צרכי הנזילות שלוהנזילי� שברשו

יחס הנזילות צרי& להיות גבוה מאחד ופער הנזילות צרי& , בהתא� למגבלות שאושרו

 בעמודי� 2005פורט בדוח השנתי לשנת כמ(בכל אחד מהתרחישי� , להיות גבוה מאפס

  .שבוע וחודש, בטווח תכנו# של יו�) 156�154

  .  2006עמד במגבלות במהל& הרביע הראשו# של הבנק 

  Value at Risk (VAR) %ער. הנתו� לסיכו� 

הירידה הצפויה בשווי ההוג# של הנכסי� ( מודד את ההפסד הפוטנציאלי הצפוי �VARה

מתמהיל מבנה התיק למש& תקופה עתידית נתונה וברמת בטחו# ) פחות ההתחייבויות

, ח"מט, ריי� במחירי השוק של אגרות החובזאת כתוצאה משינויי� אפש, נתונה

 נעשה אחת �VARחישוב ה. מניות ושיעורי ריבית בכיוו# הגור� הפסד לבנק, אינפלציה

  .לחודש ברמת הקבוצה ובתדירות גבוהה יותר עבור תיקי� מסויימי�

מטבע הבסיס לחישוב חשיפות השוק ,  עקב המעבר לדיווחי� נומינלי�, 2004החל משנת 

  . הוא שקל לא צמוד�VARלחישוב  הובכלל זה 

,  נעשו בשיטה פרמטריתVARוכ# המגבלות במונחי ,  כפי שמפורטי� להל#�VARחישובי ה

  . ולתקופה של החזקת הפוזיציות למש& שבועיי�, 99%ברמת ביטחו# של 

  :�VARאומד# סכו� ה

    2006 במרס 31  2005 במרס 31  2005 בדצמבר 31

    )ח" שבמיליוני(

 �VARס& ה  256  124  148

37  30  51  VAR התיקי� המשוערכי� MTM 

  

 300ח ומגבלה של " מיליוני ש500 ברמת הקבוצה ה� �VARמגבלות הדירקטוריו# על ה

   Mark to Market. המשוערכי� הפריטי� VARח על "מיליוני ש

  .2006הבנק עמד במגבלות במהל& הרבעו# הראשו# של 

  .149�159 עמודי� 2005ק ראה בדוח השנתי לפרטי� נוספי� בקשר לניהול סיכוני שו

 2005סיכוני� משפטיי� וסיכוני אשראי ראה בדוח השנתי , בקשר לסיכוני� תפעוליי�

  .166�159עמודי� 
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  מצב ההצמדה

בהיק+ תיק , אול�,  ללא שינוי2006יק+ פיקדונות הציבור נותר ברביע הראשו# של ה

   .6.8% נמש& הגידול והוא הסתכ� בשיעור של הקבוצהלקוחות ניירות הער& של 

מעלייה באשראי השקלי הלא  ונובעת , 0.2% בשיעור של עלתהיתרת האשראי לציבור 

  :להל# מצב מאזני ההצמדה. ח"אשראי במגזר המטב המיריד שקוזזה חלקית, צמוד

  

  מצב הנזילות גיוס המקורות ו
  

  מצב הנזילות
  

   %המערכת 

 �3.2על ידי בנק ישראל ב, מ נטו"גדל היק+ הנפקות המק, 2006במהל& הרביע הראשו# של 

�בהיק+ מכרזי הפיקדונות המוניטריי� בבנק ישראל ב במקביל לצמצו� ,ח"מיליארד ש

  . ח"ש מיליארד 1.6

ח " מיליארד ש�2.0ח והגיע ל" מיליארד ש�3.9היק+ המכרזי� הממוצע לרביע עמד על כ

  . בסופו

חידש בנק ישראל במהל& הרביע את המכרזי� להלוואות מוניטריות ככלי נוס+ , במקביל

 מיליארד 2.8 �היק+ המכרזי� הממוצע לרביע עמד על כ. לניהול המדיניות המוניטרית

  . ח"ש

, ח" מיליארד ש�12עמדו על כ, 2006מ בסו+ מרס " המערכת הבנקאית במקיתרת החזקות

  .2005ח בהשוואה לדצמבר " מיליארד ש�1.4קיטו# של כ

  מיליו500# לסכו� של �repoה  הגדיל בנק ישראל  את היק+ מכרז2006החל מחודש מרס 

  .שבועחזקה לשבוע והגדלת תדירות הביצוע משבועיי� להתו& קיצור טווח ה, .נ. עח"ש

 על שינויי� בכלי� המוניטריי� להפעלת  הודיע בנק ישראל2005 באוגוסט 16ביו� 

  :להל# עיקר�, מדיניות הריבית השוטפת

ללא , "חלו# להלוואה מוניטרית" מעמיד בנק ישראל לבנקי� 2005 בספטמבר �1החל מ

הרת שהיא הריבית המוצ,  מעל ריבית בנק ישראל1%בריבית של , כנגד בטחונות, מכסה

  . מדי חודש על ידו

חלו# להפקדת עודפי  "�לצד ההלוואות המוניטריות מפעיל בנק ישראל כלי מוניטרי חדש 

, במקביל.  מריבית בנק ישראל�1%בריבית הנמוכה ב, ללא מכרז, בבנק ישראל" נזילות

  .הופסק תשלו� ריבית על עודפי הנזילות

ידי המערכת הבנקאית הוסי+ להיות ניצול כלי� אלה על , 2006 של במהל& הרביע הראשו#

  .בתדירות נמוכה ובסכומי� זניחי�

נמש& השינוי , למרות העלייה בשיעור הריבית, 2006במהל& הרביע הראשו# של שנת 

בהיק+ . תו& מעבר מפיקדונות לשוק ההו#, בתמהיל הנכסי� הכספיי� של הציבור

צו� האשראי במגזר האשראי הבנקאי חלה ירידה נומינלית קלה בעיקר כתוצאה מצמ

  , מצב ההצמדה
  ומצב הנזילות

     2006 במרס 31ליו�     2005 בדצמבר 31ליו�   

    לא צמוד  צמוד מדד  )2 (מטבע חו$  לא צמוד  מדדצמוד   )2($ מטבע חו

    ח"מיליוני ש        

  )1(ס& הנכסי�    91,970  56,332  128,675  95,849  55,234  127,349

  )1(ס& התחייבויות   83,687  53,218  128,632  87,460  53,972  127,070

  ס& החשיפה במגזר  8,283  3,114  43  8,389  1,262  279

      
  ות ואופציותכולל עסקות עתידי) 1(

  כולל צמוד מטבע חו$) 2(        
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היק+ האשראי החו$ בנקאי לסקטור העסקי ממשי& להיות מושפע . הצמוד למדד

  . מהנפקות אגרות חוב של חברות בשוק ההו#

   %הבנק 

זאת במקביל לניצול , ג� בלאומי חלה ירידה בהיק+ הפיקדונות המופקדי� בבנק ישראל

  . 2006 הראשו# של ביעמכרזי ההלוואות המוניטריות שהפעיל בנק ישראל במהל& הר

   .מבנה הנכסי� וההתחייבויות של  הבנק ממשי& להצביע על נזילות גבוהה

, ח" מיליארד ש�31.2נזיל ואיכותי בהיק+ של כ) ח"בשקלי� ובמט(לבנק תיק ניירות ער& 

  +. Aח ממשלתיות באר$ ובניירות ער& זרי� שדרוג� הממוצע "המושקע בעיקר באג

לא כולל ( מזומני� ופיקדונות בבנקי� וניירות ער& –ל הבנק שיעור הנכסי� הנזילי� ש

� ב�36.2%בהשוואה ל, 2006 במרס 31 מס& הנכסי� של הבנק ליו� 36.6%עמד על ) מניות

 39.7%שיעור הנכסי� הנזילי� כאמור ביחס לס& ההתחייבויות עמד על. 2005 בדצמבר 31

  ). 39.0% �2005 בדצמבר 31(

חר מצב הנזילות שלו ואחר מדדי� המיועדי� להתריע על לאומי מקיי� מעקב שוט+ א

בהתא� להוראת בנק , �2004באמצעות מודל שפותח ב, בי# היתר, שינויי� במצב הנזילות

ההנחות השונות העומדות בבסיס המודל נבחנות ומתעדכנות באופ# שוט+ . ישראל

  . בהתא� להתפתחויות שחלות בפרמטרי� הרלבנטיי� העיקריי�

   %) בבנק(רות גיוס המקו

שוק למפיקדונות שקליי�  מעבר כספי� נמש& , חיובית בשוק ההו#מגמה המש& על רקע 

  .ההו#

ח במהל& התקופה "מיליארד ש �13.1יירות הער& של לקוחות הבנק גדל בהיק+ תיק נ

  . כתוצאה מזרימת כספי� חדשי� ועלייה בשווי השוק, הנסקרת

 �0.3נות ההשתלמות הסתכ� בס& של כבקופות הגמל ובקר היק+ הצבירה השלילית

   .ח"מיליארד ש

באשראי . ח" מיליארד ש�0.5יתרת האשראי לציבור ירדה במהל& הרביע הראשו# ב

ח "ובאשראי במט, 1.0%, ח" מיליארד ש�0.6השקלי הלא צמוד חלה עליה שהסתכמה בכ

  .3.0%ירידה בשיעור , ח" מיליארד ש�1.2חלה ירידה בס& של כ

א� כי , נותרה ללא שינוי ניכר, יתרת פיקדונות הציבור בבנק, 2006ל ברביע הראשו# ש

רידה ח במקביל לי" חלה עליה ביתרת הפיקדונות במט�תמהיל הפיקדונות השתנה 

   .י�ישקלהבפיקדונות 

ירידה , ח" מיליארד ש�2.7 ירד בזר השקלי הלא צמוד בבנקגבמס& פיקדונות הציבור 

עיקר הירידה , ח" מיליארד ש78.6לסכו� של  2006 והגיע בסו+ מרס, 3.3%שיעור של ב

  . ח" מיליו# ש100היה בפיקדונות מעל 

עליה , ח" מיליארד ש�2.7עלתה בכ  ח"ח ובצמוד למט"יתרת פיקדונות הציבור במט

 הנובעת בחלקה מהפיחות בשער השקל  וממגמת העלייה בריביות 3.5%בשיעור של 

  . מיליארד דולר�0.3עלתה היתרה בכ,  המטבעותבניכוי השפעת שערי החליפי# בי#. ל"בחו

ח גדלו ההפקדות "פיקדונות הציבור במטבח ומגידול "כתוצאה מירידת האשראי במט

  .ח" מיליארד ש2.2ל בהיק+ של "בבנקי� בחו

ירידה בשיעור , ח" מיליארד ש�0.5 ירדה בכבמגזר הצמוד למדדיתרת פיקדונות הציבור 

  .�1.7%של כ
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אזרחיי� ,  פורטו בדוח הדירקטוריו# הליכי� משפטיי�2005בדוח השנתי לשנת   .א

  .צדוחברות מאוחדות לה� הבנק , ואחרי�

  .למעט כמפורט להל#, ל"לא חלו שינויי� מהותיי� בהליכי� הנ, למועד פרסו� דוח זה

 מההו# 1%אי# בי# התביעות התלויות נגד הבנק תביעה שסכומה עולה על שיעור של 

למעט תביעות שפורטו , ח"ש מיליו# �173כ, 2006 במרס �31עצמי של הבנק לה

  .לדוחות הכספיי� 6�3רי� בביאו

 .ג4ראה בביאור , 2006פירוט בדבר בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה באפריל 

   .לדוחות הכספיי�

� י נכללו בדוחות הכספי, בהסתמ& על חוות דעת משפטיות,לדעת הנהלת הבנק

  .  נאותות לכיסוי נזקי� אפשריי� לכל התביעותהפרשות

  .לדוחות הכספיי� 3לפרטי� נוספי� ראה בבאור 

 להל# פרטי� 2005 לדוח השנתי לשנת 175 בעמוד �2.2 ו2.1בהמש& לדווח בסעיפי�   .ב

  :נוספי�

ועדת המשמעת שהוקמה לפי חוק הסדרת העיסוק ביעו$ השקעות ובניהול תיקי   .1

החליטה לאמ$ את ההסדר אליו הגיעו ") חוק היעו$ ("�1995ה"התשנ, השקעות

והחליטה להטיל על מספר , הפרקליטות מצד אחד ובאי כח היועצי� מצד שני

וזאת בגי# הפרת הוראות , יועצי השקעות בבנק עונש משמעתי של התראה ונזיפה

  .לחוק היעו$) א (16סעי+ 

, מ"ק בית השקעות בעפסגות אופ, הבנק וחברות הבנות בבעלות הבנק, כמו כ#  .2

מ ולאומי פיא חברה לניהול קרנות "לאומי בע�פסגות מנהלי קרנות נאמנות

על פיה ניתנה ) מיסוי וכלכלה(א "קיבלו הודעה מפרקליטות ת, מ"נאמנות בע

ל זכות שימוע בפני הפרקליטות בגי# עבירות המיוחסות "לבנק ולחברות הבנות הנ

כנוסחו  )15 (124 סעי+, 82 סעי+ (לה� לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות

  )). 18 (124 וסעי+בתקופה הרלבנטית 

   .ל"הודעה דומה ניתנה לעובדי� בכירי� בבנק ובחברות הבנות הנ  

  

 והוראת 147' מס( עבר בכנסת חוק תיקו# פקודת מס הכנסה 2005 ביולי 25ביו�   .1

ע הפחתה הדרגתית של שיעור התיקו# קוב"). התיקו# ("�2005ד"התשס, )השעה

בשנת :  באופ# הבא25%לשיעור של  2005לשנת  34%המס לחברות משיעור של 

 2007 בשנת ,31% שיעור מס של חל  2006בשנת , 34% שיעור מס של חל 2005המס 

 יחול 2009בשנת , 27% יחול שיעור מס של 2008בשנת , 29%יחול שיעור מס של 

  .25%יחול שיעור מס של ,   ואיל&2010 ומשנת  26%שיעור מס של 

לעניי# חוק מס ער& מוס+ תגרו� הקטנת מס " מוסד כספי"בשל היות הבנק 

כ& , החברות להקטנה בשיעור המס הכולל שיחול על הבנק בשיעור נמו& יותר

 2006בשנת , 43.59%" מוסד כספי" שיעור המס הכולל החל על היה 2005שבשנת 

בשנת , 37.61% � 2008בשנת , 39.32% � 2007ת בשנ, 41.03%  שיעור מס שלחל 

  .35.90% ואיל& יחול שיעור מס של  2010 ומשנת 36.75% � 2009

  

  הליכי� משפטיי�

  תאור מצב המיסוי
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   תרומות וחסויות–לאומי למע� הקהילה 

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

  .והקהילות בה# הוא פועל

ותומ& בהשגת מטרות חשובות , שי& ומעמיק את מעורבותו בקהילה ובחברהלאומי ממ

  .קהילה ועוד, רווחה, רפואה, וכ# בתרבות, בעיקר בחינו&, בתחומי� חברתיי� שוני�

  : מעורבות הקבוצה בקהילה מבוצעת במספר דרכי�

הפועלי� לקידו� פרוייקטי� ) מוסדות ועמותות(תרומות באמצעות ארגוני�  •

  .מרכז� חינו& ורווחת ילדי� ובני נוערחברתיי� שב

מעורבות באמצעות מת# חסויות לפעילויות חינוכיות ותרבותיות התורמות ללקוחות  •

 .הבנק ולמוסדות תרבות באר$ ובעול�

  .דאגה פרטנית לאוכלוסיות במצוקה קשה •

י השקעת זמ# ומשאבי� "מעורבות עובדי� ומנהלי� בבנק בפרוייקטי� חברתיי� ע •

  . קידו� מטרות חברתיותאחרי� לטובת

  "   קר� המאה למע� דור המחר% לאומי אחרי "

  ו" תשסשנת פעילות

נמצאת "  קר# המאה למע# דור המחר�לאומי אחרי "של עמותת  שנת הפעילות החמישית

 במימו# ישיר של ה# 13, "נוער מוביל שינוי" קבוצות הכנה לצבא של 51מתו& . בעיצומה

, אופקי�, קריית מנח� ירושלי�, קטמו# ירושלי�, ר שבעבא,  דימונה�" לאומי אחרי"

עפולה , דלית אל כרמל, טבריה, חולו#, קריות, פנימיית הכפר הירוק, ת"ת פ"פנימיית אמי

  . קבוצהל 25מספר החניכי� עומד על ממוצע של . ויפו

 �" לאומי אחרי" מה� במימו#  שמונה, מרכזי לימוד לבגרות במתמטיקהנפתחו תשעה

 תלמידי� החלו 100 .באר שבע וקרית גת, ירושלי�, חדרה, טבריה, יפו, נתניה, יפהח, עכו

  . את לימודיה� במסגרת סמסטר החור+ של המרכזי�

הושקו פרוייקטי� , במסגרת החלטת הנהלת לאומי על הגברת המעורבות בקהילה

ורס קו, במסגרת מגמת מנהל עסקי�  מרכז למידה�" שבח "בית הספרנציגי משותפי� ע� 

 מילגות לתלמידי תיכו# הלומדי� במקביל לימודי� 10לאומי העניק . אבטחת מידע

  . אקדמאיי� מתו& מטרה לסייע לה� להתמקד בלימודיה�

חותרי� "במסגרת הפעילות . חי�באצבע הגליל נחנכה יוזמה חדשה בשיתו+ מכללת תל

 תלמידי תיכו# �100חי כ� סטודנטי� ממכללת תל30יחנכו , "למצוינות הכי צפונה שאפשר

לצור& תמיכה בפעילות יוענקו מלגות לסטודנטי� המשתתפי� . מישובי אצבע הגליל

  .בפעילות

ל ברחבי האר$ וחילקו "הגיעו לבסיסי צה" אחרי"במהל& חג הפורי� אלפי בני נוער של 

  .ממתקי� לחיילי� בבסיסי�

  עתידי�

סייע ל מיועדתואשר , 1999שהחלה בשנת  היק+ רחבת לאומית תכנית היא עתידי� תכנית

 שואפת התכנית. האר$ מרחבי יכולות ברוכי נוער בבני הטמו# הפוטנציאל מימושב

 .  בפריפריה האנושי ההו# והעצמת החינוכית התשתית חיזוק, המצוינות לפיתוח

 ועד והאוניברסיטה הצבא דר& הביניי� מחטיבת הצעירי� את מלווה התכנית

 המשתתפי� בי# הקשר חיזוק על דגש מוש� הדר& כל לאור&. העבודה בשוק להשתלבות�

 .  קהילת� שבקידו� החשיבות ועל מגוריה� מקו� ובי#

  .  במהל& חמש שני�ח"ש מיליו# 20לאומי מלווה ותומ& בפרוייקט בהיק+ של 

  לאומי למע� הקהילה

 נושאי� נוספי�. ד
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  "   מיסודו של לאומי–יזמי� צעירי� ישראל "

 –יותר מ .  שני�15 – לאומי שות+ לפרוייקט ומלווה אותו מיו� הקמתו במש& למעלה מ

 בני נוער מרחבי האר$ משתתפי� מדי שנה בתכנית חינוכית ומאתגרת שבמהלכה 3,000

. תו& לימוד עיקרי היזמות והעשייה העסקית, ה� מתנסי� בהקמת עסקי� ובניהול�

עולי� חדשי� וצעירי� ,  ותיקי�–משתתפי התכנית מגיעי� מכל מגזרי החברה בישראל 

  .מהמגזר הערבי

בו הציגו חלק מהקבוצות את ,  נער& בחיפה יריד חשיפת מוצרי�2006ס ל& חודש מרבמה

  .לקראת התחרויות האזוריות, הישגיה#

  הגברת מעורבות עובדי� ומנהלי�

הנהלת לאומי רואה במעורבות העובדי� והמנהלי� בקהילה יעד מרכזי בתחו� 

המש& הגידול במספר וב, לאומי גאה במעורבות עובדיו בקהילה. המעורבות הקהילתית

  . עובדי הבנק המעורבי� בפעילות התנדבותית

: כולל, מאות עובדי� ומנהלי� בלאומי מעורבי� בפעילות התנדבותית במסגרות השונות

נוער "ל של עמותת "ליווי קבוצות הכנה לשירות בצה, "יזמי� צעירי�"הנחיית קבוצות 

  ".  סיכויי� שווי�"משפחות במסגרת וסיוע ל, ליווי מרכזי לימוד לבגרות, "מוביל שינוי

  

  

  



        דוח הדירקטוריו�דוח הדירקטוריו�דוח הדירקטוריו�דוח הדירקטוריו�

הסטנדרטי� המקצועיי� לפיה� , פרטי� בדבר הביקורת הפנימית בקבוצה ובכלל זה

, תכנית העבודה השנתית והרב שנתית והשיקולי� בקביעתה, פועלת הביקורת הפנימית

  .2005נכללו בדוח השנתי לשנת 

  .בפרטי� אלהבתקופת הדוח לא חלו שינויי� מהותיי� 

 ונדו# בועדת 2006 במרס 12 הוגש ביו� 2005דוח המבקר הפנימי למחצית שניה של שנת 

  .2006 במרס 19הביקורת ביו� 

 4 ונדו# בועדת הביקורת ביו� 2006 במרס 20 הוגש ביו� 2005דוח שנתי מסכ� של שנת 

  .2006באפריל 

  וח הכספיהערכת בקרות ונהלי� לגבי הגילוי בד

 פירס� המפקח על הבנקי� הוראה בדבר הצהרה שתצור+ לדוחות 2004 בנובמבר 15ביו� 

ל והחשבונאי "עליה יחתמו המנכ, רבעוניי� ושנתיי� של תאגידי� בנקאיי�

ראש החטיבה , בלאומי(החשב של הבנק או אד� המבצע בפועל אותו תפקיד /הראשי

 2005 ביולי 18ביו� . 2005 ביוני �30 בהחל מהדוח הכספי לתקופה המסתיימת) לכספי�

נוסח ההצהרה בהוראה מבוסס על . פירס� המפקח על הבנקי� נוסח מתוק# של ההצהרה

. Sarbanes - Oxley ("SOX")  בחוק 302 ומתייחס לדרישות של סעי+ �SECהוראות של ה

 404בהתא� להוראה ההצהרה אינה מיושמת על פי הדרישות המרחיבות שנקבעו בסעי+ 

 המחייב קיו� מער& בקרה פנימית על פי מסגרת מוגדרת ומקובלת �SOX Actשל ה

 ביוני 30והרחבה בהיק+ ניכר בהשוואה לבקרות הגילוי שהפעלת# נדרשה מהדוחות ליו� 

  . ואיל&2005

ל הראשי "קבע הבנק נהלי� וכ# מונתה ועדת גילוי בראשות המנכ, בסיוע יועצי� חיצוניי�

י הנהלה ומנהלי� בכירי� אחרי� במתכונת המאפשרת לקיי� את של הבנק ובשיתו+ חבר

  .ההנחיות של הוראה זו

העריכו לתו� , ל הראשי וראש החטיבה לכספי� של הבנק"בשיתו+ המנכ, הנהלת הבנק

על . התקופה המכוסה בדוח זה את היעילות של הבקרות והנהלי� לגבי הגילוי של הבנק

נק וראש החטיבה לכספי� הסיקו כי לתו� ל הראשי של  הב"המנכ, בסיס הערכה זו

לסכ� , לעבד, תקופה זו הבקרות והנהלי� לגבי הגילוי של הבנק הינ� יעילי� כדי לרשו�

ולדווח על המידע שהבנק נדרש לגלות בדוח הרבעוני בהתא� להוראות הדיווח לציבור של 

  . המפקח על הבנקי� ובמועד שנקבע בהוראות אלו

א אירע כל שינוי מהותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי של  ל2006ברביע הראשו# של 

  .ל של המפקח על הבנקי�"למעט הנהלי� שנוספו בעקבות ההוראה הנ, הבנק

  (SOX Act 404)אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על  דיווח כספי 

 פירס� המפקח על הבנקי� חוזר המפרט הוראות ליישו� דרישות סעי+ 2005 בדצמבר �5ב

 Public Company Accounting � והSEC � נקבעו על ידי ה404בסעי+ . SOX Act � של ה404

Oversight Board הוראות באשר לאחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי 

  .וחוות דעת רואי החשבו# המבקר לגבי הביקורת של הבקרה הפנימית על דיווח כספי

  :ל קובעות"הוראות המפקח בחוזר הנ

 שפורסמו SEC � וכ# את הוראות ה404תאגידי� בנקאיי� יישמו את דרישות סעי+  •

  .מכוחו

, בקרה פנימית נאותה מחייבת קיו� מער& בקרה על פי מסגרת מוגדרת ומוכרת •

  .  עונה על הדרישות ויכול לשמש לצור& הערכת הבקרה הפנימיתCOSO �ומודל ה

של מערכת תשתית של בקרות או הקמה /יישו� דרישות ההוראה מחייב שדרוג  ו •

פנימיות בבנק והלי& פיתוח# של מערכות אלה מחייב את הבנק להיער& ולקבוע 

  .שלבי� ויעדי ביניי� עד ליישומ# המלא

  המבקר הפנימי

  הערכת בקרות ונהלי�



        דוח הדירקטוריו�דוח הדירקטוריו�דוח הדירקטוריו�דוח הדירקטוריו�

 ההערכות המקדימה יש להשלי� את 2006ליו� פרסו� הדוח לרביע הראשו# של עד  •

  .לביצוע הפרויקט בבנק ובחברות הבנות

כ& שביקורת רואי החשבו# , 2008המחצית הראשונה של את הפרויקט יש להשלי� עד  •

  .2008 ותסתיי� עד למועד הדיווח של דצמבר 2008 תחל בחודש יוני י�המבקר

 וליו� פרסו� הדוח לרביע הראשו# של הנהלת הבנק החלה בהערכות ליישו� ההוראה

 הושלמה ההערכות המקדימה לביצוע הפרויקט בבנק ובחברות הבנות בשיתו+ 2006

  .ועצי� שנשכרוהי

  

  

  

תמצית  הוחלט לאשר ולפרס� את 2006 במאי 31בישיבת הדירקטוריו# שהתקיימה ביו� 

 2006 מרסב 31 של הקבוצה ליו� י� הבלתי מבוקר� י� המאוחד�ייכספה ותדוחה

  .  באותו תארי&ה שנסתיימהלתקופו

יבות של  יש�27וישיבות מליאה   11 � 2006 מרס �בתקופה ינואר הדירקטוריו# קיי� 

  .ועדות הדירקטוריו#

  
  
  
  
  

      
  אית# ר+    גליה מאור

  ר הדירקטוריו#"יו    מנהל כללי ראשי
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  (CERTIFICATION) %הצהרה 

  

  :אני גליה מאור מצהירה כי

  

  

 2006 במרס 31לרביע  שהסתיי� ביו� ") הבנק: "להל#(מ "סקרתי את הדוח הרבעוני של בנק לאומי לישראל בע  .1

  ").הדוח: "להל#(

  

הדוח איננו כולל כל מצג לא נכו# של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית , בהתבסס על ידיעתי  .2

לא יהיו מטעי� בהתייחס לתקופה , לאור הנסיבות בה# נכללו אות� מצגי�, הנחו$ כדי שהמצגי� שנכללו בו

  .המכוסה בדוח

  

מכל , כספיי� הרבעוניי� ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפי� באופ# נאותהדוחות ה, בהתבסס על  ידיעתי  .3

תוצאות הפעולות והשינויי� בהו# העצמי של הבנק לימי� ולתקופות , את המצב הכספי, הבחינות המהותיות

  .המדווחי� בדוח

  

 גילוי  הנדרש אני ואחרי� בבנק המצהירי� הצהרה זו אחראי� לקביעת� ולקיומי� של בקרות ונהלי� לצור&  .4

  :וכ#. בדוח של הבנק

המיועדי� , או גרמנו לקביעת� תחת פיקוחנו של בקרות ונהלי� כאלה, קבענו בקרות ונהלי� כאלה  .א

מובא לידיעתנו על ידי אחרי� , לרבות תאגידי� מאוחדי� שלו, להבטיח שמידע מהותי המתייחס לבנק

  ;דוחבבנק  ובאות� תאגידי� בפרט במהל& תקופת ההכנה של ה

הערכנו את היעילות של הבקרות והנהלי� לגבי הגילוי של הבנק והצגנו את מסקנותינו לגבי היעילות של   .ב

  וכ#;  לתו� התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו, הבקרות והנהלי� לגבי הגילוי

, ע באופ# מהותיגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברביע זה שהשפי  .ג

  וכ#; על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי, או סביר שצפוי להשפיע באופ# מהותי

לדירקטוריו# ולוועדת , אני ואחרי� בבנק המצהירי� הצהרה זו גילינו לרואי החשבו# המבקרי� המשותפי�  .5

 הבקרה הפנימית על  דיווח בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי, הביקורת של הדירקטוריו# של הבנק

  : כספי

את כל הליקויי� המשמעותיי� והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על   .א

  וכ#; לסכ� ולדווח על מידע כספי, לעבד, אשר סביר שצפויי� לפגוע ביכולתו של הבנק לרשו�, דיווח כספי

ה מעורבת ההנהלה או מעורבי� עובדי� אחרי� שיש לה� ב, בי# מהותית ובי# שאינה מהותית, כל תרמית  .ב

  .תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי

  .על פי כל די#, אי# באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אד� אחר
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  ___________________  

      גליה מאור   

  מנהל כללי ראשי 

  

  

  

  

  



        

  (CERTIFICATION) %הצהרה 

  

  : מצהיר כיזאב נהריאני 

  

  

 2006 במרס 31לרביע  שהסתיי� ביו� ") הבנק: "להל#(מ "סקרתי את הדוח הרבעוני של בנק לאומי לישראל בע  .1

  ").הדוח: "להל#(

  

הדוח איננו כולל כל מצג לא נכו# של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית , בהתבסס על ידיעתי  .2

לא יהיו מטעי� בהתייחס לתקופה , לאור הנסיבות בה# נכללו אות� מצגי�, הנחו$ כדי שהמצגי� שנכללו בו

  .המכוסה בדוח

  

מכל , הדוחות הכספיי� הרבעוניי� ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפי� באופ# נאות, בהתבסס על  ידיעתי  .3

ויי� בהו# העצמי של הבנק לימי� ולתקופות תוצאות הפעולות והשינ, את המצב הכספי, הבחינות המהותיות

  .המדווחי� בדוח

  

אני ואחרי� בבנק המצהירי� הצהרה זו אחראי� לקביעת� ולקיומי� של בקרות ונהלי� לצור& גילוי  הנדרש   .4

  :וכ#. בדוח של הבנק

� המיועדי, או גרמנו לקביעת� תחת פיקוחנו של בקרות ונהלי� כאלה, קבענו בקרות ונהלי� כאלה  .א

מובא לידיעתנו על ידי אחרי� , לרבות תאגידי� מאוחדי� שלו, להבטיח שמידע מהותי המתייחס לבנק

  ;בבנק  ובאות� תאגידי� בפרט במהל& תקופת ההכנה של הדוח

הערכנו את היעילות של הבקרות והנהלי� לגבי הגילוי של הבנק והצגנו את מסקנותינו לגבי היעילות של   .ב

  וכ#;  לתו� התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו,  הגילויהבקרות והנהלי� לגבי

, גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברביע זה שהשפיע באופ# מהותי  .ג

  וכ#; על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי, או סביר שצפוי להשפיע באופ# מהותי

לדירקטוריו# ולוועדת , � הצהרה זו גילינו לרואי החשבו# המבקרי� המשותפי�אני ואחרי� בבנק המצהירי  .5

בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על  דיווח , הביקורת של הדירקטוריו# של הבנק

  : כספי

את כל הליקויי� המשמעותיי� והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על   .א

  וכ#; לסכ� ולדווח על מידע כספי, לעבד, אשר סביר שצפויי� לפגוע ביכולתו של הבנק לרשו�, יווח כספיד

בה מעורבת ההנהלה או מעורבי� עובדי� אחרי� שיש לה� , בי# מהותית ובי# שאינה מהותית, כל תרמית  .ב

  .תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי

  .על פי כל די#, גרוע מאחריותי או מאחריות כל אד� אחראי# באמור לעיל כדי ל
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  ___________________  

           זאב נהרי  

  משנה למנהל הכללי 

  ראש החטיבה לכספי�  
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     במרס31לשלושה חודשי� שנסתיימו ביו�         

      2005         2006    

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

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

    )ב(ממוצעת   מימו�  נגזרי�  נגזרי�  )ב(ממוצעת    מימו�  נגזרי�  �נגזרי

     )ח"במיליוני ש(  )באחוזי�(    ) ח"במיליוני ש(  )באחוזי�(  

  מטבע ישראלי לא צמוד                

  )ד ()ג(נכסי�   82,308  1,398  6.97    76,747  1,177  6.28  

  )ה( ALM& משובצי� והשפעת נגזרי�  16,479  112      16,684  108    

  ס) כל הנכסי�  98,787  1,510    6.25  93,431  1,285    5.62

  )ד (התחייבויות  81,024  )717(  )3.59(    78,253  )593(  )3.06(  

  )ה( ALM& משובצי� והשפעת נגזרי�  7,327  )13(      5,730  )3(    

  ס) כל ההתחייבויות  88,351  )730(    )3.35(  83,983  )596(    )2.86(

  הריביתפער       3.38  2.90      3.22  2.76

  מטבע ישראלי צמוד למדד                

  )ד ()ג(נכסי�   54,867  770  5.73    53,723  636  4.82  

  )ה( ALM& משובצי� והשפעת נגזרי�  226  3      153  2    

  ס) כל הנכסי�  55,093  773    5.74  53,876  638    4.82

  )ד (התחייבויות  47,393  )558(  )4.79(    47,549  )432(  )3.68(  

  )ה( ALM& משובצי� והשפעת נגזרי�  3,794  )56(      2,308  )24(    

  ס) כל ההתחייבויות  51,187  )614(    )4.88(  49,857  )456(    )3.71(

  פער הריבית      0.94  0.86      1.14  1.11

  : מטבע חו�                

  )ח"לרבות מטבע ישראלי צמוד למט(                

  )ד ()ג(נכסי�   120,281  3,461  12.02    109,046  1,307  4.88  

  )ה: (השפעת נגזרי�                

   מגדרי�נגזרי�  4,879  28      4,809  27    

   ALM& משובצי� ונגזרי�  48,269  907      48,975  )397(    

  ס) כל הנכסי�  173,429  4,396    10.53  162,830  937    2.32

  )ד (התחייבויות  114,845  )2,928(  )10.60(    100,280  )535(  )2.15(  

  )ה: (השפעת נגזרי�                

   מגדרי�נגזרי�  4,789  )46(      4,753  )48(    

   ALM& משובצי� ונגזרי�  53,660  )897(      57,249  178    

  ס) כל ההתחייבויות  173,294  )3,871(    )9.24(  162,282  )405(    )1.00(

  פער הריבית      1.42  1.29      2.73  1.32

  

  .להל� 60הערות ראה בעמוד 

  

  

  

      )א(  )על בסיס מאוחד(שיעורי הכנסה והוצאה 
  סכומי& מדווחי&
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    במרס 31לשלושה חודשי� שנסתיימו ביו�         

      2005        2006    

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

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

    )ב(ממוצעת   מימו�  גזרי�נ  נגזרי�  )ב(ממוצעת    מימו�  נגזרי�  נגזרי�

     )ח"במיליוני ש(  )באחוזי�(    ) ח"במיליוני ש(  )באחוזי�(  

    

5.31  

  

3,120  

  

239,516  

    

9.04  

  

5,629  

  

257,456  

נכסי� כספיי� שהניבו הכנסות ס) הכל 

  )ו ()ד(מימו� 

  )ה: (השפעת נגזרי�                

   מגדרי�נגזרי�  4,879  28      4,809  27    

   ALM& משובצי� ונגזרי�  64,974  1,022      65,812  )287(    

  ס) כל הנכסי�  327,309  6,679    8.42  310,137  2,860    3.74

    

)2.79(  

  

)1,560(  

  

226,082  

    

)7.09(  

  

)4,203(  

  

243,262  

התחייבויות כספיות שגרמו ס) הכל 

  )ד (הוצאות מימו�

  )ה: (השפעת נגזרי�                

  דרי� מגנגזרי�  4,789  )46(      4,753  )48(    

   ALM& משובצי� ונגזרי�  64,781  )966(      65,287  151    

  ס) כל ההתחייבויות  312,832  )5,215(    )6.84(  296,122  )1,457(    )1.98(

  פער הריבית      1.95  1.58      2.52  1.76

  בגי� אופציות    21        )11(    

      

  

8  

        

  

1  

לא כולל (נגזרי� אחרי� בגי� מכשירי�   

 ALM&ב, דורנגזרי� בגי, אופציות

  )ה) (ונגזרי� משובצי� שהופרדו

      

186  

        

187  

  עמלות מעסקי מימו� והכנסות   

  )ז(מימו� אחרות 

  הוצאות מימו� אחרות    )28(        6    

      

1,592  

        

1,645  

רווח מפעולות מימו� לפני הפרשה   

  לחובות מסופקי�

      

)445(  

        

)201(  

לרבות (הפרשה לחובות מסופקי�   

  )נוספתולית כלהפרשה 

      

1,147  

        

1,444  

רווח מפעולות מימו� לאחר הפרשה   

  לחובות מסופקי�

        

239,516  

        

257,456  

  נכסי� כספיי� שהניבו הכנסות מימו� 

  )ו) (ד(

  )ח(נכסי� הנובעי� ממכשירי� נגזרי�   3,266        3,547      

  )ד(נכסי� כספיי� אחרי�   3,568        3,286      

        

)1,038(  

        

)1,037(  

הפרשה כללית והפרשה נוספת לחובות 

  מסופקי�

  ס) כל הנכסי� הכספיי�  263,253        245,311      

        

226,082  

        

243,262  

התחייבויות כספיות שגרמו הוצאות 

  )ד(מימו� 

        

2,949  

        

3,145  

  התחייבויות הנובעות ממכשירי� 

  )ח(נגזרי� 

  )ד( אחרות התחייבויות כספיות  7,058        7,129      

  ס) כל ההתחייבויות הכספיות  253,465        236,160      

        

9,151  

        

9,788  

ס) הכל עוד+ נכסי� כספיי� על 

  התחייבויות כספיות

  נכסי� לא כספיי�  7,796        7,670      

  התחייבויות לא כספיות  1,587        1,836      

  ס) כל האמצעי� ההוניי�  15,997        14,985      

  

  .להל� 60 בעמוד הערות ראה

  

  )א() אוחדעל בסיס מ(שיעורי הכנסה והוצאה 
  סכומי& מדווחי& 
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  :הערות
  
 של מכשירי� מאזניותלרבות השפעות חו, ( ניתני� לפני ולאחר השפעת מכשירי� נגזרי� הנתוני� בלוח זה  )א(

   ).  נגזרי�

פרט למגזר מטבע ישראלי לא , ל" ותחילת הרבעוני� בחברות מאוחדות בחועל בסיס יתרות פתיחה חודשיות  ) ב(

ולאחר ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של , תרה הממוצעת על בסיסי נתוני� יומיי�צמוד בו מחושבת הי

  .הפרשות ספציפיות לחובות מסופקי�

שטר� מומשו מהתאמות ) הפסדי�(היתרה הממוצעת של רווחי� ) נוספה( מהיתרה הממוצעת של הנכסי� נוכתה  )ג(

  :למסחר וזמינות למכירה כלהל�לשווי הוג� של אגרות חוב 

  .ח" מיליוני ש91  ס) שלשלושה חודשי� ל שהלתקופ זר מטבע ישראלי לא צמודבמג  

  .ח"מיליוני ש 5  ס) שלשלושה חודשי� ל שהלתקופ במגזר מטבע ישראלי צמוד למדד  

  .ח" מיליוני ש)153(  ס) שלשלושה חודשי� ל שהלתקופ )ח"למטמטבע ישראלי צמוד לרבות (מטבע חו, במגזר   

  .זרי�למעט מכשירי� נג  )ד( 

 המהווי� חלק ממער) (ALM)נגזרי� משובצי� שהופרדו ונגזרי� , )למעט אופציות(מכשירי� נגזרי� מגדרי�   )ה(

  .ניהול הנכסי� וההתחייבויות של הבנק

שטר� מומשו מהתאמות לשווי הוג� של   הפסדי� היתרה הממוצעת של נוספה מהיתרה הממוצעת של הנכסי�  )ו (

  .ח" מיליוני ש)57( של שלושה חודשי� ס) של הלתקופ, במגזרי� השוני�, למכירהלמסחר וזמינות אגרות חוב 

  .לרבות רווחי� והפסדי� ממכירת השקעות באגרות חוב ומהתאמות לשווי הוג� של אגרות חוב למסחר  )ז( 

  ).י�לא כולל יתרות חו, מאזניות ממוצעות של מכשירי� נגזר(יתרות מאזניות ממוצעות של מכשירי� נגזרי�   )ח(
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    במרס 31 חודשי� שנסתיימו ביו� לשלושה        

    2005      2006    

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

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

    )ב(ממוצעת   מימו�  נגזרי�  נגזרי�  )ב(ממוצעת   מימו�   נגזרי�  נגזרי�

     )$במיליוני (  )באחוזי�(    ) $במיליוני (  )באחוזי�(  

  פעילות מקומית : מטבע חו�                

  לרבות מטבע ישראלי צמוד (                

  )מטבע חו�

  )ד ()ג(נכסי�   16,577  189  4.63    16,488  143  3.51  

  )ה: (השפעת נגזרי�                

   מגדרי�נגזרי�  1,051  6      1,106  6    

   ALM& משובצי� ונגזרי�  10,354  5      11,187  3    

  ס) כל הנכסי�  27,982  200    2.89  28,781  152    2.13

  )ד (התחייבויות  15,954  )114(  )2.89(    14,931  )52(  )1.40(  

  )ה: (השפעת נגזרי�                

   מגדרי�נגזרי�  1,032  )10(      1,093  )11(    

   ALM& משובצי� ונגזרי�  11,489  )3(      13,064  )2(    

  ס) כל ההתחייבויות  28,475  )127(    )1.80(  29,088  )65(    )0.91(

  פער הריבית      1.74  1.09      2.11  1.22

שלוחות שה) , ל"פעילות חו: מטבע חו�                

  זרוע ארוכה

  )ד ()ג(� נכסי  9,415  114  4.92    8,663  86  4.03  

  )ה( ALM& משובצי� והשפעת נגזרי�  43  1      80  2    

  ס) כל הנכסי�  9,458  115    4.92  8,743  88    4.09

  )ד (התחייבויות  8,852  )78(  )3.56(    8,199  )50(  )2.45(  

  )ה( ALM& משובצי� והשפעת נגזרי�  71  )1(      107  &    

  ויותס) כל ההתחייב  8,923  )79(    )3.56(  8,306  )50(    )2.43(

  פער הריבית      1.36  1.36      1.58  1.66

  ס* הכל                

    

3.69  

  

229  

  

25,151  

    

4.74  

  

303  

  

25,992  

  ח שהניבו "נכסי� כספיי� במט

  )ד) (ג (הכנסות מימו�

  )ה: (השפעת נגזרי�                

   מגדרי�נגזרי�  1,051  6      1,106  6    

   ALM& משובצי� ונגזרי�  10,397  6      11,267  5    

  ס) כל הנכסי�  37,440  315    3.40  37,524  240    2.58

    

)1.77(  

  

)102(  

  

23,130  

    

)3.13(  

  

)192(  

  

24,806  

ח שגרמו "התחייבויות כספיות במט

  )ד (הוצאות מימו�

  )ה: (השפעת נגזרי�                

   מגדרי�נגזרי�  1,032  )10(      1,093  )11(    

   ALM& משובצי� ונגזרי�  11,560  )4(      13,171  )2(    

  ס) כל ההתחייבויות  37,398  )206(    )2.22(  37,394  )115(    )1.24(

  פער הריבית      1.61  1.18      1.92  1.34

  

   ).  לרבות השפעות חו, מאזנית של מכשירי� נגזרי�( ניתני� לפני ולאחר השפעת מכשירי� נגזרי� הנתוני� בלוח זה  )א(

ולאחר ניכוי , ל"ותחילת הרבעוני� בחברות מאוחדות בחו, חדות באר,על בסיס יתרות פתיחה חודשיות בבנק ובחברות מאו  )ב(

  .היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות ספציפיות לחובות מסופקי�

שטר� מומשו מהתאמות  הפסדי�היתרה הממוצעת של  נוספהל "בפעילות מקומית ובפעילות חויתרה הממוצעת של הנכסי� ל  )ג(

  .ב" דולר ארה� מיליו33בס) מינות למכירה למסחר וזלשווי הוג� של אגרות חוב 

  .למעט מכשירי� נגזרי�  )ד(

 המהווי� חלק ממער) ניהול הנכסי� (ALM)נגזרי� משובצי� שהופרדו ונגזרי� , )למעט אופציות(מכשירי� נגזרי� מגדרי�   )ה

  .וההתחייבויות של הבנק

  )א() על בסיס מאוחד(שיעורי הכנסה והוצאה  
  ב"ארה$ +נומינלי ב: מטבע חו�

  



  
  

  סומך חייקין                            

  
 

  
  
  

 קוסט פורר גבאי את קסירר �

  67067אביב �תל, 3עמינדב ' רח  
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  לכבוד

  מ"דירקטוריו� בנק לאומי לישראל בע

  

  

  ,.נ.ג.א

  

  

   דוחות כספיי� ביניי� מאוחדי� בלתי מבוקרי� תמצית סקירת  :הנדו�

        2006 במרס 31 ביו� של שלושה חודשי� שנסתיימה הלתקופ

  

  

   ליו  מ והחברות המאוחדות שלו"לבקשתכ  סקרנו את תמצית מאז� הביניי  המאוחד של בנק לאומי לישראל בע

 הביניי  על השינויי  בהו� העצמי ד ואת תמצית דוחביניי  המאוח רווח והפסד ה את תמצית דוח,2006 במרס 31

  . באותו תארי&ה של שלושה חודשי  שנסתיימהלתקופ

 קריאת הדוחות : הנהלי  כללו בי� השאר. שנקבעו על ידי לשכת רואי חשבו� בישראל, סקירתנו נערכה בהתא  לנהלי 

קריאת פרוטוקולי  של האסיפות הכלליות ושל ישיבות הדירקטוריו� וועדותיו ועריכת בירורי  ע  , ל"יי  הנהכספ

  .האחראי  לענייני  הכספיי  והחשבונאיי  בבנק

, ל"דוחות כספיי  ביניי  של החברות המאוחדות בחותמצית הומצאו לנו דוחות של רואי חשבו� אחרי  בדבר סקירת 

ורווחיה� , 2006 במרס 31מס& כל הנכסי  הכלולי  בתמצית מאז� הביניי  המאוחד ליו   �2% כאשר נכסיה� מהווי 

מכלל הרווח מפעולות מימו� לפני הפרשה לחובות  �1%כ מהווי מפעולות מימו� לפני הפרשה לחובות מסופקי  

  . באותו תארי&הסתיימשנ ל שלושה חודשי ה שהמאוחד לתקופהביניי  מסופקי  הכלול בתמצית דוח הרווח וההפסד 

אי� אנו מחווי  , מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה לפי תקני ביקורת מקובלי היא מאחר שהסקירה שנערכה 

  . הביניי  המאוחדי תמצית הדוחות הכספיי  דעה על 

שיש צור& , דבר המצביע על כ&לא בא לידיעתנו ,  עיו� בדוחות רואי חשבו� אחרי  כאמור לעיללרבות ,סקירתנו  בביצוע

כללי חשבונאות הערוכי  בהתא  לכדי שיוכלו להיחשב כדוחות כספיי  ביניי  , בשינויי  מהותיי  בדוחות האמורי 

  .מקובלי  ובהתא  להוראות המפקח על הבנקי  והנחיותיו

  ונגד  נגד הבנקותתביעבקשר לביניי  דוחות הכספיי  תמצית הל �6 ו4י  אנו מפני  את תשומת הלב לאמור בבאור

 הבנק אינו יכול להערי& מה תהיינה ההשלכות של התביעות  .חברה מאוחדת לרבות בקשות לאישור� כתביעות יצוגיות

כמו כ� אנו מפני  את . א  לאו, על מצבו הכספי ועל תוצאות פעולותיו וא  תהיינה מהותיות, א  בכלל, ל על הבנק"הנ

, בבאור צויי�. ית הדוחות הכספיי  ביניי  בדבר החקיקה בנושא רפורמה בשוק ההו� לתמצ8תשומת הלב לאמור בבאור 

כי ליישו  מכלול הוראות החקיקה עלולות להיות השפעות שליליות על עסקי הקבוצה אשר לא נית� בשלב זה , בי� היתר

  .להערי& את היקפ� המדויק לאור אי ודאויות שקיימות עדיי� בקשר לנושאי  שוני 

  

  

                          ______      

  

  �    קוסט פורר גבאי את קסירר  סומ� חייקי

              רואי חשבו�  רואי חשבו�  

  

  

        

   2006 במאי 31
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    2006 במרס 31  2005 במרס 31  2005 בדצמבר 31

    )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )מבוקר(

    ) ח"במיליוני ש(    

  נכסי�      

  מזומני� ופיקדונות בבנקי�  35,568  31,333  35,381

  ניירות ער!  48,365  44,692  47,825

  אשראי לציבור  177,584  168,921  177,255

  אשראי לממשלות  808  913  848

  השקעות בחברות כלולות  1,255  1,843  2,064

  בנייני� וציוד  2,894  2,710  2,843

  נכסי� אחרי�  6,525  6,493  6,608

  ס! כל הנכסי�  272,999  256,905  272,824

  התחייבויות והו�      

  פיקדונות הציבור  221,807  210,109  221,828

  פיקדונות מבנקי�  4,423  5,986  4,347

  פיקדונות מממשלות  2,173  3,070  2,225

  שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחי�, אגרות חוב  16,889  12,673  17,253

  התחייבויות אחרות  10,272  9,339  10,966

  ס! כל ההתחייבויות  255,564  241,177  256,619

  זכויות בעלי מניות חיצוניי�  152  267  205

  הו) עצמי  17,283  15,461  16,000

  ס! כל ההתחייבויות וההו)  272,999  256,905  272,824

  

  

  

  

  .הבאורי� לתמצית הדוחות הכספיי� מהווי� חלק בלתי נפרד מה�

  

  

  

  

___________________________________________________________________________________________  

  

  נהרי. ז   מאור      . ג  ר�. א

  משנה למנהל הכללי   מנהל כללי ראשי  ר הדירקטוריו)"יו

  ראש החטיבה לכספי�    

  

  

  

  

  

  

  

  2006 במאי 31: תארי" אישור הדוחות הכספיי�

  

   2006 במרס 31תמצית מאז� מאוחד ליו� 
  סכומי� מדווחי�
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  לשלושה חודשי� שנסתיימו  לשנה שנסתיימה

     במרס31ביו�        בדצמבר31ביו� 

2005    2005  2006     

    )בלתי מבוקר(      )מבוקר(

    )ח"במיליוני ש(      

  רווח מפעולות מימו) לפני הפרשה לחובות מסופקי�  1,645  1,592    6,628

  הפרשה לחובות מסופקי�  201  445    1,426

  רווח מפעולות מימו) לאחר הפרשה לחובות מסופקי�  1,444  1,147    5,202

  הכנסות תפעוליות ואחרות        

  עמלות תפעוליות  742  693    2,810

  נטו, רווחי� מהשקעות במניות  4  7    43

  הכנסות אחרות  194  187    865

  ס! כל ההכנסות התפעוליות והאחרות  940  887    3,718

  הוצאות תפעוליות ואחרות        

  משכורות והוצאות נלוות  1,189  864    3,627

  קה ופחת בנייני� וציודאחז  287  277    1,168

  הוצאות אחרות  345  279    1,275

  ס! כל ההוצאות התפעוליות והאחרות  1,821  1,420    6,070

  רווח מפעולות רגילות לפני מסי�  563  614    2,850

  למסי� על הרווח מפעולות רגילות הפרשה  240  233    1,193

    רווח מפעולות רגילות לאחר מסי�  323  381    1,657

  מפעולות רגילות של חברות כלולות  הקבוצה ברווחי�חלק        

  לאחר השפעת המס  78  141    378

  מפעולות ) ברווחי�( בהפסדי�חלק� של בעלי מניות חיצוניי�         

  רגילות לאחר מסי� של חברות מאוחדות  )1(  9    24

  רווח נקי מפעולות רגילות  400  531    2,059

  תי רגילות לאחר מסי� מפעולות בל)הפסד(רווח   712   )3(    77

  רווח נקי לתקופה  1,112  528    2,136

    )ח"בש(      

  למניהרווח       

  רווח נקי מפעולות רגילות  0.283  0.375  1.456

  מפעולות בלתי רגילות לאחר מסי�) הפסד(רווח   0.503  )0.002(  0.054

  ס! הכל  0.786  0.373  1.510

    )�באלפי(      

  ל" לצור! החישוב הנמספר מניות  1,414,233  1,414,233    1,414,233

  

 
  

. הבאורי� לתמצית הדוחות הכספיי� מהווי� חלק בלתי נפרד מה�

   סכומי� מדווחי� ( תמצית דוח רווח והפסד מאוחד
  2006 במרס 31 ביו� ה שנסתיימפהלתקו
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     במרס 31לשלושה חודשי� שנסתיימו ביו� 

  2005      2006    

    )בלתי מבוקר(          

              

    הו)    ס! כל  הו)    ס! כל

    וקרנות הו)  עודפי�  ההו) העצמי  וקרנות הו)  עודפי�  ההו) העצמי

    )ח"במיליוני ש(        

  יתרה לתחילת התקופה  7,010  8,990  16,000  7,010  7,976  14,986

  רווח נקי לתקופה  (    1,112  1,112  +    528  528

  ת אופציות לעובדי�הקצאבגי) הטבה   (    33  33  +    +    +  

  התאמות בגי) הצגת ניירות ער! זמיני�             

  למכירה לפי שווי הוג)  (    245  245  +    )72(  )72(

  השפעת המס המתייחס  (    )100(  )100(  +    23  23

  התאמות מתרגו� בגי) חברות כלולות  (    )12(  )12(  +    )8(  )8(

  ות הבנקהלוואות לעובדי� לרכישת מני  (    5  5  +    4  4

  יתרה לסו, התקופה  7,010  )א (10,273  17,283  7,010  )א (8,451  15,461

 

 
  

      )מבוקר (2005 בדצמבר 31סתיימה ביו� נלשנה ש

          

    הו)       ס! כל 

    וקרנות הו)  עודפי�    ההו) העצמי

    )ח"במיליוני ש(    

  2005בינואר  1יתרה ליו�   7,010  7,976    14,986

  רווח נקי בשנת החשבו)  +   2,136    2,136

  דיבידנד מוצע  +   )1,103(    )1,103(

  התאמות בגי) הצגת ניירות ער! זמיני� למכירה לפי שווי הוג)  +   )83(    )83(

  השפעת המס המתייחס  +   35    35

  התאמות מתרגו� בגי) חברות כלולות  +   25    25

  הלוואות לעובדי� לרכישת מניות הבנק  +   4    4

  2005 בדצמבר 31יתרה ליו�   7,010  )א( 8,990    16,000

  

  

  :העודפי� לסו, התקופה כוללי�  )א(

 2005 במרס 31ליו� (ח "מיליוני ש) 354 (ל בס!"התאמות מתרגו� דוחות כספיי� של חברות מוחזקות  אוטונומיות בחו  .1

  ).ח" מיליוני ש)342(בס!  2005 בדצמבר 31ח וליו� "מיליוני ש )375(בס! 

 31ליו� (ח " שמיליו) 191 בס!, בניכוי המס המתייחס, ) הצגת ניירות ער! זמיני� למכירה לפי שווי הוג)התאמות בגי  .2

  ).ח" מיליוני ש46  בס!2005 בדצמבר 31 וליו� ח" מיליו) ש45בס!  2005במרס 

  

  

  .הבאורי� לתמצית הדוחות הכספיי� מהווי� חלק נפרד מה�

  תמצית דוח מאוחד על השינויי� בהו� העצמי
   2006 במרס 31ביו�  ה שנסתיימהלתקופ

  סכומי� מדווחי�
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נערכה בהתא�  2006 במרס 31ליו� � המאוחדי� הבינייהדוחות הכספיי� תמצית   .1

הכללי� החשבונאיי� . לכללי� החשבונאיי� המיושמי� לצור! עריכת דוחות ביניי�

שיושמו בעריכת דוחות הביניי� הינ� עקביי� לכללי� ששימשו בעריכת הדוחות 

יש לעיי) .  להל)2פרט לאמור בבאור  ,2005 בדצמבר 31הכספיי� המבוקרי� ליו� 

 ולשנה 2005 בדצמבר 31דוחות הכספיי� השנתיי� ליו� ה ביחד ע�ת אלה בדוחו

  . אשר נלוו אליה�שנסתיימה באותו תארי! ולבאורי� 

  

    חדשי�של תקני חשבונאותלראשונה יישו�   .א  .2

הטיפול החשבונאי במוניטי� ונכסי�  "–) מתוק� (20תק� חשבונאות מספר   .1

  " של חברה מוחזקת בלתי מוחשיי� ברכישה

) מתוק) (20 את תק) חשבונאות מספר מייש� הבנק  2006 בינואר 1החל מיו�   

הטיפול החשבונאי במוניטי) ונכסי� בלתי מוחשיי� ברכישה של חברה  "–

  . של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות )20 תק) –להל) " (מוחזקת

י�  קובע את הטיפול החשבונאי לגבי מוניטי) ונכסי� בלתי מוחשי20תק)   

לרבות חברה תחת , ברכישה של חברה בת וחברה מוחזקת שאינה חברה בת

  .שליטה משותפת

עוד, עלות הרכישה של השקעה בחברה מוחזקת על חלקה של , 20על פי תק)   

לרבות נכסי� (החברה המחזיקה בשוויי� ההוג) של נכסיה הניתני� לזיהוי 

לאחר (ה הניתנות לזיהוי בניכוי שוויי) ההוג) של התחייבויותי) בלתי מוחשיי�

ייחוס עוד, עלות הרכישה לנכס בלתי מוחשי . מהווה מוניטי)) ייחוס מסי�

ייעשה רק א� הוא מקיי� את הגדרת נכס בלתי מוחשי בהתא� , שנרכש

במידה ובמועד הרכישה נוצר , 20על פי תק) . 20לקריטריוני� שנקבעו בתק) 

הוא יוכר מיידית במועד ) ישהעוד, שווי הוג) על עלות הרכ(מוניטי) שלילי 

מוניטי) חיובי . הרכישה כרווח בדוח רווח והפסד ולא יופחת עוד באופ) שיטתי

זאת לעומת ,  בעלי אור! חיי� בלתי מוגדר לא יופחתוונכסי� בלתי מוחשיי�

הכללי� הנהוגי� עד למועד התחילה לפיה� מוניטי) ונכסי� בלתי מוחשיי� 

 שנה 20השימושיי� שלה� ע� מגבלה של מופחתי� על פני תקופת החיי� 

  .לגבי מוניטי)

 קיימות הוראות של לעילאמור כבנושאי� מסויימי� המתייחסי� לטיפול   

לעניי) הפחתת המוניטי) על פני תקופת החיי�  .המפקח על הבנקי�

  . שני�10קיימת בהוראות המפקח על הבנקי� מגבלה של , השימושיי�

של  הדוחות הכספיי� ה על השפע היתה לא20תק) ליישו� לראשונה של   

  .הבנק

  "רווח למניה "– 21תק� חשבונאות מספר   .2 

רווח  "– 21את תק) חשבונאות מספר מייש� הבנק  2006 בינואר 1החל מיו�   

 21תק) .  של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות)21 תק) –להל) " (למניה

למניה בדוחות כספיי� ) הפסד(קובע את העקרונות לחישוב והצגה של רווח 

  .  של לשכת רואי חשבו) בישראל בנושא55ומחלי, את גילוי דעת 

ח " ש1+ולא ל(הרווח למניה יחושב לפי מספר המניות הרגילות , 21לפי תק)   

ברווח הבסיסי למניה ייכללו רק ממוצע ). כנהוג עד למועד התחילה. נ.ע

פה וניירות ער! משוקלל של מספר המניות הקיימות במחזור במהל! התקו

ייכללו רק בחישוב ) כדוגמת אגרות חוב להמרה וכתבי אופציה(המירי� 

, וזאת לעומת הכללי� שיושמו עד למועד התחילה, הרווח המדולל למניה

אותו נייר ער! , לפיה� במקרי� בה� קיימת לנייר ער! המיר סבירות המרה

ירי� שהומרו ניירות ער! המ, בנוס,. נכלל בחישוב הרווח הבסיסי למניה

כאשר , ייכללו ברווח המדולל למניה רק עד למועד ההמרה, במהל! התקופה

כתבי אופציה , 21פי תק) +על. מאותו מועד ייכללו ברווח הבסיסי למניה

  באורי�
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ייכללו ברווח המדולל כאשר מימוש� יגרו� להנפקת מניות בתמורה הנמוכה 

המניות בניכוי סכו� הדילול הוא מחיר השוק של . ממחיר השוק של המניות

, הסכו� שהיה מתקבל כתוצאה מההמרה של כל כתבי האופציה למניות

 של לשכת רואי חשבו) בישראל 55לעומת שיטת החישוב שנקבעה בגילוי דעת 

  .הכוללת ג� התאמות לרווח

 יש לייש� את הוראות התק) על נתוני ההשוואה של הרווח 21על פי תק)   

  .למניה המתייחסי� לתקופות קודמות

מספרי השוואה של הרווח  ה על השפע לא היתה21תק) ליישו� לראשונה של   

  .למניה

  " גילוי והצגה: מכשירי� פיננסיי� " (  22תק� חשבונאות מספר   .3

 + 22את תק) חשבונאות מספר  מייש� הבנק 2006 בינואר 1החל מיו�   

אלי  של המוסד הישר)22 תק) –להל) " (גילוי והצגה: מכשירי� פיננסיי�"

  . לתקינה בחשבונאות

 קובע כללי� לגבי הצגה של מכשירי� פיננסיי� ומפרט את הגילוי 22תק)   

 כללי� לסיווג 22קובע תק) , בנוס,. הנאות הנדרש בגינ� בדוחות הכספיי�

מכשיר פיננסי או החלקי� המרכיבי� אותו בעת ההכרה הראשונית 

בניכוי (יווג עלויות עסקה נכס פיננסי או מכשיר הוני וס, כהתחייבות פיננסית

הנובעות מהמכשיר הפיננסי כסעי, תוצאתי  או הוני ) כל הטבת מס קשורה

 .בהתא� ואת התנאי� שבהתקיימ� יקוזז נכס פיננסי מהתחייבות פיננסית

בנושאי� מסויימי�  ".מכא) ולהבא" בדר! של אימו/ התק) נעשה 

 הכללי� שנקבעו המתייחסי� להצגה של מכשירי� פיננסיי� חלי� על הבנק

  .בהוראות המפקח על הבנקי�

של  הדוחות הכספיי� ה על השפעלא היתה 22תק) ליישו� לראשונה של    

  .הבנק

  " תשלו� מבוסס מניות "– 24תק� חשבונאות מספר   .4

 – 24 את תק) חשבונאות מספר  מייש� הבנק2006 בינואר 1החל מיו�   

המוסד הישראלי לתקינה של ) 24 תק) –להל) " (תשלו� מבוסס מניות"

  .בחשבונאות

.  מחייב להכיר בדוחות הכספיי� בעסקאות תשלו� מבוסס מניות24תק)   

עסקאות כאלה כוללות עסקאות ע� עובדי� או צדדי� אחרי� שיש לסלק) 

או במזומ) וכ) עסקאות המאפשרות לחברה או , במכשירי� הוניי� של החברה

לוק במזומ) לבי) סילוק במכשירי� לספק השירות או הסחורות בחירה בי) סי

יש להכיר בדוחות , במקביל להכרה בסחורות או בשירותי� שהתקבלו. הוניי�

הכספיי� בגידול בהו) העצמי כאשר עסקת התשלו� מבוסס מניות תסולק 

  .  כאשר עסקה כזו תסולק במזומ)+ובהתחייבות , במכשירי� הוניי�

לוי לגבי השווי ההוג) של המדידה והגי,  קובע את כללי ההכרה24תק)   

, בפרט. הסחורות או השירותי� שניתנו בתמורה למכשיר ההוני שהוענק

נקבעו כללי מדידה לגבי עסקאות ע� עובדי� ואחרי� המספקי� שירותי� 

עסקאות ע� צדדי� שאינ� עובדי� ועסקאות הנמדדות על פי השווי , דומי�

קבעו דרישות למקרה נ, כמו כ). ההוג) של המכשירי� ההוניי� המוענקי�

  .  שחלי� שינויי� בתנאי הענקת המכשיר ההוני

של  הדוחות הכספיי� ה על השפע לא היתה24תק) ליישו� לראשונה של   

 ראה 2006מניות לעובדי הבנק בשנת מכירת בדבר הענקת אופציות ו .הבנק

  .10באור 
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רשה לחובות יישו� לראשונה של הנחיות הוראות ניהול בנקאי תקי� בנושא הפ  .ב  

   בבנק לאומי למשכנתאותמסופקי� בגי� אשראי לדיור

 מייש� לאומי למשכנתאות את חוזר בנק ישראל 2006 בינואר 1החל מיו�     

העוסק בכל הקשור לאופ) חישוב ההפרשה לחובות מסופקי� לגבי אשראי 

כי בנק שבחר לחשב הפרשות בגי) הלוואות לפי , בי) היתר, בחוזר נאמר. לדיור

אינו רשאי , ת עומק הפיגור ג� א� לא נדרש לעשות כ! לפי ההוראותשיט

, בנוס,. ות החלטה על ביצוע הפרשות ספציפיותעלהקטי) את ההפרשות באמצ

הנחיות לאופ) חישוב ההפרשה בגי) , ניתנו הבהרות לאופ) חישוב עומק הפיגור

וואות הסדרי� וארגוני� מחדש של הלוואות וכ) לאופ) חישוב ההפרשה בגי) הל

ר ומתייחס החוזר לסילוק חוב פיג, בנוס,. בה) הקר) מסולקת בתשלו� אחד

לאחר תארי! המאז) ואינו מאפשר הקטנת ההפרשה ג� א� נתקבל מזומ) בגי) 

  .כולל מזומ) בגי) מימוש דירה לפני תארי! המאז), הפיגור לאחר תארי! המאז)

י למשכנתאות הינה השפעת יישו� החוזר על ההפרשה לחובות מסופקי� בלאומ    

ח בגי) התאמת יתרת הפתיחה לשנת " מיליו) ש63.7תוספת חד פעמית בס! של 

2006.  

 תובענות וחברות מאוחדות מסויימותבמהל! העסקי� השוט, הוגשו כנגד הבנק  .3

  . לרבות בקשות  לאישור תביעות ייצוגיות, משפטיות

 על חוות דעת המתבססות, לדעת הנהלת הבנק והנהלות החברות המאוחדות  

, לרבות הבקשות לאישור התביעות הייצוגיות,  באשר לסיכויי התובענותמשפטיות

לכיסוי נזקי� , במקו� בו נדרשו הפרשות, נכללו בדוחות הכספיי� הפרשות נאותות

  .כתוצאה מתובענות כאמור

לדעת הנהלת הבנק והנהלות החברות המאוחדות סכו� החשיפה הנוספת בשל   

נגד הבנק ונגד החברות המאוחדות בנושאי� שוני� שסכו� כל אחת תביעות שהוגשו 

מסתכ� בס! של , ח ואשר אפשרות התממשות) אינה קלושה" מיליו) ש2מה) עולה על 

  .ח"ש  מיליו)110+כ

  :להל) פירוט של תובענות שהסכו� הנטע) בה) הוא מהותי  
  

קשה לאשר  הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב ב1997 באוגוסט 24ביו�   .א

להל) (מ "הגשת תביעה ייצוגית נגד הבנק ונגד כרטיסי אשראי לישראל בע

הבקשה . בקשר ע� גביית דמי הגבלת אחריות ממחזיקי כרטיסי אשראי, ")ל.א.כ"

ח למועד הגשת " מיליו) ש105+הינה לאישור תביעה ייצוגית כספית על ס! כ

  .יכומי� בכתבהבקשה מצויה בשלב של ס.  התביעה וכ) לסעדי� נוספי�

 הגישה חברה זרה הנמצאת בהליכי פירוק תביעה נגד הבנק 1997בחודש ספטמבר   .ב

 ועובדי� )מ" בע83ל "ברטרייד חברה למסחר ולמימו) בינ (וחברה מאוחדת שלו

 43.4 בגי) העברת ,ח למועד הגשתה" מיליו) ש153+כ כו� שלמסוימי� שלה� בס

 בבנק שהתנהל על ש� מנהל החברה מיליו) דולר על ידי החברה הזרה לחשבו)

שהנתבעי� פעלו באופ) שאפשרו למנהל , בי) היתר, מפרק החברה טוע). הזרה

  .ל"החברה הזרה לגזול ממנה את הסכו� הנ

תביעה , אביב+בבית המשפט המחוזי בתל,  הוגשה נגד הבנק2000 ביוני 15ביו�   .ג

  .ח"ליארד ש מי1ביחד ע� בקשה להכיר בתביעה כתביעה ייצוגית על ס! 

התובע טוע) כי הבנק בפרסומי� שוני� הבטיח למפקידי� בערוצי הבנקאות   

 לשנה 1%הטבה בריבית בשיעור של , הישירה בפקדונות שקליי� בשירות עצמי

מעל הריבית המקובלת וכי האמור בפרסומי� השוני� וכ) המידע שנמסר למפקיד 

� לחשוב כי ההטבה בעת ההפקדה המקורית יש בו כדי להטעות את המפקידי

 ניתנת ג� בגי) התקופות שבה) מתחדש הפקדו) 1%בריבית בשיעור של 

  .כפי שזה נעשה בפועל, אוטומטית ולא רק בעד תקופת ההפקדה המקורית
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לפיכ! דורש התובע מ) הבנק לשל� לו ולכל המפקידי� הרלבנטיי� שאות� הוא   

פקדונות באופ) מייצג את ההטבה בריבית ג� בעד התקופות שבה) חודשו ה

הבנק .  אישר בית המשפט את התביעה כתביעה יצוגית2003בדצמבר . אוטומטי

  .ערער על ההחלטה לבית המשפט העליו) וטר� ניתנה החלטתו בנושא

 הגישה עירית רמלה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד 2002 ביוני 19ביו�   .ד

בנק , ")ב"מס ":להל)(מ "מרכז סליקה בנקאי בע, הבנק: הנתבעי� הבאי�

הבנק הבינלאומי הראשו) לישראל , מ"בנק דיסקונט לישראל בע, מ"הפועלי� בע

המבקשת . מ"מ ובנק מרכנתיל דיסקונט בע"בנק המזרחי המאוחד בע, מ"בע

טוענת כי הבנקי� הנתבעי� עשו הסדר כובל בקשר לעמלה הנגבית על יד� 

עקב הסדרי� כובלי� המקבלי� שירותי סליקת הוראות קבע וכי , מלקוחותיה�

 וכל ציבור הנזקקי� לשירותי סליקת הוראות +המבקשת , שהנתבעי� צד לה�

 משלמי� בגי) שירותי סליקת הוראות קבע סכומי� בלתי הוגני� ובלתי +קבע 

 11ביו� . ח" מיליוני ש967.5סכו� התביעה הייצוגית הנטע) הוא . סבירי�

 הגישה 2004 בפברואר 18יו� ב.  נדחתה הבקשה לאישור על הס,2003בדצמבר 

ש העליו) " ביהמ2005 בנובמבר 28ביו� . עירית רמלה ערעור על החלטת הדחיה

העיריה הגישה לבית המשפט העליו) בקשה לקיו� דיו) נוס, . דחה את  הערעור

ש העליו) דחה את הבקשה "ביהמ.   בפסק הדי) ובקשה לפטור מהפקדת ערבו)

 .קשה למחוק את בקשתה לדיו) נוס,לפטור מערבו) והעיריה  הגישה ב

יפו בקשה +אביב+ הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל2004 באוקטובר 14ביו�   .ה

ח כנגד הבנק על סמ! " מיליארד ש2+לאישור תביעה כתביעה ייצוגית על ס! של כ

 לתקנות סדר הדי) 29 וכ) תקנה 1981+א"התשמ) שירות ללקוח(חוק הבנקאות 

  .1984+ד"התשמ, האזרחי

נושא התביעה היה במקור טענות המבקש לפיה) נגבו ממנו ומכלל לקוחות הבנק   

עמלת דמי , כפי שה� מוצגי� בתעריפו) הבנק, שלא כדי) ובניגוד לפטורי� שבציד)

לטענת . עמלת הקצאת אשראי ועמלת דמי ניהול פקדו) ניירות ער!, ניהול קבועי�

לוי בה) הוא חב כלפיה� המבקש הבנק הטעה את לקוחותיו והפר את חובות הגי

מאחר שהוא חייב� בעמלות למרות שעל פי , וכ) הפר חובות חוזיות כלפיה�

כ) טוע) . המוצג בתעריפו) הבנק ה� היו זכאי� לפטורי� מתשלו� עמלות אלה

  . המבקש כי בכ! התעשר הבנק שלא כדי)

 הוגשה לבית המשפט תגובת הבנק לבקשה לאישור 2004 בדצמבר 19ביו�   

 הוגשה תשובת המבקש לתגובת 2005 בפברואר 24ה כתביעה ייצוגית וביו� התביע

הוגשה  2005 בספטמבר 20ביו� .  הבנק לבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית

במסגרתה ביקש התובע למחוק את כל , לבית המשפט בקשה לתיקו) כתב התביעה

ש "ביהמ. ניירות ער!אותו חלק בתביעה המתייחס לעמלת דמי ניהול פיקדו) 

. ח"שליארד י מ1.12 +נעתר לבקשת התיקו) וסכו� התביעה הוקט) לס! של כ

תגובה מתוקנת  2005 בדצמבר 19בעקבות התיקו) הוגשה מטע� הבנק ביו� 

 הוגשה 2006ס  במר20 ביו�  .לבקשה המתוקנת לאישור התביעה כתביעה ייצוגית

 . תשובה מתוקנת מטע� התובע

 לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאשר הגשת  הוגשה2005בחודש יוני   .ו

   .ח" מיליו) ש576תביעה ייצוגית נגד הבנק בס! 

בשני� , הבנק לא עמד בהבטחות שפרס� באתר האינטרנט שלו, לטענת המבקש  

שנעשו , לגבי הטבות בריבית לפיקדונות מסויימי�, )כולל (2004 עד 2002

� לו ולכלל המפקידי� באמצעות התובע דורש מהבנק לשל. באמצעות  האינטרנט

את הנזק שנגר� , אשר לא זכו להטבה המובטחת בהתא� לפרסומי�, האינטרנט

  .לה� כתוצאה מאי קבלת ההטבות שהובטחו לה�

 ,לרבות בקשות לאישור תביעות ייצוגיות, כמו כ) תלויות ועומדות נגד הבנק תובענות  .4444

 חוות דעת משפטיות באשר המתבססת על, לדעת הנהלת הבנק. כפי שיפורט להל)
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בשלב זה לא נית) להערי! את סיכוייה� ומטע� זה , לסיכויי הליכי� משפטיי� אלה

  :להל) פירוט של הליכי� משפטיי�. לא בוצעה בגינ�  הפרשה

,  הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב על ידי לקוח הבנק2006בחודש פברואר   .א

שסכומה הוער! על ידי המבקש , קבקשה לאשר הגשת תביעה ייצוגית נגד הבנ

  .ח" מיליו) ש300 +בס! של כ

 לא הבנק, ללקוחות הבנק" מוצרי� מובני�"במסגרת מכירת , לטענת המבקש  

אשר באה לביטוי במרווח , נסתרת" עמלה" גובה מגלה את התמחור המלא וכ)

בניגוד לחובות הגילוי , לפי הטענה, וזאת, פיננסי שנוצר לטובת הבנק בעסקה

  .וטלות על הבנק בהתא� לדי)המ

, לפי הנטע), הקבוצה אליה מתייחסת התביעה הייצוגית שהגשתה מתבקשת היא  

כל לקוחות הבנק אשר השקיעו במוצרי� המובני� השוני� אשר שווקו על ידי 

 ואשר הבנק לא גילה לה� את הטעו) 2006 ועד לינואר 1999החל מינואר , הבנק

  .גילוי כנטע)

  .ה מטע� הבנקטר� הוגשה תשוב  

בשלב , המתבססת על חוות דעת יועציו המשפטיי� של הבנק, לדעת הנהלת הבנק  

  .זה לא נית) להערי! את סיכויי הבקשה

 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור 2005 באוגוסט 7ביו�   .ב

 הבנק לא זיכה את 2003תביעה כתביעה ייצוגית נגד הבנק בטענה כי עד ינואר 

בגי) ערבויות בנקאיות , חותיו בחלק יחסי מסכומי העמלות ששולמו על יד�לקו

  .אשר הוצאו לבקשת� ואשר סכומ) הוקט) לפני תו� תקופת הערבות

, לדעת הנהלת הבנק.  ח" מיליו) ש2.5לטענת התובעי� סכו� התביעה עולה על    

ערי! בשלב זה לא נית) לה, המתבססת על חוות דעת יועציו המשפטיי� של הבנק

  . את סיכויי הבקשה

בקשה לאישור ,  הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלי�2006 באפריל 23ביו�   .ג

תביעה ייצוגית נגד הבנק  בטענה כי בעקבות שינוי סיווג� של חשבונות שהתנהלו 

 25ביו� , "ד פרטי מסחרי"חשבו) חח"לחשבונות מסוג  , "ד"חשבו) חח"בבנק כ

, ללא גילוי נאות ללקוחות, וזאת לפי טענת התובע,  או בסמו! לכ!1999באפריל 

הבנק , ותו! הפרת הוראות הסכ� תנאי ניהול החשבו) והוראות הדי) בעניי) זה

ועלויות נוספות הקשורות בניהול , )רכיב תוספת הסיכו)(שינה את שיעור הריבית 

  . החשבו)

  . ח" שליו)י מ45+כסכו� התביעה הייצוגית הוער! על ידי המבקש בס! של   

בשלב , המתבססת על חוות דעת יועציו המשפטיי� של הבנק, לדעת הנהלת הבנק  

  . זה לא נית) להערי! את סיכויי הבקשה

להל) פירוט של בקשות לאישור תביעות ייצוגיות בסכומי� מהותיי� שהוגשו נגד בנק   .5

ת ובהסתמ! על דע, לדעת הנהלת הבנק. ")ש"בלמ: "להל)(מ "לאומי למשכנתאות בע

ש באשר "המתבססת על חוות דעת היועצי� המשפטיי� של בלמ, ש"הנהלת בלמ

במקו� בו נדרשו , נכללו בדוחות הכספיי� הפרשות נאותות, לסיכויי הליכי� אלה

  : כאמורמתביעותלכיסוי  נזקי� כתוצאה , הפרשות

 בקשה לאישור 2000 ביוני 21יפו הוגשה ביו� +אביב+לבית המשפט המחוזי בתל  .א

 –א "התשמ, )שירות ללקוח(ש על סמ! חוק הבנקאות "ה ייצוגית כנגד בלמתביע

 וחוק הפיקוח על 1984+ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי) האזרחי29תקנה , 1981

, שמתבקש אישורה כתביעה ייצוגית, סכו� התביעה. 1981 +א "תשמ, עסקי ביטוח

  .ח" מיליו) ש100+ידי המבקשי� בכ+מוער! על

טועני� לגבי שווי מבני� לצורכי ביטוח , ש"הלוואה מבלמהמבקשי� אשר נטלו   

ש או " בלמעל ידילטענת המבקשי� נעשית . נכס במסגרת נטילת הלוואות מהבנק
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+מטעמו הערכת שווי מופרזת של המבנה דבר הגור� לתשלו� יתר של פרמיה על

בהתא� . המבקשי� טועני� כי כ! נעשה ג� במקרה שלה�. ש"ידי לקוחות בלמ

הדיו) בתביעה מעוכב עד אשר יוכרעו הערעורי� ,  בית המשפט המחוזילהחלטת

 בקשה לבית המשפט לאישור תובענה ייצוגית + להל) .א6בעני) הנסקר בסעי, 

  .בקשר ע� גביית עמלות ביטוח

 בקשה לאישור 2001 ביולי 3יפו הוגשה ביו� +אביב+לבית המשפט המחוזי בתל  .ב

חוק , 1981+א"תשמ, )שירות ללקוח(ת סמ! חוק הבנקאו+תביעה ייצוגית על

,  לתקנות סדר הדי) האזרחי29 ותקנה 1988+ח"תשמ, ההגבלי� העסקיי�

  .1984+ד"התשמ

 מיליו)  180+ידי המבקש בכ+סכו� התביעה הייצוגית שהתבקש אישורה הוער! על  

  .ח ליו� הגשת התביעה"ש

ש שנטלו "מש בדבר גביית יתר מלווי בל"נושא התביעה הוא טענות כנגד בלמ  

לטענת . ש הלוואה בריבית משתנה"המבקש נטל מבלמ. הלוואות בריבית משתנה

ש לעדכ) את ההלוואות בריבית משתנה הינה "הריבית בה נוהג בלמ, המבקש

קיו� , מופרזת ונגבית שלא כדי) בהיותה מבוססת על הטעייה שהוטעו הלקוחות

, ות בריבית משתנהקרטל בי) הבנקי� למשכנתאות שגר� להגבלת היצע הלווא

  .איכות) ומגוונ) ושורה של טענות נוספות

התבקשו סעדי� נוספי� וביניה� סעדי� הצהרתיי� וקביעת , נוס, לסעד כספי  

  .פי חוזה ההלוואה+זכויות שונות ללווי� על

 דחה בית המשפט המחוזי את הבקשה לאישור התביעה 2003 ביוני 3ביו�   

 הגיש המבקש לבית המשפט העליו) 2003  בספטמבר23ביו� . כתביעה ייצוגית

 החליט בית המשפט העליו) לדחות את 2004 ביוני 30ביו� . ערעור על ההחלטה

די) בדיו) הנוס, לעני) תקנה +מנת להמתי) למת) פסק+המש! שמיעת הערעור על

שנית) בינתיי� , )5161/03א "דנ (1984+ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי) האזרחי29

נקבע בפסק הדי) כי על א, שנית) לעשות , בתמצית. 2005 בספטמבר 1ביו� 

 לכלי להגשת תביעות 29שימוש באמצעי� פרשניי� על מנת להפו! את תקנה 

בעיקר בשי� לב להליכי , זאת. ייצוגיות הרי שלעת הזו אי) זה ראוי לעשות כ)

בעקבות כ! הוחלט . חקיקה תלויי� ועומדי� בתחו� התובענות הייצוגיות

 ונקבע מועד לשמיעת 29כי ימחק מ) הערעור נושא תקנה , די�בהסכמת הצד

  .2006 במאי 4הערעור ליו� 

 –להל) ג�  (2006+ו"התשס,  פורס� חוק תובענות ייצוגיות2006 במרס 12ביו�   

מטרת החוק היא להסדיר כללי� אחידי� לעני) הגשה "). חוק תובענות ייצוגיות"

  .וניהול של תובענות ייצוגיות

ע כי לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה המפורטת בתוספת לחוק החוק קוב  

בי) הענייני� שביחס אליה� נית) להגיש תביעה . או על פי הוראת חוק מפורשת

בקשר לעני) שבינו , תביעה נגד תאגיד בנקאי"ייצוגית על סמ! החוק מצויה ג� 

, הוראותיוהחוק קובע כי ". בי) א� התקשרו בעסקה ובי) א� לאו, לבי) לקוח

, תחולנה ג� על בקשות לאישור תובענה ייצוגית ועל תובענות ייצוגיות, בעיקר)

במקביל מבטל . אשר היו תלויות ועומדות לפני בית משפט ביו� פרסומו של החוק

וכ) בחוק ההגבלי� העסקיי� ובחוקי� (החוק את ההוראות בחוק הבנקאות 

קובע חוק תובענות ייצוגיות כ) . המאפשרות הגשת תביעות ייצוגיות) נוספי�

אשר לא היו מעוגנות בהסדרי� , הוראות ביחס להתיישנות עילות תביעה

כגו) ההסדרי� על פי חוק (ספציפיי� שאפשרו הגשת תביעה ייצוגית טר� חקיקתו 

ושנכללו בבקשות לאישור תביעה ייצוגית ) הבנקאות או חוק ההגבלי� העסקיי�

 החליט בית המשפט העליו) כי 2006 באפריל 24ביו� . שהוגשו טר� פרסו� החוק

הצדדי� יגישו טיעוניה� באשר לתחולת חוק תובענות ייצוגיות על ההלי! שבפניו 

במקביל ביטל בית המשפט את מועד .  מה) השלכות תחולתו–וא� אכ) חל החוק 

  .2007 בינואר 15 ליו� וקבע אותו 2006 במאי 4הדיו) שהיה קבוע ליו� 



        דוחות כספיי�דוחות כספיי�דוחות כספיי�דוחות כספיי�

72  

ש ונגד "יפו נגד בלמ+אביב+ הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל2003  ביולי7ביו�   .ג

, )שירות ללקוח(מנהל מס בולי� בקשה לאישור תביעה ייצוגית לפי חוק הבנקאות 

  .1984+ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי) האזרחי29 ותקנה 1981+א"התשמ

ש לבייל "פי חוק היה על בלמ+על; ש הלוואה"הוא קיבל מבלמ: המבקש טוע) כי  

ש גבה מ) המבקש סכו� גבוה  מסכו� הביול הנדרש "בלמ; את מסמכי ההלוואה

, כולל הריבית בגינה, פי הסכו� הכולל של החזר ההלוואה+שחושב על, פי  חוק+על

סכו� הביול הנכו) צרי! להיות מחושב לפי סכו� ;  פני כל תקופת ההלוואה+על

 מצגי� מטעי� ש הציג בפני המבקש"בלמ. ההלוואה ללא התחשבות בריבית

  .לפיה� סכו� הביול הנדרש מ) המבקש הוא סכו� הביול לפי חוק

ש  ומנהל מס בולי� ישיבו לקבוצה הנטענת את "הסעד המבוקש הוא כי בלמ  

  .ידי המבקש+סכו� ההפרש בי) סכו� הביול בפועל לסכו� הביול הנטע) על

 מיליו) 100+ידי המבקש בכ+סכו� התביעה הייצוגית שהתבקש אישורה מוער! על  

  .ח"ש

ש בקשות לאישור תביעות ייצוגיות כפי שיפורט "כ) תלויות ועומדות נגד בלמ+כמו  .6

המתבססת על חוות דעת , ש"בהסתמ! על דעת הנהלת בלמ, לדעת הנהלת הבנק. להל)

בשלב זה לא , ש באשר לסיכויי הליכי� משפטיי� אלה"היועצי� המשפטיי� של בלמ

להל) פירוט של . מטע� זה לא בוצעה בגינ� הפרשהנית) להערי! את סיכוייה� ו

  :הליכי� משפטיי�

 בקשה לאשר 1997 ביולי 17יפו הוגשה ביו� +אביב+לבית המשפט המחוזי בתל  .א

ש ביחד ע�  "כנגד בלמ, ח"הגשת תובענה ייצוגית על ס! של למעלה ממיליארד ש

טוחי מבנה בנקי� למשכנתאות נוספי� בקשר ע� גביית עמלות ביטוחי חיי� ובי

כל אחד מ) המבקשי� נטל הלוואה מאחד מ) הבנקי� למשכנתאות . של לווי�

במסגרת נטילת ההלוואה ה� צורפו לביטוח חיי� , לטענת המבקשי�. המשיבי�

חלק מדמי הביטוח , לטענת�. או ביטוח נכס שנערכו באמצעות הבנקי� המשיבי�

  . הגיע לידי הבנקי� המשיבי� וזאת שלא כדי)

 ניתנה החלטתו של בית המשפט כי לא נית) לדו) בתובענה 1997 בנובמבר 17ביו�   

, )שירות ללקוח(שהוגשה במתכונת של תובענה ייצוגית על פי  חוק הבנקאות 

מחק בית , לפיכ!. 1988+ח"תשמ,  וחוק ההגבלי� העיסקיי�1981+א"תשמ

  .המשפט את התביעה הכספית על הס,

 לתקנות סדר 29ו) בעתירה במסגרת תקנה ע� זאת קבע בית המשפט כי נית) לד  

רק בעתירה לסעד הצהרתי ביחס לעילות שנוצרו , 1984+ד"התשמ, הדי) האזרחי

בית המשפט קבע כי העילות שנית) יהיה לדו) בה) . 1996 במאי 10קוד� ליו� 

  ". בנושא הסדר הכובל וסוגית הביטוחי� השוני�"במסגרת זו הינ) 

כל , ש"� בבית המשפט העליו) ערעורי� מטע� בלמעל החלטה זו תלויי� ועומדי  

בהתא� להחלטה של . אחד מהבנקי� למשכנתאות הנתבעי� האחרי� והתובעי�

לפיכ! . בית המשפט העליו) ביצועה של החלטת בית המשפט המחוזי עוכב

  . בית המשפט העליו) בכל הערעורי�ל ידיהתביעה לא תתברר עד למת) החלטה ע

, בו נקבע,  נית) על ידי בית המשפט העליו) פסק די)2005 בספטמבר 1ביו�   

כי על א, שנית) לעשות שימוש באמצעי� פרשניי� על מנת להפו! את , בתמצית

.  לכלי להגשת תביעות ייצוגיות הרי שלעת הזו אי) זה ראוי לעשות כ)29תקנה 

בעיקר בשי� לב להליכי חקיקה תלויי� ועומדי� בתחו� התובענות , זאת

 ללטיבו ש.  אכ) פורס� חוק תובענות ייצוגיות2006 במרס 12ביו� . הייצוגיות

  . לעיל.ב5 ביאור החוק ראה

המתבססת על חוות דעת , ש"בהסתמ! על דעת הנהלת בלמ, לדעת הנהלת הבנק  

בשלב זה לא נית) להערי!  את סיכויי , ש"היועצי� המשפטיי� של בלמ

  .הערעורי�
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ש "יפו נגד בלמ+אביב+המשפט המחוזי בתל הוגשה בבית 2003 ביוני 10ביו�    .ב

בקשה נוספת לאישור תביעה ייצוגית שעניינה גביית יתר נטענת מלווי� שנטלו 

הבקשה והתביעה שצורפה אליה מנוסחות באופ) בלתי . הלוואות בריבית משתנה

בינ) לטענות שעמדו ביסוד ) לפחות חלקית(ברור א! עולה מה) כי קיימת חפיפה 

לסעדי� שהתבקשו בו ולקבוצה שהתבקש ,  לעיל.ב5 באורבההלי! המתואר 

  .ייצוגה

 90+ידי המבקשי� בכ+סכו� התביעה הייצוגית שהתבקש אישורה מוער! על  

  .ח"מיליו) ש

בי) הבקשה לאישור תביעה ייצוגית הנסקרת כא) ) הלפחות חלקית(לאור החפיפה   

הוסכ� בי) ,  לעיל.ב5 בבאורלבי) הבקשה לאישור תביעה ייצוגית שנסקרה 

הצדדי� על עיכוב הליכי� בתובענה עד לאחר בירור הערעור שהוגש בהלי! 

הסכמה זו הודעה לבית המשפט ובהתא� טר� הוגשה .  לעיל.ב5 בבאורהמתואר 

  .תגובה לבקשה לאישור תביעה ייצוגית

המתבססת על חוות דעת , ש"בהסתמ! על דעת הנהלת בלמ, לדעת הנהלת הבנק  

לאור השלב המוקד� של ההלי! לא נית) להערי! , ש"של בלמהיועצי� המשפטיי� 

  .את סיכוייו

ש "יפו נגד בלמ+אביב+ הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל2006 במרס 27ביו�   .ג

  .בקשה לאישור תביעה ייצוגית בעני) גביית יתר נטענת של מס בולי�

מיליו)  22לפי הנטע) בבקשה , ש הוא"סכו� התביעה הייצוגית המשוער כנגד בלמ  

  .ח"ש

ש "הטוענת כי בלמ, ש"ידי מי שנטלה הלוואה מבלמ+מדובר בבקשה שהוגשה על  

מס בולי� בגי) סכו� הריבית המתווספת , שנטלו ממנו הלוואות, גבה מלקוחות

ש לגבות מס "מדובר בגביית יתר שכ) היה על בלמ, לפי הנטע) בבקשה. להלוואות

  .בולי� רק בגי) סכו� הקר) של ההלוואה

ש בקשה לאישור תביעה ייצוגית בסכו� נטע) "ויי) כי תלויה ועומדת נגד בלמיצ  

 וא, בה 2003 ביולי 7 שהוגשה נגדו ונגד מס בולי� ביו� ,ח" מיליו) ש100+כשל 

בגביית מס בולי� בגי) מרכיב , כנטע), נטע) לגביית יתר של מס בולי� שהתבטאה

כי היא , בקשה הנוכחית נטע)ב).  לעיל.ג5להרחבה ראה ביאור (הריבית בהלוואה 

מתייחסת לתקופת גבייה שונה מזו הנטענת בבקשה לאישור תביעה ייצוגית 

  .ש"בעניי) מס בולי� שכבר תלויה ועומדת נגד בלמ

  מכירת שני תאגידי החזקה ריאליי�  .7

אפריקה (בנק ישראל הודיע לבנק כי עליו למכור את החזקותיו בשני קונגלומרטי� 

בהקד� האפשרי ולא יאוחר מיו� ) או החברה לישראל/ אחזקות ואו מגדל/ישראל ו

אזי , וא� אחד משני התאגידי� הנמכרי� הינו מגדל אחזקות, 2006 בספטמבר 30

 במרס 31עד ליו� , הבנק יהיה רשאי למכור את החזקותיו במגדל אחזקות בהדרגה

ות לא יעלה  שיעור החזקות הבנק במגדל אחזק2007 במרס 31עד ליו� :  כדלקמ)2008

 על הבנק למכור את יתרת החזקותיו במגדל 2008 במרס 31ועד ליו� , 10%על 

א� לא ישונה עד אז חוק הבנקאות כ! שחברות ביטוח יוחרגו באופ) מפורש (אחזקות 

  ). לחוק הבנקאות24מהוראות סעי, 

 הודיע הבנק לבנק ישראל כי בכוונתו למכור את החזקותיו 2006 בינואר 18ביו� 

  .ריקה ישראל ובמגדל אחזקותבאפ

 אישר דירקטוריו) הבנק להתקשר בעסקה למכירת מלוא 2006 בפברואר 1ביו� 

או ) בעל השליטה באפריקה ישראל(החזקות הבנק באפריקה ישראל למר לב לבייב 

 מיליו) 7,075ח למניה המשק, שווי חברה של " ש150חברה בשליטתו במחיר של 

 הושלמה 2006 במרס 27ביו� . חת� ההסכ� למכירה נ2006 בפברואר 13ביו� . ח"ש
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הרווח נטו . ח" מיליו) ש1,131+ס! כל תמורת העסקה לבנק היתה כ. העיסקה

  .ח" מיליו) ש476+הינו כ, מהעסקה

חברה , מ" נחת� הסכ� בי) הבנק ולאומי החזקות ריאליות בע2006 במרס 5ביו� 

 Participatie Maatschappij) לבי") לאומי החזקות "+להל) (בבעלות מלאה של הבנק 

Graafschap Holland N.V.") חברה בבעלות מלאה של , ")הרוכשתAssicurazioni 

Generali S.p.A , מההו) המונפק 10%למכירת מניות במגדל אחזקות המהוות 

 142+בתמורה לס! כולל של כ, שבבעלות הבנק ולאומי החזקות, והנפרע של החברה

  .ב"מיליו) דולר ארה

.  הושלמה העיסקה וזאת לאחר קבלת אישור המפקח על הביטוח2006 במרס �15 ביו

  . ח" מיליו) ש235+רווח ההו) נטו מהעסקה הינו כ

 מהו) המניות המונפק והנפרע של 9.98%נותרו בידי הבנק ,  העסקה השלמתלאחר 

  .אשר מוצגי� בסעי, ניירות ער! זמיני� למכירה, מגדל אחזקות

  רמה בשוק ההו� רפוחקיקה בנושא  .8

אשר מונה על ידי שר האוצר לצור! בחינה ,  פורסמו המלצות צוות2004 בנובמבר 9+ב

. והמלצה על הפעולות הדרושות בכדי להגביר את התחרות בשוק ההו) בישראל

  .המלצות הצוות אושרו על ידי הממשלה

המיישמי� ,  שלושה חוקי�2005 באוגוסט 10+פורסמו ב, בעקבות המלצות הצוות

  . רפורמה מהותית בשוק ההו) 

  :החוקי� שפורסמו ה�

חוק להגברת התחרות ולצמצו� הריכוזיות וניגודי הענייני� בשוק ההו) בישראל 

  ;2005+ה"התשס, )תיקוני חקיקה(

, )עיסוק בייעו/ פנסיוני ובשיווק  פנסיוני(חוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי� 

  ;2005+ה"התשס

  .2005+ה"התשס, )קופות גמל(סיי� חוק הפיקוח על שירותי� פיננ

  :עיקרי הנושאי� המוסדרי� בחוקי� הינ�

תאגיד בנקאי שיש לו פעילות קמעונאית מהותית לא יחזיק אמצעי שליטה   .א

כלשה� בחברה לניהול קופות גמל  ובחברה לניהול קרנות נאמנות ולא יחזיק 

כאמור או יותר מעשרה אחוזי� מאמצעי שליטה כלשה� בתאגיד השולט בחברה 

  . המחזיק בה יותר מעשרי� וחמישה אחוזי�

השולט בתאגיד בנקאי כאמור לא יחזיק ביותר מחמישה אחוזי� מסוג , כמו כ)  

כלשהו של אמצעי שליטה בחברה כאמור או בתאגיד שעיסוקו ניהול תיקי 

ולא יחזיק ביותר מעשרה אחוזי� בתאגיד אחר ,  להל)גכאמור בסעי, , השקעות

  .מאלה או המחזיק בו יותר מעשרי� וחמישה אחוזי�השולט באחד 

הותר לבנק לשלוט ולהיות בעל עני) בחברה , כחריג  לאיסור האחזקה האמור  

מנהלת של קופת גמל מרכזית לפיצויי� אשר העמית היחיד בה הוא הבנק ולעסוק 

וכ) לנהל קופת גמל אשר כל עמיתיה הינ� עובדי התאגיד הבנקאי או , בניהולה

 היתה סגורה להצטרפות עמיתי� 2005 ביולי 1+תאגיד בשליטתו שבעובדי 

  .חדשי�

 בחברות המנהלות קופות גמל ובחברות לניהול קרנות נאמנות החזקותהירידה ב  .ב

  :תיעשה כדלהל)

יה�  החזקותלרדת ב, )קבוצות לאומי ופועלי�(על כל אחד מהבנקי� הגדולי�   

) כל אחד מה� (18% שוק  של עד בקופות גמל באופ) שבתו� שנתיי� ירדו לנתח

  .ובתו� שלוש שני� לא יחזיקו כלל
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לנתח שוק של עד , בתו� שנתיי�, בקרנות נאמנות ירד כל אחד מהבנקי� הגדולי�  

 ובתו� ארבע שני� לא יחזיקו 12.5%לנתח שוק של עד ,  בתו� שלוש שני�, 25%

  .כלל

מימוש מלא של לבנקי� האחרי� במערכת ניתנו תקופות ארוכות יותר עד ל  

  .יה�החזקות

יה� החזקותעד המועד בו נדרשי� התאגידי� הבנקאיי� להפחית את מלוא   

 החזקותה� נדרשי� ג� להפחית , בחברות לניהול קופות גמל וקרנות נאמנות

בתאגידי� השולטי� או המחזיקי� בחברות כאמור יותר מעשרי� וחמישה 

  ). לעילאכאמור בסעי, (בחוק  בשיעורי� שהותרו החזקותכדי להגיע ל, אחוזי�

עד המועד בו נדרשי� התאגידי� הבנקאיי� לא להחזיק כלל בחברות , כמו כ)  

יה� בחברות החזקותעל התאגידי� הבנקאיי� להפחית את , לניהול קופות גמל

כמפורט , אשר מנהלות השקעות עבור גופי� מוסדיי�, לניהול תיקי השקעות

  . להל)גבסעי, 

לעיל לא ישלטו ולא יחזיקו יותר מחמישה א � כאמור בסעי, תאגידי� בנקאיי  .ג

הכוללי� נכסי מבטח הנזקפי� לזכות , אחוזי� בתאגיד המנהל תיקי השקעות

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

שני עיסוקי� הדורשי� הכשרה  הגדירו החוקי�, בהתא� להמלצות הצוות  .ד

ה) במוצרי� פיננסיי� וה) ,  ייעו/ ושיווק–ה ולפיקוח והנתוני� להסדר, ורישוי

. כאשר הגופי� הפועלי� בשוק ההו) נדרשי� לבחור ביניה�, במוצרי� פנסיוניי�

חוק הסדרת , 1981+א"התשמ, )רישוי(חוק הבנקאות , בי) היתר, תוקנו, לצור! כ!

ג� אשר מסדיר , 1995+ה"התשנ, העיסוק בייעו/ השקעות ובניהול תיקי השקעות

 1994+ד"התשנ, חוק השקעות משותפות בנאמנות,  את העיסוק בשיווק השקעות

כ) חוקק  חוק חדש העוסק בייעו/ . 1981+א"התשמ, וחוק הפיקוח על עסקי ביטוח

בקרנות פנסיה ובתוכניות , שחל על ייעו/ בקופות גמל, פנסיוני ובשיווק פנסיוני

  .פנסיהביטוח הכלולות או הנילוות לקופות גמל ולקרנות 

אפשרות הבחירה בי) עיסוק בייעו/ השקעות ובייעו/ פנסיוני לבי) עיסוק בשיווק   .ה

השקעות ובשיווק פנסיוני לא ניתנה לתאגידי� בנקאיי� בעלי פעילות קמעונאית 

ואלו יכולי� לעסוק , ולגופי� השולטי� בה� או הנשלטי� על ידיה�, מהותית

המוצאי� על ,  אופציות וחוזי� עתידיי�,למעט לגבי מוצרי� מובני�, בייעו/ בלבד

מת) ייעו/ פנסיוני על ידי תאגיד , בנוס,. שאות� ה� מורשי� לשווק, ידיה� בלבד

, כאמור להל), אשר קבלתו, בנקאי יחייב קבלת רשיו) מהממונה על שוק ההו)

  .הותנתה בתנאי� שוני�

אלו שיבחרו כאשר , לגופי� אחרי� קיימת אפשרות לבחור בי) שני עיסוקי� אלו  

בשונה מההמלצות המקוריות של הצוות אשר המלי/ , בקבלת רישיו) משווק יוכלו

לשווק , כולל המשווק עצמו, לאפשר למשווקי� שיווק של שני גופי� מוסדיי�

ובלבד שיביאו לידיעת לקוחותיה� את היות� משווקי� , מוצרי� ללא הגבלה

ווקי� נאסר להשתמש על המש. ובעלי אינטרס בנכסי� שאות� ה� משווקי�

  .בש� עסקיה� או בפרסומי�" ייעו/"במלה 

מורשי� לקבל , ה) של מוצרי� פיננסיי� וה) של מוצרי� פנסיוניי�, המשווקי�  

טובות הנאה ה) מהגופי� המוסדיי� שאת מוצריה� ה� משווקי� וה) 

  .מהלקוחות

לתת ייעו/ או נאסר , ובכלל זה תאגידי� בנקאיי�, על בעלי רישיו) ייעו/ השקעות  .ו

לרבות למי ששולט בו או למי שנשלט על (לבצע עיסקה בנכס פיננסי שלגו, מוסדי 

ניהול , משמעה, זיקה(יש זיקה אליו , המחזיק בעשרה אחוזי� ביוע/) ידי מי מה�

, או קבלת טובת הנאה שלא מרוכש או מחזיק בנכס, הנפקתו או הוצאתו, הנכס

בעל רישיו) ייעו/ השקעות וכ) ").  הזיק: "להל), שלא הותרה במפורש בחוק
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תאגיד בנקאי יורשה לקבל עמלת הפצה מגו, מוסדי בקשר ע� ייעו/  וביצוע 

  . עיסקה בקרנות נאמנות ובקרנות השתלמות

בהקשר זה נקבע כי שיעור העמלה שתיגבה על ידי יוע/ השקעות בשל ביצוע   

ות לא ישתנה עקב מאת מנהל קר) נאמנות או מחברה מנהלת קר) השתלמ, עיסקה

כ! שהעמלה נגבית ממנהלי קרנות שוני� ולא יהיה תלוי בזהות החברה המנהלת 

שר האוצר הוסמ! לקבוע בתקנות  תנאי� לתשלו� עמלה . של קר) ההשתלמות

 הותקנו תקנות 2006בפברואר . את שיעורה המירבי ואת אופ) חישובה, כאמור

  .בנושא עמלות ההפצה

  . יעו/ השקעות או על תאגיד קשור אליו להנפיק תעודות סלנאסר על בעל רשיו) י  .ז

את , בעת בחירת סוג המוצר הפנסיוני, על יועצי� פנסיוניי� תחול חובה לבחו)  .ח

את , ובעת בחירת המוצר הפנסיוני בסוג הרלוונטי, כלל סוגי המוצרי� הפנסיוניי�

 .  כלל המוצרי� הפנסיוניי� והגופי� המוסדיי�

יוניי� שהינ� תאגידי� בנקאיי� ייאסר לייע/ לגבי מוצרי� על יועצי� פנס  

לרבות למי ששולט בו או למי שנשלט על ידי מי (אשר לגו, מוסדי , פנסיוניי�

כ! ג� על יועצי� . שהוא בעל עניי) בתאגיד הבנקאי יש זיקה אליו, )מה�

ו, פנסיוניי� שהינ� תאגידי� בנקאיי� ייאסר לייע/ לגבי מוצרי� פנסיוניי� שלג

 10%+כאשר בעל השליטה בתאגיד הבנקאי מחזיק ביותר מ, מוסדי זיקה אליה�

  .ל"או שולט בגו, המוסדי הנ

ייעו/ פנסיוני על ידי תאגיד בנקאי ינת) רק בסני, שהוא מבנה קבוע , בנוס,  

  ).רישוי(שלגביו נית) היתר סני, על פי חוק הבנקאות 

, בגי) קופות גמל לתגמולי�, הלתיוע/ פנסיוני רשאי לקבל עמלת הפצה מחברה מנ  

בכפיפות , ובגי) קרנות השתלמות, שאינ) קופות ביטוח, לקיצבה או לפיצויי�

 חברה מנהלת נקבעו על ידיהכללי� לגבי עמלות ההפצה שישולמו . למגבלות

  .2006בתקנות עמלות שהותקנו בפברואר 

שאי לייע/ ר, כאמור לעיל, אשר, מגבלות אלה אינ) חלות על משווק פנסיוני  

, את כל המוצרי� הפנסיוניי�, על פי החוק ובשונה מהמלצות הצוות, ולמכור

  .ולקבל  ממנהליה� טובות הנאה

על יוע/ פנסיוני שהוא תאגיד בנקאי נאסר להתקשר ע� מעביד או ע� ארגו)   

לעניי) מת) ייעו/ פנסיוני לעובדיו של אותו מעביד או לעובדיו של מעביד , מעבידי�

נאסר על תאגיד בנקאי להתקשר ע� נציגות עובדי� , כמו כ). גו) כאמורהחבר באר

מגבלה זו אינה חלה על . לעני) מת) ייעו/ פנסיוני לעובדי� המיוצגי� על ידיה

  . משווק פנסיוני

תיעשה רק כחלק מייעו/ פנסיוני או , ביצוע עיסקה במוצר פנסיוני, על פי החוק  

  .ובהמש! לו, משיווק פנסיוני

לא יתקשרו  ע� גופי� , י השקעות בנכסי� פיננסיי� ויועצי� פנסיוניי�יועצ  .ט

) מנהלי קרנות נאמנות, מבטחי�, קרנות פנסיה, מנהלי קופות גמל(מוסדיי� 

שאינ� , בהסכמי� למת) שירותי� שאינ� במהל! העסקי� הרגיל של היוע/

 או רכושו, בתנאי שוק או העשויי� להשפיע באופ) מהותי על רווחיות היוע/

מיושב ראש רשות , אלא א� כ) התקבל לכ! אישור מראש ובכתב, התחייבויותיו

ג� , ולגבי תאגיד בנקאי, לפי העניי), ניירות ער! או מהממונה על שוק ההו)

  .  ג� מהממונה על ההגבלי� העסקיי�2010ועד שנת , מהמפקח על הבנקי�

תקיי� כל התנאי� בה, תאגידי� בנקאיי� יוכלו לקבל רשיו) ייעו/ פנסיוני  .י

  :הבאי�

הבנק ; )רישוי(התאגיד הבנקאי רשאי לעסוק בייעו/ פנסיוני לפי חוק הבנקאות   

 בתאגיד 10%+ בחברת ביטוח ולא מחזיק ביותר מ5%+אינו מחזיק ביותר מ

הבנק הפחית כל ;  בחברת ביטוח25%+השולט בחברת ביטוח או המחזיק ביותר מ
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על פי הנדרש בחוק באופ) שאינו מחזיק ,  ותיו בקופות גמל ובקרנות נאמנהחזקות

וכ) אינו מחזיק יותר מעשרה , עוד בחברות לניהול קופות גמל וקרנות נאמנות

אחוזי� בתאגיד אחר השולט או המחזיק בחברות לניהול קופות גמל או קרנות 

הממונה על שוק ההו) שוכנע כי עיסוק ;  נאמנות יותר מעשרי� וחמישה אחוזי�

 פנסיוני לא יפגע פגיעה מהותית בהתפתחות התחרות ובמניעת הבנק בייעו/

בפעילות התיוו! שבי) לקוחות ובי) , בתחו� הייעו/ הפנסיוני, הריכוזיות בישראל

וזאת לאחר התייעצות ע� הממונה על , גופי� מוסדיי� ובתחו� הבנקאות

 .ההגבלי� העסקיי� וע� המפקח על הבנקי�

אי לתת רשיו) יוע/ פנסיוני לתאגיד בנקאי הממונה על שוק ההו) רש, ע� זאת  

שההו) העצמי שלו ושל תאגידי� בנקאיי� השולטי� בו והנשלטי� בידו אינו עולה 

יה� בקרנות נאמנות החזקותח  ג� לפני השלמת מכירת " מיליארד ש10על 

  .ובקופות גמל

ה רשיו) ייעו/ פנסיוני של תאגיד בנקאי  יהיה מוגבל באופ) שבתקופה שנקבע  .יא

ושהינה ארוכה יותר לגבי  קבוצות לאומי ופועלי� מאשר לגבי הבנקי� , בחוק

דהיינו , הבנקי� יהיו רשאי� לייע/ רק בחלק מהמוצרי� הפנסיוניי�, האחרי�

ולא לגבי קופות , לקיצבה ולפיצויי� שאינ) קופות ביטוח, קופות גמל לתגמולי�

תקופת הייעו/ . פות גמלביטוח ומוצרי ביטוח חיי� הכלולי� או הנילווי� לקו

המוגבל לגבי קבוצות לאומי ופועלי� תהיה חמש שני� רצופות מהמועד בו כל 

שלושת (אחד מהבנקי� יעמוד בתנאי� המזכי� בקבלת רשיו) יוע/ פנסיוני 

תימש! , ולגבי הבנקי� האחרי�, ) לעיליהתנאי� הראשוני� שהוזכרו בסעי, 

ל "ונה בבנק כאמור התנאי� הנתקופת ההגבלה עד למועד בו התקיימו לראש

  .2009 בדצמבר 31א! לא לפני , לקבלת רשיו) יוע/ פנסיוני

בתקופת ההגבלה על הבנק להודיע ללקוח כי הייעו/ הפנסיוני הנית) על ידו מוגבל   

אול� על א, זאת קובע החוק כי בעת בחירת סוג המוצר , בסוגי המוצרי�

ה) , כלל סוגי המוצרי� הפנסיוניי�יבח) בעל הרשיו) את , המתאי� ביותר ללקוח

א! בחירת המוצר המתאי� ביותר ללקוח תהיה מתו! , המותרי� וה) האסורי�

בתנאי שאכ) המוצר המתאי� ביותר ללקוח הוא בי) , המוצרי� המותרי�

 . המוצרי� המותרי�

  חוק הפיקוח על שירותי� +הפיקוח והאכיפה לגבי קופות גמל עוגנו בחוק חדש   .יב

בחוק זה הוסדרה לראשונה קופת גמל . 2005+ה"התשס, )קופות גמל(י� פיננסי

שייחודה בכ! שהיא מיועדת לעמית אחד הרשאי לתת , בניהול אישי של העמית

כ) נקבע בחוקי� כי שליטה ואחזקה . הוראות לעני) השקעת הכספי� בקופה

קבלת היתר . בשיעור נקוב מאמצעי השליטה בגו, מוסדי יותנו בקבלת היתר

בתחו� החסכו) לטווח , כאמור תהיה כפופה לכ! שנתח השוק של מבקש ההיתר

  .20%ובתחו� קרנות הנאמנות על , 15%לא יעלה על , ארו!

, חוק זה מחולל שינויי� יסודיי� בזכויות עובדי� ומעבידי� בקופות גמל  

מוענק לעובד ביחס לקופות גמל והמאפשר לו השהעיקרי בה� הוא חופש הבחירה 

 .ללא התערבות המעביד או ארגו) עובדי�, באופ) חופשי מקופה לקופהלעבור 

: בי) היתר, ובה�, החוקי� מסדירי� נושאי� שאינ� נובעי� מהמלצות הצוות  .יג

המתיר לבנק ולבנק למשכנתאות לשלוט בסוכ) ) רישוי(תיקו) לחוק הבנקאות 

תיקו) , ראגב מת) הלוואות לדיו, ביטוח שעיסוקו ביטוח חיי� וביטוח דירות

לפקודת הבנקאות שיאפשר למפקח על הבנקי� להוציא הוראות ניהול בנקאי 

תיקו) לחוק , אשר מאשר את הוראות ניהול בנקאי תקי) הקיימות, תקי)

שיחייב קבלת אישור המפקח להקמת תאגידי עזר על ידי תאגיד ) רישוי(הבנקאות 

, י) ועל הפרות אחרותעיצומי� כספיי� על הפרת הוראות ניהול בנקאי תק, בנקאי

אפשרות להטיל , )שירות ללקוח(לרבות הפרות מסויימות של חוק הבנקאות 

ועל הפרת ) רישוי(קנסות אזרחיי� על הפרת הוראות שונות של חוק הבנקאות 
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בשיווק השקעות , הוראות שונות של חוק הסדרת העיסוק בייעו/ השקעות

 .ועוד, ובניהול תיקי השקעות

כל עוד לא תימכרנה מלוא . � הוראות מעבר לתיקוני� השוני�החוקי� כוללי  .יד

יחולו על התאגידי� הבנקאיי� ,  בקופות הגמל ובקרנות הנאמנותהחזקותה

+ה"התשנ, הוראות חוק הסדרת העיסוק בייעו/ השקעות ובניהול תיקי השקעות

לגבי ייעו/ בקופות גמל לתגמולי� , ע� זאת. כפי שה) לפני התיקוני�, 1995

  שני�ממשי! לחול החוק האמור עד תו� שלוש, פות גמל אישיות לפיצויי�ובקו

,  לקבלת רשיו) יוע/ פנסיוני או עד2005 באוגוסט 10שהינו , וחצי מיו� התחילה

  .לפי המוקד�

  המלצות הצוות בנושא עיסוק בחיתו�

במסגרת המלצות הצוות הוצע כי תוחמרנה המגבלות על חיתו� בידי תאגידי� 

 פורסמה באתר רשות ניירות ער! טיוטת 2006 בפברואר 12+ב. די בנקי�הנשלטי� בי

שחקיקת) בנוסח המוצע עלולה להשפיע באופ) מהותי ) חיתו�(תקנות ניירות ער! 

 אישור טעונותהתקנות . חתמי� במבנה השליטה הנוכחי' לרעה על עסקי לאומי ושות

  .ועדת הכספי� של הכנסת לפני כניסת) לתוק,

  ההפצההסדרת עמלות 

מות תקנות המסדירות תשלו� עמלות הפצה בגי) ו פורסמו ברש2006 בפברואר 26+ב

, ביחס לקרנות נאמנות.  הפצת קרנות נאמנות ועמלת הפצה בגי) הפצת קופות גמל

שתחושבנה בשל , נקבעו שלושה מידרגי� של שיעורי� מירביי� של עמלות הפצה

: וה�, על פי סוג קר) הנאמנות, /יחידות בקרנות נאמנות שתוחזקנה באמצעות המפי

,  לגבי קרנות המשקיעות בעיקר בהשקעות קצרות טווח בעלות סיכו) נמו!0.25%

  . לגבי קרנות אחרות0.4%+ לגבי קרנות המשקיעות בעיקר במניות ו0.8%

נקבע כי מפי/ לא יהיה רשאי לגבות עמלת הפצה בשל יחידות בקרנות נאמנות 

 :כמפורט להל)

 10+ לפני יו� תחילת התקנות למעט יחידות בקרנות נאמנות שנוהלו ביחידות שנרכשו

 בידי מנהל קר) אשר נשלט באותו מועד בידי אותו מפי/ או בידי חברה 2005באוגוסט 

ובמועד גביית העמלה מנוהלת בידי מנהל קר) אשר קשור ע� , ששלטה באותו מפי/

+סה לניירות ער! בתליחידות של קר) הרשומות למסחר בבור; המפי/ בהסכ� הפצה

יחידות שנרכשו על ידי מנהל תיקי� עבור לקוח שתיק ההשקעות שלו מנוהל ש. אביב

רשאי לגבות עמלת , אול� מפי/ שאינו מחזיק בתאגיד מנהל קרנות נאמנות; על ידו

בעבור , הפצה בשל יחידות שנרכשו על ידי מנהל תיקי� אשר נשלט על ידי המפי/

  .לקוח של מנהל התיקי�

השיעור המירבי , וביחס לקרנות פנסיה, לרבות קרנות השתלמות, חס לקופות גמלבי

 בינואר 1+ לגבי הפקדות חדשות בקופה שתיעשנה החל מ0.25%של עמלת ההפצה הוא 

למעט כספי� ,  ועד בכלל2005 בדצמבר 31 לגבי הפקדות שנעשו עד 0.1%+ו, 2006

 וכספי� שיועברו מקופה 2005 באוגוסט 10+ תאגיד בנקאי בעל ידיבקופה שנשלטה 

לקופה , 2006 באפריל 1+ החל  מ2005 באוגוסט 10+ תאגיד בנקאי בעל ידישנשלטה 

 ישאו עמלה 2005 בדצמבר 31בשני מקרי� אלו ג� כספי� שהופקדו לפני . אחרת

הועברו או ,  חישוב העמלה ייעשה לגבי שווי נכסי הקופה שהופקדו.0.25%מירבית של 

לרבות רווחי� , כתוצאה מייעו/ שינת) לעמית, בות המש! חברותנותרו בקופה בעק

ובקופת גמל לקצבה  שווי הנכסי� העומדי� כנגד התחייבויות הקופה , שנצברו עליה�

  .ללקוח

  .2006 באפריל 1+התקנות חלות החל מ

  הסדרת עמלות התפעול

גבי  הפי/ הממונה על שוק ההו) טיוטת חוזר ובה מוצעות הגבלות ל2006בפברואר 

 0.1%ובה) עמלה מירבית בשיעור של  , הסכמי תפעול שבי) יוע/ פנסיוני לגו, מוסדי

  .  יוע/ פנסיוניעל ידילגבי מת) שירותי תפעול לקופות גמל 
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החוזר  המוצע מאפשר לחברה מנהלת שנרכשה מתאגיד בנקאי או שרכשה , בנוס,

 שוני� לעמיתי להמשי! לתת באמצעות התאגיד הבנקאי שירותי�, ממנו קופת גמל

ואשר באופ) , קופת גמל שבניהולה שאינ� נכללי� במסגרת הסכ� התפעול לקופה

וכל עוד העמיתי� אינ� , רגיל הינ� חלק משירות שנות) יוע/ פנסיוני ללקוחותיו

לשל� בשל , מקבלי� שירות זה במסגרת הייעו/ הפנסיוני שנות) התאגיד הבנקאי

 משווי ס! כל נכסי העמית 0.25%י של עמלה  בשיעור מירב,  ל"השירותי� הנ

  . המנוהלי� בקופה

ל יעוגנו בהסכ� בי) החברה המנהלת לבי) "השירות והתשלו� הנ, על פי החוזר המוצע

על פי . ביטוח וחסכו), וההסכ� יוגש לאישור הממונה על שוק ההו), התאגיד הבנקאי

וכ) מוצע כי , 2007ת עד תו� שנ,  דהיינו, ל יהיה לתקופה מוגבלת"ההסדר הנ, הטיוטא

ההסכ� יקבע מנגנו) שיבטיח כי החברה המנהלת לא תשל� בעד השירות בשל עמית 

ל  או שלא "שאי) בכוונת התאגיד הבנקאי לתת לו ייעו/ פנסיוני עד לתו� התקופה הנ

מוצע כי החברה המנהלת לא תשל� . נת) לו בפועל  ייעו/ פנסיוני עד לאותו מועד

כאמור בשל עמית שקיבל ייעו/ פנסיוני על ידי יוע/ פנסיוני לתאגיד הבנקאי תשלו� 

 הפי/ הממונה טיוטא עדכנית של 2006 במרס 21+ ב.החל ממועד קבלת הייעו/, כלשהו

ל והודיע כי עד להוצאת חוזר מחייב בכוונתו לאשר הסכמי� למת) שרותי� "החוזר הנ

  .העומדי� בתנאי טיוטת החוזר

  קיקההצעדי� שהבנק ביצע בעקבות הח

 : הבנק ביצע את הצעדי� הבאי�, בעקבות החקיקה

במחיר של ,  בלאומי פיאהחזקות התקבלה החלטה על מכירת ה2005 בספטמבר 15+ב

הכפופה לחתימת הסכ� בי) , מ"להראל השקעות בביטוח בע, ח" מיליו) ש535+כ

 .  ולאישורי� רגולטוריי� הצדדי�

 השקעות פיננסיות +ביטוח ישיר יו בהחזקות מכר הבנק את 2005 באוקטובר 19+ב

  .ח" מיליו) ש116+במחיר של כ, מ"מ לצור שמיר החזקות בע"בע

מ למכור את " החליט הבנק להתקשר יחד ע� לאומי גמל בע2005 בנובמבר 26+ב

 על ידיהנכסי� וההתחייבויות בקשר ע� קופות הגמל המנוהלות , הפעילות, המוניטי)

  . מ"לאומי גמל בע

, תעוז ורימו), שהגדולות שבה) ה) קופות הגמל עצמה, ופות גמלקבוצה של חמש ק

במחיר , מ"נמכרו להראל השקעות בביטוח בע,  ופעילות ההשקעות של קופות הגמל

השלמת העיסקה כפופה לקבלת אישורי� רגולטוריי� וחתימת . ח" מיליו) ש675של 

קופה , ) שיאו)שהגדולות שבה) ה, קבוצה של עשר קופות גמל.  הסכמי הפצה ותפעול

או חברה (מ "סלומו) השקעות בע. נמכרו לא, צור ושגיא, מרכזית לפיצויי�

השלמת העיסקה כפופה לקבלת אישורי� . ח" מיליו) ש473במחיר של ,  )בשליטתה

ותנאי� מתלי� אחרי� אשר בהתקיימ� קר) מרקסטו) תהפו! לבעלת , רגולטוריי�

ומי תמשי! לתת את שירותי התפעול קבוצת לא. מ"סלומו) השקעות בע. השליטה בא

  .בכפיפות לחתימת הסכמי תפעול, בקשר ע� כל קופות הגמל שנמכרו

מ " החליט הבנק להתקשר יחד ע� פסגות אופק בית השקעות בע2005 בנובמבר 28+ב

קבוצת פסגות ("מ " לאומי בע+לרבות פסגות מנהלי קרנות נאמנות , וחברות בנות שלה

בקשר ע� כל נכסי , נכסי� והתחייבויות, פעילות, מוניטי)בעיסקה למכירת , ")אופק

בש� גופי� ") יורק ("York Capital Managementע� , קבוצת פסגות אופק

קיבל הבנק אופציה לרכוש , כמו כ). ח" מיליו) ש1,350במחיר של , המנוהלי� על ידה

. תמיורק מחצית מאמצעי השליטה בחברה שתנהל את פעילות ניהול תיקי ההשקעו

 .השלמת העיסקה כפופה לקבלת אישורי� רגולטורי� ולתנאי� מתלי� אחרי�

 על עמלה חדשה שתיגבה בגי) החזקות 2006הבנק הודיע במרס , בהתא� לחקיקה

וזאת במקרה בו לא יהיה הסכ� הפצה בי) הבנק לבי) מנהל , לקוחות בקרנות נאמנות

לגבי .  ממנהל הקר)קר) או בהעדר הסכמת לקוח לכ! שהבנק יקבל עמלות הפצה

העמלה תיגבה החל , מנהלי קרנות שהיו בשליטת הבנק במועד פרסו� החוקי�
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הבנק חת� על הסכמי הפצה ע� . מהמועד שמנהלי קרנות אלה לא יהיו בשליטת הבנק

  .מרבית מנהלי הקרנות

 קר) +ל "קה, מ"בנק דיסקונט לישראל בע,  נחת� הסכ� בי) הבנק2006 במאי 26ביו� 

מ "בע) 1996( ניהול קרנות השתלמות +ל " קה,")ל"קה("מ "לעובדי� בעהשתלמות 

מ עבור חברה בשליטתה ומגדל "בע) 1965(לבי) מגדל שוקי הו) , ")ל ניהול"קה("

, למכירת מוניטי), ")הרוכש("מ עבור חברה בשליטתה "אחזקות ביטוח ופיננסי� בע

, ולמכירת מוניטי), ל"הזכויות נוספות ואמצעי שליטה של הבנק בק, זכויות ניהול

. ל ניהול"נכסי� והתחייבויות בקשר ע� קרנות ההשתלמות שבניהול קה, פעילות

אשר תותא� להיק, נכסי קרנות ההשתלמות , ח" מיליו) ש260וזאת בתמורה לס! של 

  .ח" מיליו) ש149.5חלקו של הבנק בסכו� התמורה הינו . הנמכרות במועד ההשלמה

ל וע� הרוכש בהסכ� למת) שירותי תפעול על ידי "קההוסכ� כי הבנק יתקשר ע� 

  . לפיו הבנק יפי/ את הקרנות, וכ) בהסכ� הפצה, הבנק לקרנות הנמכרות

  .השלמת העסקה מותנית בהתקיי� תנאי� מסוימי� ובקבלת אישורי� רגולטורי�

לצור! עמידה בתנאי , הבנק בוח) ביחד ע� נציגות העובדי� את ההערכות הנדרשת •

ת) לבנקי� בחקיקה לעסוק בניהול קופות גמל אשר כל עמיתיה) ה� ההיתר שני

 .עובדי הבנק או עובדי תאגיד בשליטתו

הבנק נער! להקמת קופות מרכזיות לפיצויי� עבור עובדיו ועובדי חברות נוספות  •

 .בקבוצה

, הבנק בוח) את השלכות חופש הבחירה שהוענק לעובדי� ביחס לקופות גמל •

  .על התחייבויותיו כלפי עובדיו בעת הפרישה, פה לקופהלרבות חופש המעבר מקו

 השפעת הרפורמה על הבנק והקבוצה

אשר עד כה עסקה ה) , לרפורמה השפעה מהותית על פעילות הקבוצה בשוק ההו)

וה) בייעו/ והפצה ובמת) שירותי� נוספי� , בניהול נכסי� בשוק ההו) עבור הציבור

עילות הקבוצה בישראל בעיקר במת) ייעו/ תתמקד פ, בעקבות  הרפורמה. בשוק ההו)

במת) שירותי תפעול , במת) ייעו/ פנסיוני כשהבנק יקבל רשיו) לעסוק בכ!, השקעות

 .ובפעילויות נוספות, לגופי� הפעילי� בשוק ההו)

, לפיו תאגיד בנקאי לא יוכל לעסוק בשיווק אלא רק בייעו/, המגבלות  בחקיקה

האיסור להחזיק החזקה מהותית ,  בשיווקלעומת גופי� אחרי� שיוכלו לעסוק

והמגבלות על העיסוק בייעו/ , בתאגיד המנהל תיקי השקעות עבור גופי� מוסדיי�

את יכולת הבנק להתמודד באופ) מיטבי בשוק , יצמצמו להערכת ההנהלה, פנסיוני

  .הפיננסי והפנסיוני

קופות גמל , יו בחברות לניהול קרנות נאמנותהחזקותהיפרדות הבנק מ,  כמו כ)

תגרו� לירידה בהכנסות השוטפות של הבנק הנובעות מתחומי , וקרנות השתלמות

מאפשרת קבלת עמלות הפצה מגופי� , כאמור לעיל, החקיקה, מנגד. פעילות אלו

ועמלות אלו תפחתנה , וקבלת עמלות בגי) שירותי תפעול לגופי� מוסדיי�, מוסדיי�

  .את הפגיעה הצפויה במידה חלקית

לרבות קרנות , טי� על הכנסות מדמי ניהול מקרנות נאמנות וקופות גמללהל) פר

  ):ח"במיליוני ש(השתלמות 

  

  שנת    רביע ראשו�     

    2006  2005  2005  

  427  95  118    מקרנות נאמנות

  201  51  54    מקופות גמל

  32  7  7    מקרנות השתלמות

  660  153  179    ס! הכל
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במקו� , ני� וההנחות המפורטי� להל)המבוססת על הנתו, להערכת הנהלת הבנק

ואשר החל מסיו� עיסקות , ההכנסות שנבעו לבנק ולקבוצה מדמי ניהול כמפורט לעיל

עמלות הפצה ,  דמי ניהול2006הבנק עשוי לקבל בשנת , המכירה לא תנבענה עוד

 מיליו) 176+בסכומי� שיקטינו את הרווח לפני מס בכ, ועמלה בגי) שירות לעמיתי�

  .ח"ש

 מיליו) 20+את רווח הקבוצה בכ  תגדיל/ בחודש אחד תקטי)ותמכירהעיכוב /מתהקד

  .לפני מס, ח"ש

  :הנתוני� וההנחות על פיה� נעשה האומד)  הינ�

מדמי ניהול מקרנות בפועל כנסות ה הנלקחו 2006נת שלגבי הרביע הראשו) של 

  .לרבות קרנות השתלמות, ומקופות

וזאת ברביע הראשו)  על פי הביצוע בפועל נלקח אומד) הכנסותלגבי הרביע השני 

 .למעט בחברה אחת שלגביה נלקחו עמלות הפצה בלבדמאחר והמכירה טר� הושלמה 

 .2006 במרס 31 עד נהמ תושלותשוב נעשה בהנחה שהמכיריבנתוני הדוח השנתי הח

כמפורט , חושבו עמלות הפצה ועמלה בגי) שירות לעמיתי�, לגבי הרבעוני� העוקבי�

 :להל)

 לקוחות הבנק החזקותחישוב עמלות ההפצה בגי) קרנות נאמנות מבוסס על  יתרות 

וכ) על שיעור משוקלל של , 2006 במרס 31+כפי שהיו ב, לפי העני), או הקבוצה

 31+ לאומי פיא ופסגות בעל ידיעל פי התפלגות ס! נכסי הקרנות שנוהלו , העמלות

י� להשפיע על סכו� העמלות שעלול, החזקות ללא הנחת שינויי� ב,2006 במרס

ה) בשל שינויי� בסיווג הקרנות וה) בשל שינויי� בהיק, ובתמהיל , שהבנק יקבל

 .  הלקוחותהחזקות

  .חישוב עמלות ההפצה מבוסס על השיעורי� המירביי� שנקבעו בתקנות

כולל ג� עמלה בגי) שירות לעמיתי� שבאופ) , חישוב עמלות ההפצה בגי) קופות גמל

 וכ) מבוסס  כל עוד לא ינת) ייעו/ פנסיוני, חלק משירות שנות) יוע/ פנסיונירגיל הינו 

, 2006 במרס 31+כפי שהיו ב,  עמיתי קופות הגמל שבניהול הקבוצההחזקותעל יתרות 

מובהר כי א� הנחה זו לא . בהנחה שהעמלות תשולמנה על יתרות אלו במלוא)

 כמו כ). ח" מיליו) ש33+עד כהקיטו) ברווח לפני מס כמפורט לעיל יגדל , תתממש

שעלולי� להשפיע על סכו� העמלות , החזקותחישוב זה נעשה ללא הנחת שינויי� ב

 .שהבנק יקבל

לאור , בחישוב לא נלקחה בחשבו) עמלת תפעול שהבנק עשוי לקבל משירותי תפעול

  . ההוצאות המהותיות הכרוכות במת) שירותי� אלה

ושי� שהבנק עשוי לעשות בתמורת מכירות ל לא נלקחו בחשבו) השימ"בסכומי� הנ

  . שנעשו עקב החקיקההחזקותה

צפויות ) 2005+להוציא מכירת ביטוח ישיר שהסתיימה ב(העיסקאות שביצע הבנק 

 רווחי הו) בס! של 2006 ובעקבותיה) צפויי� לבנק בשנת 2006להסתיי� במהל! שנת 

   .ח" מיליארד ש2.0+כ

ליישו� מכלול הוראות ,  בהכנסות שנית) לעילבנוס, לאומד) הקיטו), להערכת הבנק

אשר לא נית) , החקיקה עלולות להיות השפעות שליליות נוספות על עסקי הקבוצה

לאור אי ודאויות שקיימות עדיי) בקשר , בשלב זה להערי! את היקפ) המדויק

 . לנושאי� שוני�

  שינויי� בלוחות תמותה  .9

� שהוא מאמ/ את מכתב האקטואר  הודיע המפקח על הבנקי2005בחודש נובמבר 

לפיו על , לחברות הביטוח, ביטוח וחסכו) במשרד האוצר, הראשי של אג, שוק ההו)

 את העתודות לפוליסות ביטוח חיי� על 2006מבטח להערי! החל מהרביע הראשו) של 
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כפי שהוצגו בנייר העמדה שהועבר על ידי המפקח על הביטוח , בסיס לוחות התמותה

  .  2005  ביטוח וקרנות פנסיה בחודש אפריל להערות חברות

פי נייר על בהסתמ! על עדכו) הנחות התמותה , בהתא� להערכת אקטואר הבנק

 הבנק ברביע הראשו) רש�, לצור! הערכת ההתחייבויות האקטואריות, ל"עמדה הנה

ח לאחר "מיליו) ש 86+כ(ח לפני מס " מיליוני ש136של נוספת בס! הפרשה , 2006של 

  . עדכו) עתודות הפנסיה והיובלל) מס

  הנפקת כתבי אופציה לעובדי�. א  .10

תכנית להקצאה של כתבי ,  אישרה האספה הכללית של הבנק2006 בפברואר 2ביו� 

כקבוע במתאר שפורס� על , אופציה לעובדי הבנק ועובדי� שוני� של קבוצת לאומי

 14הוקצו ביו� , זובהתא� לתוכנית "). המתאר ("2006 בינואר 24ידי הבנק ביו� 

 מניות 84,853,960 + כתבי אופציה הניתני� למימוש ל 84,853,960  2006בפברואר 

על כתבי האופציה האמורי� יחולו כל התנאי� הקבועי� במתאר . רגילות של הבנק

  :לרבות

המנה האחת , כתבי האופציה יהיו ניתני� למימוש בשתי מנות שנתיות שוות  .1

צאת כתבי האופציה והמנה השניה החל מתו� השנה בתו� שנתיי� ממועד הק

השניה ממועד הקצאת כתבי האופציה ועד לתו� השנה השלישית ממועד 

 .  הקצאת כתבי האופציה

 .כתבי האופציה הוקצו לעובדי� ללא תמורה  .2

ח ויהיה צמוד למדד המחירי� לצרכ) " ש13.465מחיר המימוש למניה יהיה   .3

כשסכומ� ( המחיר יותא� לחלוקת דיבידנדי� ).2005החל מחודש ספטמבר (

א� תהיה הנפקה , מניות ההטבה ומרכיב ההטבה בהנפקת זכויות, )צמוד למדד

 .כזו

בגי) הנפקת� של כתבי האופציה האמורי� ירשו� הבנק הוצאות שכר בהתא� לשווי 

הוצאה זו תירש� בדוחות . ההוג) של כתבי האופציה בתוספת מס שכר וביטוח לאומי

  . של שנתיי� ממועד ההקצאה יי� של הבנק לאור! תקופההכספ

אשר נער! על ידי מערי! , האומד) לשווי ההוג) של כתבי האופציה ליו� הקצאת�

חישוב השווי התבסס על . ח" מיליו) ש422+הינו כ, חיצוני לפי מודל בלק ושולס

  : הפרמטרי� העיקריי� הבאי�

  .25%:  סטית תק) של התשואה השנתית+

  .3.5%:  ריבית צמוד מדד חסר סיכו) שעור+

  .   2006 בפברואר 14ח למניה ליו�  " ש17.30שער סגירה :  מחיר מניה+

  .  מהרווח הנקי50%:  מדיניות חלוקת דיבידנד+

  . 2%:  שיעור עזיבת עובדי� במהל! תקופת ההפשרה של האופציות+

את מניות תוכנית להקצ"הבנק קיבל מרשות המיסי� אישור להפעלת התוכנית כ

. במסלול מיסוי רווח הו),  לפקודת מס הכנסה102במסגרת סעי, " באמצעות נאמ)

במועד הקצאת ) אשר ייחשב כהכנסת עבודה בידי העובדי�(חלק ההטבה הפירותי  

בגי) חלק זה ישל� הבנק מס שכר וביטוח לאומי . ח" מיליו) ש368+האופציות הינו כ

 163+ לבנק מס חברות ומס רווח בסכו� של כומנגד יחס!, ח" מיליו) ש83+בס! של כ

חיסכו) זה יירש� בספרי הבנק לאור! תקופה של שנתיי� ממועד . ח"מיליו) ש

סכו� ההוצאה בגי) השווי ההוג) ירש� כנגד . ההקצאה במקביל לרשו� ההוצאה

ח " מיליו) ש40+ברביע הראשו) של השנה רש� הבנק ברווח והפסד כ. חשבו) ההו)

  .כהוצאות שכר
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  מכירת מניות לעובדי�. ב  

 סוכ� ע� החשב הכללי על הצעת מניות רגילות של הבנק על ידי 2006 מרסבחודש 

המדינה לעובדי הבנק וזאת על פי ההסכמי� בעני) הפרטת הבנק ובהתא� להחלטות 

המניות תוצענה לעובדי� בשני , ל"על פי הסיכו� הנ. ועדת הכספי� של הכנסת

 40,630,905( מהו) המניות 2.873%שבו תוצענה ,  בה�אשר לגבי הראשו), שלבי�

השלב . )2006 במאי 25+ ו10+אשר תוק) ב ( מתאר2006 במאי 9פורס� ביו� , )מניות

המחיר . יבוצע לאחר השלמת תהלי! ההפרטה,  נוס, מהו) המניות1%שבו יוצע , השני

כפי , המחיר ממוצע של המני(ח למניה " ש16.10+הבסיסי לרכישת המניה נקבע ל

,  מהמחיר הבסיסי25%המניות יוצעו לעובדי�  בהנחה של ). שהוסכ� במכירה לברנע

 ועד ליו� מימוש 2005כשהמחיר צמוד למדד המחירי� לצרכ) בגי) חודש ספטמבר 

"). מחיר המימוש ("2005 בנובמבר 24+ לשנה החל מ2%בתוספת ריבית של , ההצעה

ח " ש0.78 (2006 בפברואר �28 ביו� מחיר המימוש יותא� לחלוקת הדיבידנד ששול

  ).  למניה

) 2006  במאי25לפי מחיר המניה ביו� (ל "ההטבה שתינת) לעובדי� בגי) הרכישה הנ

ע� הקצאת המניות , כנגד חשבו) ההו), ח" מיליו) ש155+תרש� כהוצאת שכר בס! כ

 57+בנוס, יהיו עלויות מס נוספות בס! כ. 2006שצפויה להתבצע ברביע השני של 

למימו) רכישת . ח" מיליו) ש212+תסתכ� בס! כלבנק העלות הכוללת , ח"מיליו) ש

המניות תנת) לעובדי� זכות לקבל הלוואות שמועד פרעונ) בתו� תקופת החסימה של 

לא  ,)ההלוואות תהיינה צמודות למדד המחירי� לצרכ. שהינה ארבע שני�, המניות

העמדת ההלוואות אושרה על ידי . non-recourseתשאנה ריבית ולא תהינה בתנאי 

המפקח על הבנקי� אשר ציי) באישורו כי הבנק מתבקש להביא בחשבו) בקביעת 

תנאי הפרעו) את העובדה שלא ינת) אישור להארכת תקופת פרעו) ההלוואות מעבר 

 סכו� ההלוואות המירבי בגי) כל המניות המוצעות מוער! . לתו� תקופת החסימה

  . סכו� ההלוואות בפועל יופחת מהו) הבנקח ו" מיליו) ש473+בכ

ח בגי) ההטבה בריבית על " מיליו) ש69כמו כ) תרש� עלות כוללת בהוצאות שכר בס! 

  .ל"ההלוואות הנ

 לפקודת מס הכנסה 102 אישור לפיו הוראות סעי, טיוטתרשות המסי� מ קיבלהבנק 

  . תחולנה על התכנית

ני� בלבד והנתוני� הסופיי� יקבעו ה� אומד, כולל המחיר למניה, ל"הנתוני� הנ

  . ביו� בו תועברנה המניות לידי העובדי� כנגד התשלו�
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    לשלושה חודשי� שנסתיימו

     במרס31ביו�   

2005  2006    

    )ח"במיליוני ש(  

      

  )א(בגי� נכסי� . א    

  מאשראי לציבור   3,820  2,352

  מאשראי לממשלות  24  20

  מפיקדונות בבנק ישראל וממזומני�  34  23

  מפיקדונות בבנקי�  735  164

  חוב מאגרות  1,035  579

  ס! הכל בגי) נכסי�  5,648  3,138

  )א(בגי� התחייבויות . ב    

  על פיקדונות הציבור  )3,816(  )1,381(

  ל פיקדונות מממשלותע  )32(  )35(

  על פיקדונות מבנק ישראל  )11(  )2(

  על פיקדונות מבנקי�  )101(  )18(

  שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחי�, חוב על אגרות  )272(  )156(

  ס! הכל בגי) התחייבויות  )4,232(  )1,592(

  ופעילויות גידור בגי� מכשירי� נגזרי� . ג    

  )ב(י הגידור חלק לא אפקטיבי ביחס  )8(  )7(

  )ג (ALMנטו בגי) מכשירי� נגזרי� ) הוצאות(הכנסות   77  )147(

  הכנסות נטו בגי) מכשירי� נגזרי� אחרי�  1  8

  ס! הכל בגי) מכשירי� נגזרי� ופעילויות גידור  70  )146(

  אחר. ד    

  עמלות מעסקי מימו)  69  61

  נטו, רווחי� ממכירת איגרות חוב זמינות למכירה  3  17
  
19  

  
)16(  

  שמומשו ושטר� מומשו מהתאמות) הפסדי�(רווחי� 
  נטו, לשווי הוג) של אגרות חוב למסחר

  הכנסות מימו) אחרות   131  89

  הוצאות מימו) אחרות    )28(  6

  ס! הכל אחר  159  192

  ס! כל הרווח מפעילות מימו) לפני הפרשה לחובות מסופקי�  1,645  1,592

  רי� נגזרי� מגדרי� על רווח מפעולות מימו�פירוט ההשפעה נטו של מכשי. ה    

  הכנסות מימו) בגי) נכסי�  19  18

   מימו) בגי) התחייבויותהוצאות  )29(  )32(

  נטו, הפרשי שער: מזה  3  )12(
  

  

  

  

 

  . מרכיב אפקטיבי ביחסי הגידורכולל  )א(

  .למעט מרכיב אפקטיבי ביחסי הגידור  )ב(

  . ניהול הנכסי� וההתחייבויות בבנק אשר לא יועדו ליחסי גידורמכשירי� נגזרי� המהווי� חלק ממער!  )ג(

   

  

  

  

  )על בסיס מאוחד(רווח מפעולות מימו� לפני הפרשה לחובות מסופקי� 
  )בלתי מבוקר(סכומי� מדווחי� 
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    במרס 31לשלושה חודשי� שנסתיימו ביו�     

    2005        2006    

    הפרשה  הפרשה      הפרשה  הפרשה  

    )א(ספציפית   )ב(ת נוספ  ס! הכל    )א(ספציפית   )ב(נוספת   ס! הכל

    )ח"במיליוני ש(            

  יתרת ההפרשה לתחילת התקופה  8,212  1,040  9,252    7,275  1,041  8,316

  הפרשות במהל! התקופה  416  36  452    664  20  684

  הקטנת הפרשות  )235(  )2(  )237(    )223(  )7(  )230(

  גביית חובות שנמחקו בשני� קודמות  )14(  (   )14(    )9(  +   )9(

  תוספת נטו שנזקפה לדוח הרווח וההפסד  167  34  201    432  13  445

  מחיקת חובות  )42(  (   )42(    )203(  +   )203(

  יתרת ההפרשה לסו, התקופה  )ג (8,337  1,074  9,411    )ג (7,504  1,054  8,558

  

166  

  

130  

  

36  

    

158  

  

126  

  

32  

  יתרת ההפרשה שלא נוכתה : מזה

  מסעי, אשראי לציבור

  

  

  

בהלוואות שלגביה) נערכה הפרשה לפי . א כולל הפרשה בגי) ריבית על חובות מסופקי� לאחר שהחובות נקבעו כמסופקי�ל  )א(

  .לא כולל הפרשה לריבית בגי) החוב שבפיגור, עומק הפיגור

  .לחובות מסופקי�ומיוחדת כולל הפרשה כללית   )ב(

  ).2005 במרס 31+ל ח"מיליוני ש 362(על בסיס מאוחד ח "י ש מיליונ442הינ) בס! הפרשות ספציפיות לפי עומק הפיגור   )ג(

  

  )על בסיס מאוחד(הפרשה לחובות מסופקי� 
  )בלתי מבוקר(סכומי� מדווחי� 
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  מטבע ישראלי  )א(מטבע חו/    

      צמוד למדד        פריטי�  

      המחירי�  בדולרי�    במטבעות  שאינ�  

    לא צמוד  לצרכ)  ב"של ארה  באירו    אחרי�  )ג( כספיי�  לס! הכ

  )ח"במיליוני ש(     

  נכסי�              

  מזומני� ופיקדונות בבנקי�  4,512  470  21,479  4,571  4,536  (    35,568

  ניירות ער!  13,843  3,366  22,035  5,930  645  2,546  48,365

  )ב(שראי לציבור א  63,165  52,438  45,158  5,558  10,879  386  177,584

  אשראי לממשלות  (    33  775  (    (    (    808

  השקעות בחברות כלולות  9  (    (    (    (    1,246  1,255

  יני� וציודיבנ  (    (    (    (    (    2,894  2,894

  נכסי� אחרי�  1,539  25  2,309  445  1,007  1,200  6,525

  ס! כל הנכסי�  83,068  56,332  91,756  16,504  17,067  8,272  272,999

  התחייבויות              

  פיקדונות הציבור  78,731  33,136  80,042  18,271  10,936  691  221,807

  פיקדונות מבנקי�  653  1,223  1,438  433  676  (    4,423

  פיקדונות מממשלות  489  1,015  652  16  1  (    2,173

  שטרי התחייבות, אגרות חוב              

  וכתבי התחייבות נדחי�  773  11,775  4,159  182  (    (    16,889

  התחייבויות אחרות  2,814  2,565  1,681  454  1,172  1,586  10,272

  ס! כל ההתחייבויות  83,460  49,714  87,972  19,356  12,785  2,277  255,564

  הפרש  )392(  6,618  3,784  )2,852(  4,282  5,995  17,435

  :השפעת מכשירי� נגזרי� מגדרי�              

  )למעט אופציות(מכשירי� נגזרי�   (    (    87  )50(  )37(  (    (  

  :השפעת מכשירי� נגזרי� שאינ� מגדרי�              

  )למעט אופציות(מכשירי� נגזרי�   8,716  )3,502(  )4,412(  2,908  )3,710(  (    (  

  )במונחי נכס בסיס(נטו , אופציות בכס,  186  (    5  )249(  58  (    (  

  )במונחי נכס בסיס(נטו , אופציות מחו/ לכס,  )227(  )2(  66  224  )61(  (    (  

  ס! הכל כללי  8,283  3,114  )470(  )19(  532  5,995  17,435

  :השפעת מכשירי� נגזרי� שאינ� מגדרי�              

  )ער! נקוב מהוו)(נטו , אופציות בכס,  )68(  (    403  )402(  67  (    (  

  )ער! נקוב מהוו)(נטו , כס,אופציות מחו/ ל  448  )9(  )545(  243  )137(  (    (  

  

  

  .כולל צמודי� למטבע חו/  )א(

  .ההפרשה הכללית והנוספת לחובות מסופקי� נוכו באופ) יחסי מבסיסי ההצמדה השוני� בסעי, זה  )ב(

  .לרבות מכשירי� נגזרי� שהבסיס שלה� מתייחס לפריט לא כספי  )ג(

  

  ) על בסיס מאוחד(דוח על נכסי� והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה 
  )בלתי מבוקר( 2006 במרס 31ליו� 

  סכומי� מדווחי� 
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  מטבע ישראלי  )א(מטבע חו/    

      צמוד למדד        פריטי�  

      המחירי�  בדולרי�     במטבעות  שאינ�  

    לא צמוד  לצרכ)  ב"של ארה  באירו  אחרי�  )ג (כספיי�  ס! הכל

  )ח"במיליוני ש(     

  נכסי�              

  מזומני� ופיקדונות בבנקי�  5,820  526  15,826  5,537  3,624  +   31,333

  ניירות ער!  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

  יני� וציודיבנ  +   +   +   +   +   2,710  2,710

  נכסי� אחרי�  1,976  35  2,215  431  780  1,056  6,493

  ס! כל הנכסי�  77,685  55,183  86,415  13,947  15,928  7,747  256,905

  התחייבויות              

  פיקדונות הציבור  77,921  36,456  )ד (68,760  )ד (16,695  )ד (10,065  212  210,109

  פיקדונות מבנקי�  760  2,255  )ד (1,829  347  )ד (795  +    5,986

  פיקדונות מממשלות   625  1,155  1,278  11  1  +    3,070

  שטרי התחייבות, אגרות חוב              

   וכתבי התחייבות נדחי�  121  8,766  3,575  211  +    +    12,673

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

  ס! כל ההתחייבויות  81,878  50,795  77,238  17,714  11,760  1,792  241,177

  הפרש  )4,193(  4,388  9,177  )3,767(  4,168  5,955  15,728

  :השפעת מכשירי� נגזרי� מגדרי�              

  )למעט אופציות(מכשירי� נגזרי�   +    +    66  )37(  )29(  +    +  

  :השפעת מכשירי� נגזרי� שאינ� מגדרי�              

  )למעט אופציות(מכשירי� נגזרי�   11,419  )1,903(  )9,517(  3,748  )3,747(  +    +  

  )במונחי נכס בסיס(נטו , אופציות בכס,  )105(  +   )201(  259  47  +    +  

  )במונחי נכס בסיס(נטו , אופציות מחו/ לכס,  146  +   22  )163(  )5(  +    +  

  לליס! הכל כ  7,267  2,485  )453(  40  434  5,955  15,728

  :השפעת מכשירי� נגזרי� שאינ� מגדרי�              

  )ער! נקוב מהוו)(נטו , אופציות בכס,  )245(  +    )221(  356  110  +    +  

  )ער! נקוב מהוו)(נטו , אופציות מחו/ לכס,  )330(  )3(  302  121  )90(  +    +  

  

  

  .כולל צמודי� למטבע חו/  )א(

  .� נוכו באופ) יחסי מבסיסי ההצמדה השוני� בסעי, זהההפרשה הכללית והנוספת לחובות מסופקי  )ב(

  .רבות מכשירי� נגזרי� שהבסיס שלה� מתייחס לפריט לא כספיל  )ג(

  .סווג מחדש  )ד(

  

  

  ) המש"() אוחדעל בסיס מ(דוח על נכסי� והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה 
  )בלתי מבוקר( 2005 במרס 31ליו� 

  מדווחי�סכומי� 



        דוחות כספיי�דוחות כספיי�דוחות כספיי�דוחות כספיי�

88  

    שראלימטבע י   )א(מטבע חו/     

      צמוד למדד        פריטי�  

      המחירי�  בדולרי�     במטבעות  שאינ�  

    לא צמוד  לצרכ)  ב"של ארה  באירו  אחרי�  )ג (כספיי�  ס! הכל

    )ח"במיליוני ש(          

  נכסי�              

  מזומני� ופיקדונות בבנקי�  5,863  507  19,331  5,559  4,121  +   35,381

  ניירות ער!  15,440  1,842  22,423  5,332  828  1,960  47,825

  )ב(אשראי לציבור   62,289  52,569  47,550  4,663  10,110  74  177,255

  אשראי לממשלות  +    42  806  +   +   +   848

  השקעות בחברות כלולות  9  +   +   +   +   2,055  2,064

  יני� וציודיבנ  +    +   +   +   +   2,843  2,843

  � אחרי�נכסי  1,537  9  2,511  401  1,140  1,010  6,608

  ס! כל הנכסי�  85,138  54,969  92,621  15,955  16,199  7,942  272,824

  התחייבויות              

  פיקדונות הציבור   81,777  33,783  78,376  16,603  10,991  298  221,828

  פיקדונות מבנקי�  517  1,345  1,356  452  677  +   4,347

  פיקדונות מממשלות   430  1,062  721  11  1  +   2,225

  שטרי התחייבות, אגרות חוב              

  וכתבי התחייבות נדחי�  762  11,720  4,606  165  +   +   17,253

  התחייבויות אחרות  3,349  2,435  2,034  445  1,334  1,369  10,966

  ס! כל ההתחייבויות  86,835  50,345  87,093  17,676  13,003  1,667  256,619

  הפרש  )1,697(  4,624  5,528  )1,721(  3,196  6,275  16,205

  :השפעת מכשירי� נגזרי� מגדרי�              

  )למעט אופציות(מכשירי� נגזרי�   +    +   86  )50(  )36(  +   + 

  :השפעת מכשירי� נגזרי� שאינ� מגדרי�              

  )למעט אופציות(מכשירי� נגזרי�   10,711  )3,453(  )5,990(  1,872  )3,140(  +   + 

  )במונחי נכס בסיס(נטו , ת בכס,אופציו  )560(  265  152  )56(  199  +   + 

  )במונחי נכס בסיס(נטו , אופציות מחו/ לכס,  )65(  )174(  209  56  )26(  +   + 

   ס! הכל כללי  8,389  1,262  )15(  101  193  6,275   16,205

  :מגדרי�שאינ� השפעת מכשירי� נגזרי�               

  ) מהוו)ער! נקוב(נטו , אופציות בכס,  )1,033(  518  269  )47(  293  +   + 

  )ער! נקוב מהוו)(נטו , אופציות מחו/ לכס,  )146(  )526(  398  370  )96(  +   + 

  

  

  

  .כולל צמודי� למטבע חו/  )א(

  .ההפרשה הכללית והנוספת לחובות מסופקי� נוכו באופ) יחסי מבסיסי ההצמדה השוני� בסעי, זה  )ב(

  .לרבות מכשירי� נגזרי� שהבסיס שלה� מתייחס לפריט לא כספי  )ג(

  

  

  )המש") (על בסיס מאוחד(דוח על נכסי� והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה 
  )מבוקר (2005 בדצמבר 31ליו� 

  מדווחי�סכומי� 
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    )בלתי מבוקר( 2006 במרס 31לשלושה חודשי� שנסתיימו ביו�         

  

ס! הכל 

  מאוחד

  

  מגזר

  אחר

  מגזר 

  ניהול 

  פיננסי

  

מגזר 

  )"נדל

  

  מגזר 

  עסקי

  

מגזר 

  מסחרי

מגזר 

עסקי� 

  קטני�

מגזר 

בנקאות 

   פרטית

  

  מגזר

  משקי בית

  

    ) ח"במיליוני ש(              

  מפעולות מימו� לפני )הפסד(רווח                 

  מסופקי� הפרשה לחובות  519  92  209  279  390  167  )12(  1  1,645

  :הכנסות תפעוליות ואחרות                  

  +מחיצוניי�   308  94  116  101  91  14  6  210  940

  +בינמגזרי   133  8  )3(  (    )20(  (    (    )118(  (  

  הכלס!   441  102  113  101  71  14  6  92  940

  ס! כל ההכנסות  960  194  322  380  461  181  )6(  93  2,585

  הפרשה לחובות מסופקי�  101  (    9  29  8  51  3  (    201

  ) הפסד( נקי  רווח  88  4  52  113  169  62  )131(  755  1,112

  
  

    )א ()בלתי מבוקר (2005 במרס 31לשלושה חודשי� שנסתיימו ביו�         

  

ס! הכל 

  מאוחד

  

  מגזר

  אחר

  מגזר 

  ניהול 

  פיננסי

  

מגזר 

  )"נדל

  

  מגזר 

  עסקי

  

מגזר 

  מסחרי

מגזר 

עסקי� 

  קטני�

מגזר 

בנקאות 

   פרטית

  

  מגזר

  משקי בית

  

    ) ח"במיליוני ש(              

  רווח מפעולות מימו� לפני                   

  מסופקי� הפרשה לחובות  453  70  187  250  338  150  140  4  1,592

  :הכנסות תפעוליות ואחרות                  

  +מחיצוניי�   296  90  116  82  70  12  )4(  225  887

  +בינמגזרי   115  7  )5(  4  )10(  +    +    )111(  +  

  ס! הכל  411  97  111  86  60  12  )4(  114  887

  ס! כל ההכנסות  864  167  298  336  398  162  136  118  2,479

  הפרשה לחובות מסופקי�  37  +    6  60  241  102  )1(  +  445

   נקי  רווח  118  11  54  67  10  22  35  211  528

  
  

    )א ( )מבוקר (2005 בדצמבר 31 ביו� לשנה שנסתיימה        

  

ס! הכל 

  מאוחד

  

  מגזר

  אחר

  מגזר 

  ניהול 

  פיננסי

  

מגזר 

  )"נדל

  

  מגזר 

  עסקי

  

מגזר 

  מסחרי

מגזר 

עסקי� 

  קטני�

מגזר 

בנקאות 

   פרטית

  

  מגזר

  משקי בית

  

    ) ח"במיליוני ש(              

   מימו� לפני רווח מפעולות                  

  מסופקי� הפרשה לחובות  1,877  317  779  1,036  1,569  650  354  46  6,628

  :הכנסות תפעוליות ואחרות                  

  +מחיצוניי�   1,221  355  473  340  286  38  144  861  3,718

  +בינמגזרי   504  29  )24(  14  )53(  (    (    )470(  (  

   הכלס!  1,725  384  449  354  233  38  144  391  3,718

  ס! כל ההכנסות  3,602  701  1,228  1,390  1,802  688  498  437  10,346

  הפרשה לחובות מסופקי�  172  2  75  188  818  157  14  (    1,426

   נקי  רווח  466  28  172  330  226  251  129  534  2,136

  
  

  .סווג מחדש  )א(
  

  מגזרי פעילות
  סכומי� מדווחי�

  


