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של הדירקטוריון  דין וחשבון
 

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

. 2010 לשנת יש לעיין בדוחות אלה ביחד עם הדוח השנתי. 2010בדצמבר  31ליום 
 

שפעת גורמים חיצוניים הכללית וההסביבה . א
 

 2011 מרס-התפתחויות עיקריות במשק בתקופה ינואר
 

בהמשך , 4.7%בשיעור שנתי של  2011המשק הישראלי צמח ברבעון הראשון של שנת 
העלייה בתוצר ברבע הראשון של השנה . 2010ברבעון האחרון של שנת  7.6%לעלייה של 

 16.0%צוא הסחורות והשירותים של בי, 6.8%משקפת עליות בהוצאה לצריכה פרטית של 
. 23.7%ובהשקעות בנכסים קבועים בשיעור שנתי של 

 1.6% -המדד המשולב למצב המשק עלה בשלושת החודשים הראשונים של השנה ב
.  ומרכיבי המדד מצביעים על המשך הגידול בביקושים המקומיים ובביקושים ליצוא

מדיווחי . 1.7%עליות מחירים של  בשוק הדיור נרשמו בחודשיים הראשונים של השנה
ניתן להסיק שהיקף  2011חברות הבנייה לסקר החברות והעסקים לרבעון הראשון של 

בבניית תשתיות מסתמנת האטה ואילו . הביצוע של עבודות בינוי רשם עלייה מתונה
ההתפתחויות בשוק הדיור והמשך עליות . בבניית מבנים נרשמה האצה בפעילות

את נגיד בנק ישראל להתבטא מספר פעמים לגבי הצורך במשנה זהירות המחירים הביאו 
הוציא הנגיד הנחייה  2011בחודש אפריל . מצד הבנקים בתמחור ומתן משכנתאות

לבנקים שמגבילה את רכיב הריבית המשתנה של המשכנתאות לשליש מסכום 
.  המשכנתא ללקוח

   

בהשוואה  6.4% -צמח ב 2011מספר כניסות התיירים לישראל ברבעון הראשון של 
לעומת  13.9% -לתקופה המקבילה אשתקד ומספר לינות התיירים במלונות צמח ב

שיעור תפוסת החדרים במחוזות חיפה והצפון עלה בהתאם .התקופה המקבילה אשתקד
. בהתאמה 5% -ו 12% -לעומת התקופה המקבילה אשתקד ב 2011ברבעון הראשון של 

 
עמד אחוז  2011בפברואר . מוסיף להיות בסימן ירידה שיעור הבלתי מועסקים במשק

. 2010בממוצע בשנת  6.6%לעומת , 6.0%הבלתי מועסקים לפי נתוני מגמה על 
 

, בהנהלת הבנק בוחנים את ההתפתחויות במשק כחלק מתהליך קבלת ההחלטות בבנק
בענפי  הגורמים העסקיים בבנק בוחנים את ההתפתחויות. בנוגע לניהול הסיכונים השונים

מאחר ועסקים רבים במגזר הערבי , המשק השונים ובעיקר בענפי הבינוי והמלונאות
שיעור המועסקים במגזר הערבי בענף הבינוי ובענפי , בנוסף. קשורים לענפים אלו

. המסחר הוא גבוה יחסית
וננקטים הצעדים , השלכות המצב הכלכלי על לקוחות הבנק נבחנות באופן שוטף

במטרה לתת , הקיים ובהם מעקב אחר מאפייני הסיכון של הלוויםהמתבקשים מהמצב 
. מענה לצרכי הלקוחות מחד וצמצום סיכונים מאידך
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 2.0בפעילות הממשלה בסך ( ללא אשראי)נרשם עודף  2011ברבעון הראשון של 
הגרעון . ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליארד ש 3.6ח לעומת גרעון של "מיליארד ש

.  ח"מיליארד ש 25.2 -מסתכם ל 2011המתוכנן לשנת 
 

בין הסעיפים . 0.7% -ב 2011מדד המחירים לצרכן עלה במהלך הרבעון הראשון של 
סעיף ריהוט , 2.3% -הבולטים במהלך הרבעון היו סעיף התחבורה והתקשורת שעלה ב

ירידות בולטות נרשמו . 1.3% -וסעיף הדיור שעלה ב 1.7%וציוד לבית שרשם עליה של 
(. 13.0)והלבשה והנעלה ( 4.1%)הירקות והפירות בסעיף 

שיעור הגבוה , 4.3% -הסתכמה ב 2011החודשים שהסתיימו במרס  12-האינפלציה ב
המדד ללא ירקות ופירות וללא דיור . 3%-1%מתחום יעד יציבות המחירים הממשלתי של 

. 3.2% -עלה באותה התקופה ב
 

את האינפלציה כאחת הסיבות העיקריות ציין בנק ישראל , בהחלטות הריבית החודשיות
בנוסף לאינדיקטורים הכלכליים שמצביעים על המשך ההתרחבות , להעלאת הריבית

 .גורם מהותי נוסף בהחלטות הריבית הוא העלייה במחירי הדירות. בפעילות המקומית
מרמה של  0.5% -העלה בנק ישראל את הריבית ב 2011במהלך הרבעון הראשון של 

הודיע בנק ישראל על  2011בסוף חודש מרס . 2011במרס  2.5% -ל 2010ר בדצמב 2.0%
. 2011והיא נותרה ברמה זו גם במאי  3.0%לרמה של  0.5%העלאה ריבית נוספת של 

 

בהשוואה , המשיכה המגמה של העלייה במרווח הפיננסי בבנק 2011ברבעון הראשון של 
הריבית במשק במהלך לתהליך עליית  בהמשךלתקופה המקבילה אשתקד וזאת 

. התקופה
לדוח הדירקטוריון ובתוספת ' למידע נוסף ראה בסקירה על סיכוני הריבית בבנק בפרק ד

  .לסקירת ההנהלה' א
 

על רקע הצמיחה  ,מול הדולר 1.9%-ב 2011השקל התחזק במהלך הרבעון הראשון של 
מול . עולםהכלכלית ותנועות הון נכנסות למשק וכן בשל חולשת המטבע האמריקאי ב

.  4.5% -האירו השקל נחלש בכ
ח בניסיון לעצור את ייסוף "מיליון דולר בשוק המט 2.3בנק ישראל רכש במהלך הרבעון 

 74.5 -הסתכמו ב 2011יתרות מטבע החוץ של בנק ישראל לסוף חודש מרס . השקל
  .2010מיליארד דולר בסוף שנת  70.9לעומת , מיליארד דולר

.  ב"הן בדולר ארה( 89% -כ) ומרביתן, ח"במטלבנק אחזקות נמוכות 
 

בנוגע לחשיפה למגזר הצמוד למדד , למידע נוסף על השקעה לפי מגזרי הצמדה
. של דוח הדירקטוריון' בפרק ד" ניהול הסיכונים"ראה סעיף , ח"ולמגזר המט

 
נרשמו עליות מחירים בשוק המניות ברבעון  2010לאחר שבשני הרבעונים האחרונים של 

ומדד  0.4% -ירד ב 25א "מדד ת. השתנתה המגמה והשוק עבר לירידות 2011שון של הרא
. 1.3% -בירד  100א "ת

בשל העלאת הריבית , המחירים 2011מרס -ח הממשלתי ירדו בינואר"גם בשוק האג
. במשק
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כאשר האגרות , באפיק השיקלי בכאחוז,  1.3% -במגזר הצמוד למדד המחירים ירדו ב
מגמה , ואילו האגרות בריבית משתנה עלו בכאחוז 1.5%מו ירידות של בריבית קבועה רש

. המאפיינת ציפיות לעליות ריבית בעתיד
ובטווחים הקצרים , ירידות המחירים במגזר הצמוד למדד היו בטווחים של שנתיים ומעלה

לפי בנק ישראל ציפיות האינפלציה . יותר המחירים עלו בשל העלייה בציפיות האינפלציה
בחודש  3.0%לעומת  3.7%על  2011ההון לתקופה של שנה עמדו בחודש מרס  בשוק

. 2010דצמבר 
 -בכ 2011מרס -הגיוס הממשלתי באמצעות אגרות חוב סחירות הסתכם בתקופה ינואר

ח לא "מזה כשליש באפיק הצמוד למדד והיתר בהנפקות של אג, ח"מיליארד ש 15.5
. צמודות

 
. 1.9% -ב 2011ממשלתיות עלה ברבעון הראשון של המדד הכללי של אגרות החוב הלא 

 -המהוות כ, ח בלבד"מיליון ש 2.7ח לא ממשלתיות מסתכמות לסך "אחזקות הבנק באג
. מאחזקות הבנק בניירות ערך 0.6%

 
 -מזה כ, ח"מיליון ש 486.5 -של הבנק מסתכם ל ניירות ערךתיק  2011במרס  31 ביום

במהלך הרבעון הראשון של  .ח קונצרניות"רה באגוהית ,מ"מקו ח ממשלתיות"באג 99.4%
בעיקר בשל , ח"מיליון ש 129.7 -הצטמצמו האחזקות של הבנק בניירות ערך ב 2011

. מכירות של אגרות חוב
ח צמודות "אג 1.5% -ח לא צמודות וכ"אג 98.5%הוא  2011במרס  31הרכב התיק ליום 

. למדד
 

-חויות עיקריות במשק בתקופה ינוארהתפת"חלק מהמידע המופיע במסגרת המידע על 
מידע צופה פני "למשמעות מושג זה ראה סעיף ". מידע צופה פני עתיד"הינו " 2011מרס 
. בדוח הדירקטוריון' אבפרק " עתיד
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  חקיקה במערכת הבנקאית ונושאים מיוחדים

 

אשר , לפעילות הבנק םהרלוונטייות העיקריים ירגולטרההוראות הלהלן שינויי החקיקה ו
נושאי חקיקה נוספים להם השלכה ספציפית על . 2011ברבעון הראשון של שנת ו ארע

. נכללו בפרקים המתארים נושאים אלו, נושאים המדווחים בדוח זה
 

חקיקה במערכת הבנקאית ונושאים "חלק מהמידע המופיע במסגרת המידע על 
מידע צופה פני "עיף למשמעות מושג זה ראה ס". מידע צופה פני עתיד"הינו " מיוחדים

 .בדוח הדירקטוריון' אבפרק " עתיד
 

 פנסיוניה ייעוץחקיקה ורגולציה בתחום ה
 

 הייעוץ הפנסיוני בבנק –רקע  .א
 

 מגבלות נכללו בו פנסיוני לייעוץ רישיון בנק ערבי ישראלי קיבל , 2008בספטמבר 
סייה בכל רשאי הבנק לתת ייעוץ פנסיוני לכלל האוכלו 2009מאפריל  החל .מסוימות

 .המוצרים הפנסיונים
  

 כרוך ,האוכלוסייה לכלל הפנסיונים המוצרים במכלול הכולל הפנסיוני הייעוץ מתן
 בה להשקיע וממשיך בה השקיע הבנק אשר ,מורכבת ועסקית בהיערכות תפעולית

 .רבים משאבים
 

 את מסרבל, (מסלקה)המוסדיים  לגופים הבנק בין ממוכנים ממשקים העדר ,ככלל
 לייעוץ הנוגע בכל תוקף משנה מקבלת זו סוגיה .עליו ומקשה הייעוץ ביצוע קב אחרהמע

 .ביטוח במוצרי לשכירים ולייעוץ
 

 של העדרם וכן ,המוסדיים לגופים הבנק בין ממשקים העדר - לשכירים ייעוץ לעניין
 סליקת לעניין והן מידע לעניין הן ,שלהם השכר ולשכות למעסיקים הבנק ממשקים בין

 הייעוץ תהליך במימוש מהותי באופן פוגעים ,ייעוץ מתן לאחר עבור שכירים ספיםהכ
 .לשכירים

 
ביטוח  מוצרי למפיצי מוסדיים גופים בין ממוכנים ממשקים העדר - בביטוח לייעוץ אשר

 למוצרי ערכיים חד ערכים )נט– ביטוח ) האוצר באתר הסדיר לא שהאוצר והעובדה
 ועקב החלטה תומך מודל בניית על מקשה ,המוצרים הויוזי בחינת המאפשרים ,הביטוח

 עם ממשקים ובהעדר כאמור ערכיים חד ערכים בהעדר כן כמו .בביטוח מתן ייעוץ על כך
 הגופים מול הייעוץ המלצות מימוש אחר מעקב לבצע ניתן לא ,הגופים המוסדיים

 ייעוץ בגין צהההפ עמלות תשלומי את המסדירות תקנות הותקנו כן טרם כמו .המוסדיים
 שהוצגה כפי ,באוצר והחיסכון הביטוח ,ההון שוק אגף של בתכנית העבודה .ביטוח במוצרי

 עבור הבנקים זכאים יהיו להן ההפצה לעמלות קיימת התייחסות , 2010 בנובמבר -30 ב
מההפקדות  הן הפצה עמלות למבנה יעברו הבנקים ,התכנית לפי .ביטוח במוצרי ייעוץ
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 טיוטה .ביטוח מוצרי כולל ,הפנסיונים בכל המוצרים (0.2%עד) הצבירהמ והן (2% עד)
  .2011 שנת  של במהלך המחצית הראשונה להתפרסם צפויה בנושא מפורטת

 הגופים עם ממוכנים ממשקים ליצירת נערך בנק ערבי ישראלי כחלק מקבוצת לאומי
 וביצוע ידעמ העברת תהליכי לפשט במטרה ,פנסיונים מוצרים המנהלים המוסדיים
 במסגרת השתלמות בקרנות ובהמשך לייעוץ פנסיוני ייעוץל בהמשך הנערכות עסקאות

 ,הפנסיוני החיסכון בתחום המסלק של הקמתה האוצר מקדם ,במקביל השקעות ייעוץ
 החיסכון בשוק השונים הפועלים הגופים כל בין מידע העברת יהיו העיקריים שתפקידיה

 ) ומעסיקים גופים מוסדיים ,פנסיונים סוכנים ,נסיוניםפ יועצים זה בכלל) הפנסיוני
פיננסיים  על שירותים הפיקוח חוק בתאור להלן כמפורט ,הפנסיוני החיסכון כספי וסליקת

 -2011. א"התשע ( 3'מס תיקון) (פנסיוני ובשיווק פנסיוני בייעוץ עיסוק)
 

 טיוטת האוצר משרדב והחיסכון הביטוח ,ההון שוק על הממונה פרסם 2010 יולי בחודש
 המודל)החוסך  העמית למאפייני הפנסיוני החיסכון מסלול התאמת בנושא חוזר שנייה

 ,השונים הפנסיוני החיסכון למוצרי עמיתים הצטרפות אופן את קובעת הטיוטה. )מ"החכ
 על לנהוג צריכים מוסדיים גופים בו האופן ואת ,להם הייחודיים על המאפיינים בהתבסס

 תקופת במהלך ,והחדשים הקיימים העמיתים לצרכי החיסכון את מאפייני להתאים מנת
 .החיסכון

 
: להלן חקיקה ורגולציה בתחום הייעוץ הפנסיוני .ב
 

, (3' תיקון מס( )עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני)חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
 2011 -א "התשע

 
 אשר זה חוק ,ושלישית שנייה בקריאה ,הכנסת במליאת התקבל 2011 בפברואר 28 ביום

 :להלן) מרכזית פנסיונית סליקה מערכת של וניהולה פעילותה דרכי את נועד להסדיר
 .להפעלתה רישיון למתן הנוגעות הוראות וכן ,עליה הממונה פיקוח אופן( "המערכת"
 

 בתחום כספית ולסליקה מידע להעברת מערכת להקמת הנוגעות הוראות קובע החוק
 המידע בהעברת הקשורים העבודה תהליכי את ולשכלל לייעל כדי כון הפנסיוניהחיס

הפנסיוניים  והסוכנים הפנסיוניים היועצים ,המוסדיים כלל הגופים עבור והכספים
 

 :הינם החוק עיקרי
 .הפנסיונית הסליקה מערכת להפעלת רישיון למתן הנוגעות הוראות קביעת -
 ,הפנסיונית הסליקה מערכת את שתפעיל בחברה השליטה לעניין הוראות קביעת -

 .הנדרש העצמי וההון בה תפקידים בעלי ,אורגנים
 הוראות זה ובכלל ,הפעלתה ואופן הפנסיונית הסליקה במערכת השימוש הסדרת -

 ולמניעת תחרות ופיתוח ולקוחותיהם המערכת משתמשי ענייני על הנוגעות להגנה
 בהתחשב .ארוך לטווח החיסכון תחוםוב הפנסיוני והשיווק בתחום הייעוץ ריכוזיות
 אבטחתו ,שמירתו ,המידע סודיות לעניין הוראות נקבעו שייצבר במערכת הרגיש במידע

 בהפעלת הטמונים הלקוחות בפרטיות לפגיעה הסיכונים למזער את במטרה ונגישותו
 .המערכת
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חוק ה הצעת בנוסח כי ,יוער זה לעניין  .במערכת שימוש לעשות הזכאים זהות הסדרת -
לחברי  רק אלא) השונים ללקוחות מידע באספקת חייבת הייתה לא המערכת ,המקורי

 מידע להעברת מיועדת המערכת ,בכנסת שאושר החוק בנוסח ,אולם. )המסלקה
מידע  בהעברת המערכת שהחלה מיום חודשים 12 בתום) ללקוחות מגופים מוסדיים

לגביו  שהועבר מידע אודות ,בקשתו לפי ,ללקוח נתונים ובהעברת (סוכנים/ליועצים
  .המערכת באמצעות

 לגבי מוסדי למעביד מגוף מידע להעביר למערכת הותר ,החוק במסגרת ,כן כמו -
 .פיטורים פיצויי למרכיב הפקדות

 .הפנסיונית הסליקה מערכת פעילות על הממונה של הפיקוח סמכויות קביעת -
 

 הגברת" -2011 שנת ל הפנסיוני החיסכון בתחום מתוכננים רגולטורים צעדים
 "הפנסיוני החיסכון התחרותיות בשוק

 
את  ,האוצר במשרד וחיסכון ביטוח ,ההון שוק על הממונה הציג 2010 בנובמבר 30 ביום

 ,התוכנית מטרות .הפנסיוני החיסכון בתחום 2011 לשנת המתוכננים הרגולטורים הצעדים
 קופת (השונים הפנסיוני כוןהחיס מוצרי בין ההבדלים צמצום ידי על התחרותיות הגברת

 של השקיפות והגברת ,ביניהם להשוות יהיה שניתן כך )מנהלים ביטוח ,פנסיה קרן ,גמל
 .החוסכים כלפי גופים מוסדיים

 
 בין לקשר ,ללקוחות מוסדיים גופים בין לקשר מתייחסים בתכנית המוצעים הצעדים

 בקווים הוצגו הצפויים נוייםהשי .למפיצים מוסדיים גופים שבין ולקשר מפיצים ללקוחות
 ודרכי השינויים יפורטו בהן תקנות טיוטות יפורסמו 2011 שנת במהלך .כלליים בלבד

 .הפעולה
 

 :כדלקמן תקנות טיוטות רסמוופ 2011 שנת של הראשון ברביע, בהתאם לתכנון
 

הפנסיוני  הייעוץ מוצרי כל על ייעוץ בגין פנסיוני ליועץ אחידה הפצה עמלת קביעת
הפקדות  בגין הן ייגבו ההפצה עמלות(. מנהלים ביטוחי ,פנסיה קרנות ,גמל ופותק)

 ואבדן של מוות למקרה)הנלווה  הביטוחי הכיסוי ממרכיב והן החיסכון ממרכיב ןשוטפות ה
 מהיתרה 0.2%עד  של מירבי שיעור ייקבע. צבורה יתרה בגין הןו (בלבד עבודה כושר

 .ותהשוטפ ההפקדות מסך 2% ועד הצבורה
 

 שנתיים לפחות של לתקופה לקוח עם סוכם עליהם ניהול מיד העלאת על איסור יקבע
 .וללא הגבלה עת בכל ללקוח הניהול דמי את להוריד יוכל מוסדי גוף .הסיכום מיום

 
 בנוסף( למעסיק נתונה הזכות כיום)הביטוח  סוכן את גם לבחור זכאי יהיה שכיר עובד

 .המוצר הפנסיוני את ירכוש ממנו המוסדי והגוף ניהפנסיו המוצר של הבחירה לזכות
 

 :כדלקמן תקנות טיוטות צפויות להתפרסם 2011 שנת של השני ברביע
 

 גוף מוסדי ידי על עמלה תשלום ואיסור מפיצים בין מעבר להסדרי אחידים כללים קביעת
 .הלקוח ידי על שמונה האחרון למפיץ רק יבוצע התשלום .אחד ממפיץ ליותר
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 ויוקם מחשבון מנהלים ובביטוחי גמל בקופות שנתיים ניהול דמי של מירבי שיעור יקבע

 .במוצרים השונים הניהול דמי בין השוואה יאפשר אשר האוצר משרד באתר משווה
 

דומה  באופן ביטוח סוכני לתגמול המוסדיים הגופים אפשרויות על מגבלות החלת
 .פנסיונים יועצים על החלות למגבלות

 
 :כדלקמן תקנות טיוטות צפויות להתפרסם 2011 שנת של לישיהש ברביע

 
 תוך מתן הפנסיוני והייעוץ השיווק בתהליך טפסים למספר ומחייב אחיד פורמט קביעת

 הגופים המוסדיים לצרכי האחידים הטפסים של התאמות לביצוע מוגבלת אפשרות
 .והמפיצים

 
 .וייעוץ שיווק טפסי על להחתמה דיגיטלית בחתימה שימוש חובת קביעת

 
 :כדלקמן תקנות טיוטות צפויות להתפרסם 2011 שנת של הרביעי ברביע

 
 פנסיוני למסור וסוכן פנסיוני יועץ שעל המסמכים של ומקוצר פשוט מאוחד נוסח קביעת
 שיווק על פעולת גם ההסדרה והחלת הפנסיוני השיווק או הייעוץ מתהליך כחלק ללקוח

 .מוסדי גוף של ישיר
 

 (-2010 ע"התש ,חקיקה תיקוני) ערך ניירות ברשות האכיפה הליכי ולייע חוק
 

תיקוני ) ערך ניירות ברשות האכיפה הליכי ייעול חוק בכנסת התקבל 2011 בינואר 17 ביום
 הוראות של האכיפה את לייעל היא ההסבר בדברי שפורטה כפי החוק מטרת .(חקיקה

 -1968 ח"תשכ ,ערך ניירות חוק תיקון ידי על הערך ניירות דיני את החוקים המסדירים
 תיקי ובניהול השקעות בשיווק ,השקעות בייעוץ העיסוק הסדרת חוק, "(ניירות ערך חוק)"

 , ד"שנת, בנאמנות משותפות השקעות וחוק "(הייעוץ חוק)" -1995 ה"תשנ ,השקעות
1994. 

 
 רותבהפ ולהחליט לדון יהיה שתפקידה מנהלית אכיפה ועדת תמונה החוק פי על

 .ל"הנ של החוקים מסוימות
 

 נגד מנהלי אכיפה בהליך לפתוח ניתן הפרתן בגין אשר ל"הנ בחוקים הוראות נקבעו
 מעשים לקבוע מוסמכת תהיה ערך ניירות רשות כי נקבע ,הייעוץ חוק לגבי .המפר

 נגד מנהלי אכיפה בהליך בגינה לפתוח שניתן הפרה יהווה ביצועם נוספים אשר ומחדלים
 יהיה הפרה בוצעה כי שקבע המנהלית האכיפה ועדת של מותב ,החוק פי על .המפר
 משרה כנושא לכהן המפר על איסור לרבות שונים אכיפה אמצעי על המפר להטיל רשאי

 הייעוץ חוק לפי למפר שניתן רישיון ביטול ,מסוימת לתקופה בתאגידים מסוימים בכירה
 לבצע למפר הוראה ,ההפרה לנפגעי תשלום ,כספי קנס ,לתקופה מסוימת התלייתו או

 .הישנותה ההפרה ומניעת תיקון לשם פעולות
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 עיצום ,ח"ש מיליון -5 ל 2 שבין מרבי בסכום תאגיד על כספי עיצום להטיל ניתן ,כן כמו
 ח"ש 25,000 שבין מרבי בסכום בו בכירה משרה נושא שאינו התאגיד עובד יחיד כספי על

 מיליון -1 ל ח"ש 400,000 שבין מרבי בסכום אחר יחיד על כספי ועיצום ,ח"מיליון ש -1 ל
 כל בגין ל"למנכ אישית אחריות בחוק נקבעה "מפר"ה על המוטלת לאחריות בנוסף .ח"ש

 קבע התאגיד אם אלא )חריגים מספר למעט) עובדיו או התאגיד על ידי שבוצעה הפרה
 ונקט הנהלים של מםקיו על לפיקוח מטעמו אחראי מינה ,למניעת הפרה מספקים נהלים

 .הישנותה ומניעת לתיקון הפרה סבירים אמצעים
 

להימנעות  בהסדר )חשוד או) מפר עם להתקשר רשאי יהיה ערך ניירות רשות ראש יושב
 כי יסכים המפר שבמסגרתו בתנאים המותנים ,הליכים להפסקת או הליכים מנקיטת

 אכיפה הליך במסגרת ללהטי רשאית אכיפה שועדת מהסוג אכיפה אמצעי יוטלו עליו
 הנדרשת ההערכות את ובוחן העסקית פעילותו על החוק השלכות את בוחן הבנק .מנהלי

 .ומנהליו עובדיו ידי על הפרות למניעת ,הקיימים הבקרה ואמצעי לרבות הנהלים
 

 2010-א"התשע, (תיקוני חקיקה)הצעת חוק הגברת האכיפה בשוק ההון 
 

, (פנסיוני ובשיווק פנסיוני בייעוץ עיסוק) פיננסיים ותיםשיר על הפיקוח חוק לתיקון הצעה
 :עיקריה אשר( "הפנסיוני הייעוץ חוק)"

 
במשרד  וחיסכון ביטוח ,ההון שוק על הממונה של והבירור הפיקוח סמכויות הרחבת
לתפוס  ,למקומות להיכנס ,לתשאול אדם לזמן סמכות מתן כגון "(הממונה)" האוצר

 ;ידיעותו מסמכים ולדרוש מסמכים
 

חוק  של הפרה בגין להטיל רשאי שהממונה "(כספי עיצום)" הכספיות הסנקציות הגדלת
העיצום  לסכום ביחס מדרגים שלושה נקבעו החוק הצעת במסגרת .הפנסיוני הייעוץ
 .ההפרה חומרת של כפונקציה הכספי

 
 העיצום מגובה מחצית בשיעור ,ל"מנכ על כספי עיצום להטיל לממונה אפשרות מתן

 התאגיד ידי על הפנסיוני הייעוץ חוק של הפרה מבוצעת כאשר ,להפרה הכספי שנקבע
 ההפרה למניעת הסבירים האמצעים בכל נקט ל"שהמנכ יוכח אם אלא ,מי מעובדיו או

 ;האמורה
 

 .כספי עיצום לביטוח בחוזה להתקשר ואיסור כספי עיצום מפני לשפות איסור
 

 את בוחן הבנק .הכנסת של הכספים ועדת בפני בדיונים נמצא החוק הצעת נוסח
 .העסקית פעילותו על ,תתקבל אם ,זו חוק של הצעת ההשלכות

 
 -2010 ע"התש ,בהשקעות המתווכים להסדרת חוק טיוטת

 
אשר  החוק טיוטת את הציבור להערות 2010 באוגוסט 22 ביום הפיצה ערך ניירות רשות

 ביחד ,המוצעת המתכונת פי על .ובכללות בהשקעות בתיווך העיסוק את להסדיר מטרתו
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 המתווכים נציגי גם בה מיוצגים יהיו אשר ,מפקחת מועצה תוקם ,הפעילות עם הסדרת
 .הרשות ידי על תפוקח והיא ,הפיננסיים

 
 למעט) בהשקעות המתווכים כלל לגבי התנהגות וכללי בסיסיים חובות יקבע החוק

 הסדרה תיעשה ובנוסף, (האוצר יקוחבפ ונמצאים בחוק נזכרים שאינם יועצים פנסיוניים
 התמריצים לנושא גם שתתייחס ,ועיסוק עיסוק לכל מותאמת ,משנה מפורטת בחקיקת

 .המותרים
 

ביחס  מסוימות סמכויות תהיינה הבנקים על למפקח ,בנקאיים בתאגידים שמדובר ככל
 במסחר', בברוקראז עיסוקם עם בקשר הבנקאיים התאגידים על שתחולנה להוראות

 .במשמורת או ,צמיע
 

 )חקיקה תיקוני) ערך ניירות על במידע הוגן בלתי שימוש איסור חוק תזכיר
 

 תזכיר של הציבור להערות טיוטה 2010 באוקטובר 24 ביום הפיצה ערך ניירות רשות
 .החוק

 
 ועובדיהם אחרים כספי מנהלי ידי על הטרמה פעולות ביצוע מניעת הינה החוק מטרת

 ידי על המבוצעות ערך בניירות פעולות ביצוע על מידע בידם יש תפקידם אשר מתוקף
 פעולה על מוקדמת ידיעה לאור ערך בנייר פעולה ביצוע משמעותה הטרמה .לקוחותיהם

 על להגבלות ביחס אחיד הסדר ליצור היא שנייה מטרה .ערך נייר אחר באותו של צפויה
 ,שקעותה ייעוץ הסדרת קבחו כיום הקבועות ,ערך בניירות ועשיית עסקאות החזקה
 משותפות השקעות ובחוק(  "הייעוץ חוק":להלן (השקעות ובניהול תיקי השקעות בשיווק

 בין להבחין טעם שאין התפיסה מתוך ,"(משותפות חוק השקעות"  :להלן) בנאמנות
 .זה לעניין ערך רשות ניירות ידי על המפוקחים הגורמים

 
העתידה  פעולה על ביודעו ,ערך בנייר פעולה בצעהמ פיננסי מתווך ,המוצע התיקון פי על

שבניהולו  הקרן ידי על או לקוחו ידי על אליו קשור ערך בנייר או ערך נייר באותו להתבצע
אסורה  הטרמה פעולת למבצע ייחשב ,כאמור פעולה על מידע המוסר וכן ,בבעלותו או

 ח"ש מיליון מישהכח או ליחיד ח"ש כמיליון של בסך קנס או שנים חמש מאסר שדינה
 .יותר קלה בצורה הטרמה פעולת למבצע הוא גם ייחשב המידע מקבל. לתאגיד

 
בניירות  עסקאות ועשיית ערך ניירות אחזקת על להגבלות ביחס תיקונים מוצעים כן כמו
 .הרשות ידי על המפוקחים שונים גורמים על החלות  ,ערך

 
מעסיקים  אשר ,פיננסיים כיםמתוו שהם תאגידים על חובה בחוק לקבוע מוצע עוד

המוצעים  האיסורים שמירת את יבטיחו אשר נהלים לקבוע ,אחרים פיננסיים מתווכים
זו  במסגרת .הללו האיסורים אכיפת להבטחת אחראי למנות וכן החוק הצעת במסגרת

 .לקבוע ל"הנ התאגידים שעל לנהלים מנחים יםוקו לקבוע תוסמך הרשות כי מוצע
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 -2010 ע"התש, ) חברות הבראת - תיקון) ותהחבר חוק תזכיר
 

 הבראת בנושא החברות חוק לתיקון הצעה המשפטים משרד יזם 2010 שנת במהלך
 בקשיים בחברות הטיפול על משמעותית הדבר ישפיע ,לחוק התיקון יתקבל אם .חברות

 :המוצע התיקון עיקרי .אלה חברות שנתנו בטוחות ומימוש ,ותהליכי הבראתן
הקפאה  צו להארכת אפשרות מתן ביניהן ,הליכים הקפאת לצו הנוגעות ראותההו שינוי

 .שירשמו מיוחדים מטעמים פעם כל חודשים שלושה של למשכים חודשים -9 ל מעבר
 

כל  נציג הינו בהקפאה הנאמן המקובל והנוהג הקיים הדין פי על - תפקיד בעל מינוי
ובכלל  ,ההקפאה בתקופת הנאמן להיות החברה של משרה לנושא לאפשר מוצע .הנושים

כגון  ,נאמן או למפרק הנתונות מאלו יותר לכת ומרחיקות רבות סמכויות לו להקנות זה
 .והמרתם מימושם עיכוב ,החברה שעבודי בדיקת ,חקירה סמכויות

 
לפעול  התפקיד בעל סמכויות את מרחיב המוצע ההסדר - משועבדים בנכסים שימוש
 .קפאההה הליך במהלך החברה בנכסי

 
הפעלת  להמשך חיוניים שירותים או מצרכים הספקת המשך :לרבות נוספים נושאים
של  שוטפת הפעלה לטובת חדש אשראי ,קיים חוזה לדחות או לאמץ הסמכות ,החברה
ומעבר  הליכים הפסקת ,פשרה או הסדר אישור ,ההליכים הקפאת בתקופת החברה

 .ועוד לפירוק מהבראה
 

 -2010 ע"התש המשכון חוק תזכיר
 

 שהוכנה המשכון לחוק תזכיר טיוטת ,המשפטים משרד הפיץ 2010 בינואר 3 ביום
 ,התזכיר .השעבודים דיני של מקיף הסדר להוות נועד התזכיר .במשרד המשפטים

 לחולל נועד ,אוסטרליה ,זילנד ניו ,קנדה דוגמת במדינות הסדרים חקיקתיים על המבוסס
 הינה החוק מנסחי של המוצהרת מטרתם .יםרב השעבודים בהיבטים בתחום מהפכה
 והסרת נכסיהם את למנף נכסים בעלי הרחבת אפשרויות תוך האשראי שוק שיכלול
 :המוצע התזכיר עיקרי .למינוף חסמים

 בעל הסכמת ללא ,משועבד נכס על נוספים שעבודים ליצור זכות לחייב מקנה התזכיר -
 .השעבוד

 תוך ,השעבוד בעל הסכמת ללא המשועבד סהנכ את למכור זכות לחייב מקנה התזכיר -
 שהופקד מזומן כסף הינו התחליף אם ,לדוגמא(הנכס  של תחליפו על השעבוד החלת

 (.עליו חל המקורי הנושה לטובת השעבוד ,כלשהו בבנק ידי החייב על
 (.לעולם באו טרם(עתידיים  נכסים על שעבוד ליצור אפשרות ליחיד מקנה התזכיר -
 שההסכם למרות ,לאחר זכותו את להמחות אפשרות חוזית זכות לבעל נותן התזכיר -

 זכותו את לשעבד או להמחות רשאי בנק של קרדיטורי לקוח ,לדוגמא) אוסר המחאה
 דרך על בהמחאה מדובר אם בין ,ההמחאה רישום ומחייב( הבנק ללא הסכמת לאחר

 .המכר דרך על אם בהמחאה ובין השעבוד
לטובת  ,בורסה חבר או בנק אצל הרשומים ערך ניירות שעבוד של מנגנון יוצר התזכיר -

 .לעניין הנוגע הבורסה חבר או הבנק הסכמת בקבלת צורך ללא ,שלישיים צדדים
 .היום מהקיים מסוימים בהיבטים שוניםה ,נושים בין עדיפות סדרי קובע התזכיר -
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 דירקטוריון בנושא 301 'מס תקין בנקאי ניהול הוראת תיקון

 
' מס תקין בנקאי ניהול להוראת תיקון הבנקים על הפיקוח הפיץ 2010 דצמבר בחודש

 סוגי ,הרכבו ,סמכויותיו ,הדירקטוריון של יעיל תפקוד לגבי והנחיות כללים הכוללת, 301
.  2012 בינואר 1 ביום לתוקפם ייכנסו להוראה התיקונים מרבית כאשר ,ועדותיו ותפקודן

 של קיימת פרקטיקה ,באזל ועדת מלצותה על מתבססים המתוקנת השינויים בהוראה
 .ל"ובחו בארץ בנושא רגולציה ועדכוני ,הפיקוח בישראל רשויות

 :להוראה התיקונים בין
מראש  הודעה יחייב הבנקאי בתאגיד משרה כנושא אדם מינוי בהם נוספים מקרים נקבעו

 ; (2 ) תפקיד לאותו מחדש מינוי או כהונה הארכת  : (1 ) כדלקמן ,הבנקים על למפקח
 לאחר ; (4 ) הדירקטוריון ר"כיו דירקטור מינוי ; (3 ) משרה כנושא אחר מינוי לתפקיד

 .)מחדש אישור(דירקטור  של שנות כהונה שלוש
השקעה  לרבות) קבועות השקעות ומימוש ביצוע בנושא הדירקטוריון דיוני עם בקשר

ל "הנ הקריטריונים כי ,נקבע ,הדירקטוריון שיקבע כפי קריטריונים לפי (נשלט בתאגיד
 .הבנקאי התאגיד של השוטף בניהול הדירקטוריון של מעורבות שיימנע באופן ייקבעו
 ,היתר בין ,הדירקטוריון יתייחס ,הבנקאי התאגיד של האשראי מדיניות על בדיון כי ,נקבע

חשיפה  ,גיאוגרפית חשיפה ;אשראי למתן יעד ושווקי עסקיים יעדים :הבאים לנושאים
בין  והמתאם אשראי תמחור מדיניות ;ביטחונות ולריכוזיות פירעון למועדי ,תלמטבעו
בנוגע  חוב והסדרי גביה מדיניות ;חובות וסיווג הפרשות קביעת מדיניות ;לסיכון תשואה
 .בעייתיים לחובות

שיצמצם  באופן הדירקטוריון ידי על ייקבע אשראי למתן הסמכויות מדרג כי ,נקבע
 .הבנקאי התאגיד של טףהשו בניהול מעורבותו

התאגיד  הנהלת ללא סגורות בדלתיים דיון הדירקטוריון יקיים לשנה אחת כי נקבע
בין  היחסים במערכת הקשורים שונים בנושאים הדירקטוריון ידון במסגרתו ,הבנקאי

 .והדירקטוריון ההנהלה
אשרור  לעבור יידרשו ,הדירקטוריון בועדות המתקבלות מההחלטות ניכר חלק כי ,נקבע

בנוסף  .מהמפקח כן לעשות שלא אישור ניתן כן אם אלא ,הדירקטוריון במליאת בדיעבד
אחד  אם ,כאמור בהחלטה נוסף דיון לקיים תידרש הדירקטוריון מליאת כי ,נקבע

 .זאת דרש הדירקטורים
חיצוניים  דירקטורים יהיו בנקאי בתאגיד הדירקטוריון מחברי שליש לפחות כי ,נקבע

 ,החיצוניים הדירקטורים כלל על שווים תנאים יחולו כי נקבע ,בנוסף (.כיום רבע לעומת(
חלק  כאשר , 301 הוראה פי על מונו הם אם ובין החברות חוק פי על מונו הם אם בין

הדרישות  לעומת בנקאי בתאגיד חיצוניים דירקטורים עם מחמירות מהדרישות
חיצוניים  דירקטורים לגבי כי נקבע ,למשל כך) ציבוריות בחברות חיצוניים מדירקטורים

חמישה  מעל למחזיק זיקה מתקיימת כאשר גם מינוי המונעת זיקה יראו בנקאי בתאגיד
 (.הבנקאי בתאגיד השליטה אמצעי של מסוים מסוג אחוזים

במקרים  למעט) יכהן לא ,(הדירקטוריון ר"יו לרבות) בנקאי בתאגיד דירקטור כי ,נקבע
תאגיד  כן אם אלא) ההון שוק בתחום הפועלים בגופים קטורכדיר גם במקביל (חריגים
. בנקאית קבוצה אותה עם נמנה כאמור לרבות ) בנקאי בתאגיד דירקטור כי נקבע ,בנוסף(

של  בת בחברה כדירקטור גם במקביל (חריגים במקרים למעט) יכהן לא )הדירקטוריון ר"יו
 .הבנקאי התאגיד
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מחברי  מחצית על יעלה לא הדירקטוריון תמועדו אחת בכל החברים מספר כי ,נקבע
 .הדירקטוריון

על  לדירקטוריון ותמליץ תדון אשר ,תגמולים ועדת בנקאי תאגיד בכל תוקם כי ,נקבע
 .הבנקאי התאגיד של תגמול ונהלי תגמול מדיניות

לדירקטוריון  ותמליץ תדון אשר ,סיכונים לניהול ועדה בנקאי תאגיד בכל תוקם כי ,נקבע
בניהול  הבכירים המנהלים פעולות על ותפקח השונים לסיכונים החשיפה ותמדיני על

. ל"הדירקטוריון הסמיך ועדה לניהול סיכונים כנ .הסיכונים אותם
של  לציבור והרבעוניים השנתיים הדוחות את שתבחן היא הביקורת ועדת כי ,נקבע

נקבע  ,זאת עם חדי .מאזן ועדת ולא ,אישורם על למליאה ותמליץ תדון ,הבנקאי התאגיד
בועדה  כספיים דוחות באישור 2013 בינואר 1 ליום עד לדון רשאי יהא בנקאי תאגיד כי

 ,הביקורת בועדת גם חברים יהיו מחבריה מחצית שלפחות ובלבד ,הביקורת ועדת שאינה
כיום הבנק נוהג לאשר את הדוחות הכספיים בועדה מיוחדת  .ביקורת ועדת ר"יו לרבות

בה חברים כל חברי ועדת הביקורת וכן דירקטורים נוספים בעלי מיומנות  "ביקורת ומאזן"
 .חשבונאית

 
הנחיות והבהרות בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים 

 
פורסמו הנחיות של הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה  2011במרס  27ביום 

ההנחיות קובעות מספר הבהרות בנוגע . עובדיםהפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות 
להערכת התחייבות בגין זכויות עובדים והנחיות בדבר בקרה פנימית על תהליך הדיווח 

זיהוי ומיון התחייבויות , הכספי בנושא זכויות עובדים תוך דרישה לשיתוף אקטואר מוסמך
כת האקטואר ותיקופה קיום בקרות פנימיות לצורך הסתמכות על הער, בגין זכויות עובדים

. וכן דרישות גילוי מסוימות
פרסם הפיקוח על הבנקים הבהרה לפיו נדחה היישום לראשונה של  2011במאי  23ביום 

 .2011באפריל  1ל ליום "ההנחיה הנ
הבנק בוחן את השלכות החוזר הן על מדידת ההתחייבות והן  על תהליך הבקרה הפנימית 

.  בנושא זכויות עובדים
. לא ניתן להעריך את ההשפעה על מדידת התחייבויות בגין זכויות עובדים בשלב זה

 
מידע צופה פני עתיד 

 

שאינו מתייחס לעובדות היסטוריות מהווה , חלק מהמידע המפורט בדוח הדירקטוריון
 .1968ח "התשכ, ערך-מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות

 
מהותית מאלו שנכללו במסגרת המידע צופה עשויות להיות שונות , תוצאות הבנק בפועל

כתוצאה מאי התממשות , בין היתר, לרבות, כתוצאה ממספר רב של גורמים, פני עתיד
במצב המדיני והכלכלי ובמבנה ובהיקף , הערכות ושינויים בלתי צפויים בסביבה הכלכלית

. התחרות
, "הבנק צופה", "אמיןהבנק מ: "מידע הצופה פני עתיד מאופיין במילים או בביטויים כגון

תכניות ", "מדיניות הבנק", "הבנק מעריך", "הבנק מתכנן", "הבנק מתכוון", "הבנק מצפה"
וביטויים נוספים המעידים " עלול להשפיע", "יעדים", "אסטרטגיה", "תחזית הבנק", "הבנק

.  על כך שמדובר בתחזית לעתיד ולא בעובדות עבר
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כרוכים בסיכונים ובחוסר וודאות משום שהם מבוססים על , ביטויים צופי פני עתיד אלו
תחזיות לעתיד בנושאים : ההנהלה לגבי אירועים עתידיים אשר כוללים בין היתר הערכות

, שונים הקשורים להתפתחות הכלכלית בארץ ובעולם ובמיוחד לשוקי המטבע ושוקי ההון
להתפתחויות טכנולוגיות ולנושאי , להוראות גורמי פיקוח להתנהגות המתחרים, לחקיקה
 .כח אדם

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

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

 .מהותי
 -האם הבין היתר על הערכות גורמים בתוך הבנק או בחבר, המידע המוצג להלן נסמך

. לאומי וחוות דעת מקצועיות של גופים ואנשים שעובדים עם הבנק
לרבות בגין , הבנק אינו מתחייב לפרסם עדכון למידע צופה פני עתיד הכלול בדוחות אלה

 .על מידע כאמור, ם שיקרו לאחר פרסום הדוחותהשפעת נסיבות או אירועי
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התפתחות עסקי הבנק . ב
 

נתונים עיקריים 

 
 

 
 

לשלושה חודשים שנסתיימו         

במרץ  31ביום                 

 

   שינוי  2010 2011 נתוני רווח והפסד

  באחוזים ח "במיליוני ש 

רווח מפעולות מימון לפני  

    13.2 56.2 63.6הפסדי אשראי הוצאות בגין 

   ( 73.5) 4.9 1.3הוצאות בגין הפסדי אשראי  

    13.5 24.4 27.7הכנסות תפעוליות ואחרות 

    9.9 47.7 52.4הוצאות תפעוליות ואחרות 

    31.5 18.1 23.8רווח נקי 

 

 

      
שינוי  לעומת     

 31.12.2010 31.3.2010 31.12.2010 31.3.2010 31.3.2011 נתונים מאזניים

 באחוזים ח"במיליוני ש 

 2.3 13.7 3,292.8 2,961.6 3,368.3נטו  ,אשראי לציבור

 2.7 12.8 3,436.6 3,126.2 3,527.9פיקדונות הציבור 

( 0.4)( 1.5) 344.5 348.6 343.2הון עצמי 

      

 31.12.2010 31.3.2010 31.3.2011יחסים פיננסיים עיקרים 

באחוזים                           

 20.7 23.3 31.5( א)ההון העצמי  תשואה נטו על

 ,מסך האשראי לציבור הפסדי אשראי הוצאה בגין

 0.72 0.66 0.15( א)נטו 

 50.9 51.2 52.9מסך הוצאות  תפעוליות  הכנסות תפעוליות

 59.1 59.2 57.4מסך ההכנסות  הוצאות תפעוליות ואחרות

 הוצאות  תפעוליות מסך משכורות והוצאות נלוות

 54.3 56.0 55.7ואחרות 

 14.86 16.43 14.58ההון הכולל לרכיבי סיכון  

 10.14 11.24 9.98לרכיבי סיכון  1הון רובד 

   על בסיס שנתי( א)
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ההוצאות וההפרשה למס , התפתחות ההכנסות
 

 שלן ברבעון הראשוהסתכם  הוצאות בגין הפסדי אשראיהרווח מפעולות מימון לפני 
, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 56.2 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 63.6 -ב 2011שנת 
במרווחי מעליה בנפחי הפעילות העסקית בבנק ועליה מנבע אשר  13.2%של  גידול

. הריבית 
מדידה "אימץ הבנק לראשונה את הוראת המפקח על הבנקים בדבר  2011בינואר  1ביום 

, בהתאם להוראות ." סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, םוגילוי של חובות פגומי
מיוחסות תחילה לגביות על חשבון קרן ומקטינות בכך , גביות על חשבון חובות שהופרשו

גביות אלו יוחסו תחילה , בעוד שטרם כניסת ההוראה לתוקף, הוצאות בגין הפסדי אשראי
ה גם הוצאות בגין הפסדי רא)לחשבון הריבית והוצגו בסעיף הכנסות מימון אחרות 

ברווח מפעולות מימון  21.6%חלה עליה של , גביות אלו הכנסות מבנטרול  (. אשראי
. לעומת התקופה המקבילה אשתקד

 
לעומת התקופה המקבילה אשתקד לפי להלן פרטים נוספים על השינוי ברווח המימוני 

: מגזרי הצמדה
 2011במרץ  31לשלושה חודשים שנסתיימו ביום  

/ גזר הצמדהמ

גורמי השינוי 

י לא "מט

צמוד 

י צמוד "מט

מדד 

מטבע 

כ "סהחוץ 

 ח"מיליוני ש 

 6.9( 0.1) 0.1 6.9ביתרות ( קיטון/ )שינוי כתוצאה מגידול 

 3.9-  1.2 2.7במחיר ( קיטון/ )שינוי כתוצאה מגידול 

/ השפעת עמלות מעסקי מימון והכנסות 

)*(  אחרות נטו (הוצאות מימון)

 

 -

 

 -

 

 -

 

(3.4 )

 7.4( 0.1) 1.3 9.6כ  "סה

סיכון אשראי , מדידה וגילוי של חובות פגומים"נובע מיישום הוראת המפקח על הבנקים בדבר )*( 

. ראה לעיל, "והפרשה להפסדי אשראי

 
לעומת  4.98% גדל לשיעור של  2011ברבעון הראשון של שנת פער הריבית הכולל 

. בתקופה המקבילה אשתקד 4.55%
 

ח "מיליון ש 1.3 -ב 2011ברבעון הראשון של שנת  והסתכמ צאות בגין הפסדי אשראיהו
, ח"מיליון ש 3.6  של קיטון, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 4.9 -בהשוואה ל

. 73.5%המהווים 
מדידה "אימץ הבנק לראשונה את הוראת המפקח על הבנקים בדבר  2011בינואר  1ביום 

" . סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, יםוגילוי של חובות פגומ
ראה , השינוי בהוצאות בגין הפסדי אשראי נבע בעיקר מכניסתה לתוקף של הוראה זו 

. לעיל
לרבעון הראשון של  , בגין חובות שנבחנו פרטנית, להפסדי אשראי פרטניתהפרשה הה

ה המקבילה תקופח ב"מיליון ש 5.1לעומת ח "ש מיליון 1.4של הסתכמה בסך  2011שנת 



16
 16  

עיקר הירידה בהוצאה נובעת מיישום . 72.5%המהווים , ח"מיליון ש 3.7ירידה בסך , אשתקד
סיכון אשראי , מדידה וגילוי של חובות פגומים"הוראת המפקח על הבנקים בדבר 

". והפרשה להפסדי אשראי
המחושבת על  הפרשה קבוצתית בגין סיכוני אשראי נקבעה, לעילכחלק מיישום ההוראה 

.  בסיס ענפי
אשר , לחובות מסופקים " נוספת"וה" כללית"ההפרשה הקבוצתית הינה חלף ההפרשות ה

הבנק ממשיך לחשב את ההפרשה הנוספת ובודק . היו בתוקף עד למועד כניסת ההוראה
כי סכום ההפרשה הקבוצתית בתום כל תקופת דיווח לא יפחת מסכום ההפרשה הכללית 

במרס  31ההפרשה הקבוצתית ליום . ברוטו ממס, מועדוהנוספת שהיו מחושבות לאותו 
. הייתה גבוהה מסך ההפרשות הכללית והנוספת 2010בדצמבר  31וליום  2011

י דהפסל הפרשה הקבוצתיתקיטון ב בגין נרשמה הכנסה 2011ברבעון הראשון של 
אשתקד  ההמקביל בתקופהההוצאה להפרשה נוספת . ח"מיליון ש 0.1סך של באשראי 

. ח"מיליון ש 0.2להכנסה בסך של  הסתכמה
 

מסך  0.15% -לכ הגיע,בחישוב שנתי ,2011ברבעון הראשון של שנת יעור ההפרשה ש
 . בתקופה המקבילה אשתקד 0.66% -האשראי באחריות הבנק בהשוואה ל

 
ברבעון הראשון של הסתכם  הפסדי אשראי הוצאות בגין הרווח מפעולות מימון לאחר 

, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 51.3 -ח בהשוואה ל"ליון שמי 62.3 -ב 2011שנת 
  .21.4%של גידול 

 
 ברבעוןהסתכמו  , אשר נבעו מעמלות תפעוליות בלבד ההכנסות התפעוליות והאחרות

ח בתקופה "מיליון ש 24.4 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 27.7 -ב 2011הראשון של שנת 
. 13.5% המהוויםח "מיליון ש 3.3 של גידול, המקבילה אשתקד

 
: אשתקדלהלן עיקרי השינויים בהכנסות מעמלות תפעוליות לעומת התקופה המקבילה 

 
 .ח"מיליון ש 1.0מדמי ניהול בסך  ותבהכנס גידול  -
 .ח"מיליון ש 0.4גידול בעמלות מכרטיסי אשראי בסך   -
 .ח"מיליון ש 0.3מפעולות בניירות ערך בסך  ותגידול בהכנס  -
 .ח"מיליון ש 1.3מטיפול באשראי בסך גידול בהכנסות   -

 
לעומת  2011מעליה בהיקף הפעילות ברבעון הראשון של שנת עיקר הגידול מוסבר 

מעליה בחלק מתעריפי העמלות בתחילת הרבעון השלישי ו התקופה המקבילה אשתקד
. 2010של שנת 

 
מסך כל  30.3%מהוות  2011לרבעון הראשון של שנת יות והאחרות ההכנסות התפעול

והכנסות תפעוליות  הפסדי אשראיהוצאות בגין קרי הרווח המימוני לפני )ההכנסות 
. 2010בכל שנת  30.1% -ו  המקבילה אשתקד ללא שינוי לעומת התקופה( ואחרות

מההוצאות  52.9% מכסות 2011לרבעון הראשון של שנת ההכנסות התפעוליות והאחרות 
בכל שנת  50.9% -ו ,בתקופה המקבילה אשתקד 51.2%התפעוליות והאחרות לעומת 

2010 .
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  2011ברבעון הראשון של שנת הסתכמו  ההוצאות התפעוליות והאחרות

 4.7 של גידול, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 47.7ח לעומת "מיליון ש 52.4 -ב
. 9.9% ח שהם"מיליון ש

ח "מיליון ש 1.3בסך מעליה , ח"מיליון ש 2.5של  שכר בסךההוצאות ב מעליה נבע הגידול
. ח בהוצאות אחזקה ופחת בנינים וציוד"מיליון ש 0.9ומעליה בסך  אחרותבהוצאות 

מסך כל  57.4% מהוות 2011ברבעון הראשון של שנת  ההוצאות התפעוליות והאחרות
. 2010בכל שנת  59.1 % -ובתקופה המקבילה אשתקד  59.2%ההכנסות לעומת 

 
ח "מיליון ש 29.2 -ב 2011ברבעון הראשון של שנת הסתכמו  משכורות והוצאות נלוות

ח המהווים "מיליון ש 2.5 גידול, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 26.7 -בהשוואה  ל
9.4% . 

: השינויים העיקרייםלהלן 
 כתוצאהבעיקר הגידול נבע , ח "יון שמיל 4.4 –פנסיה גדלו ב ו, הוצאות לפיצויי פרישה   -

 .מירידת רווחי היעודות
 .ח"מיליון ש 1.8 –ב ומענקים  מנגד קטנו הוצאות משכורת  -

 
מסך כל סעיפי ההוצאות  55.7% -מהוות כ 2011ברבעון הראשון של שנת הוצאות השכר 

בכל  54.3% -כו בתקופה המקבילה אשתקד  56.0% -התפעוליות והאחרות בהשוואה לכ
. 2010שנת 

 
  2011ברבעון הראשון של שנת למעט שכר הסתכמו  ההוצאות התפעוליות והאחרות

 גידול של, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 21.0 -בהשוואה ל, ח"מיליון ש 23.2 -ב
  .10.5%המהווים , ח"ן שמיליו 2.2

 
: מהסיבות הבאותבעיקר הגידול נובע 

 .אות אחזקת בנינים וציודח בהוצ"מיליון ש 0.9עליה בסך של   -
 .ח בגין הוצאות שיווק ופרסום"מיליון ש 0.5 של  עליה בסך -
 .ח בהוצאות המחשב "מיליון ש 0.7עליה בסך של  -

 
  2011ברבעון הראשון של שנת הסתכם  הרווח מפעולות רגילות לפני מסים

של ול גיד ,ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 28.0 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 37.6-ב
34.3%.  

 
 2011ברבעון הראשון של שנת הסתכמה  ההפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות

של  גידול, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 9.9 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 13.8 -ב
בתקופה  35.4%לעומת  36.7%שיעור ההפרשה למס מהרווח לפני מס הינו  .39.4%

.  1.3%של  עליה המקבילה אשתקד
 

 18.1 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 23.8 -ב 2011ברבעון הראשון של שנת הסתכם הרווח הנקי 
. 31.5% של גידול, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש
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 23.3% -בהשוואה ל, 31.5% -בחישוב שנתי הגיעה ל התשואה נטו על ההון העצמי
. בתקופה המקבילה אשתקד

 
  - בהשוואה ל, ח"ש 23.45-ל 2011ראשון של שנת ברבעון ההגיע , הרווח הנקי למניה

. 31.5% של גידול, ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש 17.83
 

התפתחויות בסעיפי המאזן 
 

מיליון  4,667.7 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 5,171.5 -הסתכם ב 2011במרס  31ליום המאזן 
של ו 10.8%של   ידולג, 2010בדצמבר   31 -בח "מיליון ש 5,160.3 -ו 2010 מרסבסוף ח "ש

.  בהתאמה 0.2%
 

ח לעומת "מיליון ש 1,203.9בסך  2011במרס  31 -בהסתכמו  מזומנים ופיקדונות בבנקים
של  גידול ,2010בסוף שנת ח "מיליון ש 1,144.4וסך   2010בסוף מרס ח "מיליון ש 1,056.9
, לאומים בהמופקדיבפיקדונות  מעליהבעיקר נובע  הגידול .בהתאמה 5.2%ושל  13.9%

  .לצורך כיסוי חלק מהפקדונות לזמן קצוב של הלקוחות
 

 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 486.5בסך  2011במרס  31 -בהסתכמה  ההשקעה בניירות ערך
של  קיטון, 2010בסוף שנת ח "מיליון ש 616.2וסך , 2010 במרס 31 -בח "מיליון ש 557.4
. וח על מצב הנזילות ומקורות הבנקלפירוט נוסף ראה דיו .בהתאמה 21.0%ושל  12.7%

, בניכוי השפעת המס, הפסדים בגין התאמות לשווי ההוגן שנזקפו ישירות להון העצמי
שיעור ירידת הערך שנזקפה להון  .ח"מיליון ש 0.5בסך של  2011במרס  31הסתכמו ביום 
 6 -הינו פחות מ ירידהומשך זמן ירידת הערך מאז תחילת ה 10% -העצמי נמוך מ

. דשיםחו
 

ההשקעה באגרות חוב משמשת את הבנק בניהול מדיניות נכסים והתחייבויות והקטנת 
. הפיננסייםהסיכונים 

 
ח לעומת סך "מיליון ש 3,368.3 -ב 2011במרס  31 -בהסתכם  נטו אשראי לציבורה

, 2010בדצמבר   31 -בח "שמיליון  3,292.8וסך  2010 במרס 31 -בח "מיליון ש 2,961.6
  .בהתאמה 2.3% שלו 13.7%ל גידול ש

אימץ הבנק לראשונה את הוראת המפקח על הבנקים בדבר  2011לינואר  1החל מיום 
בעקבות ". סיכון אשראי והפרשה  להפסדי אשראי, מדידה וגילוי של חובות פגומים"

מיליון  34.6בסך של  2011לינואר  1האימוץ לראשונה קטן האשראי לציבור נטו ליום 
היה גדל  2011למרס  31ל השלכות האימוץ לראשונה האשראי לציבור ליום בניטרו. ח"ש
להסברים נוספים לגבי השפעת האימוץ לראשונה . 2010לדצמבר  31לעומת  3.4% -ב

. ד1של ההוראה ראה ביאור 
 

 .מדיניות הבנק כוללת ניהול סיכוני אשראי מושכל לשמירה על  איכות תיק האשראי
 .'דוני אשראי בפרק ראה סקירה על סיכ, בנוסף

 
 ח בהשוואה "מיליון ש 3,527.9 -ב 2011 במרס  31-בהסתכמו  פיקדונות הציבור
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 ח "מיליון ש 3,436.6ח בתום התקופה המקבילה אשתקד וסך "מיליון ש 3,126.2 -ל
.  בהתאמה 2.7%של  גידולו 12.8%של  גידול, 2010בדצמבר   31 -ב
 

קופות , ות הבנק הכולל פיקדונות הציבורסך תיק השקעות הלקוחות המנוהל באמצע
 לסך 2011 מרסבסוף סתכם הוניירות ערך למשמרת  קרנות השתלמות, גמל

לסך  2010בסוף שנת ו  ח"מיליון ש 4,226.2לסך  2010 מרסבסוף , ח"מיליון ש 4,830.3
אשר נובע בעיקר מעליה , בהתאמה 2.9% שלו 14.3%של  גידול, ח"מיליון ש 4,695.9

 .צד עליה בשווי ניירות ערך וקופות הגמל של לקוחותלות הציבור בפיקדונ
 

 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 946.8הסתכמו לסך של  2011במרס  31ליום  פיקדונות מבנקים
גידול , 2010בסוף שנת ח "מיליון ש 1,026.2 -ו 2010 מרסב 31 -בח "מיליון ש 859.1
 . בהתאמה 7.7%וקיטון של  10.2%

 2010סוף שנת הירידה לעומת . ים משמשים לצרכי הנזילות של הבנקהפיקדונות מבנק
מצב "סעיף ', ראה פרק דלמידע נוסף . בתיק ניירות הערך של הבנק מקיטוןנבעה בעיקר 

 ".הנזילות וגיוס המקורות בבנק
 

לחברת האם , (שטרי הון)כתבי התחייבות נדחים  הבנק הנפיק כתבי התחייבות נדחים
. לאומי

ניתנים להארכה מדי שנה בשנה נוספת בהסכמת הצדדים בהתאם למנגנון שטרי ההון 
בנק ישראל הכיר בכתבי ההתחייבות כהון משני לצורך עמידה . ריבית שנקבע מראש

הגדרת הון תאגיד בנקאי לעניין ( )רישוי)בהגדרת הון התאגיד הבנקאי לפי כללי הבנקאות 
. 1990 -ן "התש( א לחוק23סעיף 

: ההון אשר הונפקולהלן פרטי שטרי 
 ביתרת קרן של( שטר הון)בנק כתב התחייבות הנפיק ה 2008בדצמבר  30ביום  -

+ שנים בריבית משתנה פריים  6שטר ההון הינו לזמן פירעון של  ח"מיליון ש 100.0
1.2% .

 בסך של, (שטר הון)הנפיק הבנק כתב התחייבות נדחה , 2009בדצמבר  31ביום  -
 .0.3%+ שנים בריבית משתנה פריים  6ן הינו לזמן פירעון של שטר ההו. ח"מיליון ש 50.0

 
  2011 במרס 31היתרה המשוערכת של כתבי ההתחייבות הנדחים מסתכמת ליום 

. 2010לשנת  לדוחות הכספיים 9למידע נוסף ראה ביאור  .ח"מיליון ש 151.7 -ל
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מצב האמצעים ההוניים 
 

 348.6ח לעומת "מיליון ש 343.2 -ב 2011במרס  31 -בשל הבנק הסתכם  ההון העצמי
של  קיטון, 2010בדצמבר   31 -בח "מיליון ש 344.5וסך  2010 במרס 31 -בח "מיליון ש

.  בהתאמה 0.4%ושל  1.5%
 

במרס  31 -ב 7.5% -בהשוואה ל 6.6% -הגיע ל 2011במרס  31ביום יחס הון עצמי למאזן 
 .2010בדצמבר  31ביום  6.7%-ו , 2010

 
בהשוואה  14.58% -הגיע ל 2באזל לפי  2011במרס  31ביום  לרכיבי סיכון ללכויחס הון 

. 2010בדצמבר  31 -ב  14.86% -ו  2010במרס  31 -ב  16.43% –ל
. שנקבע על ידי המפקח על הבנקים 9%שיעור זה גבוה מהשיעור המזערי של 

 
 -ל 2 י באזללפ 2011במרס  31 -לרכיבי סיכון הגיע ב (ליבה) 1יחס הון רובד שיעור 
. 2010בדצמבר  31 -ב 10.14% –ו  2010במרס  31 -ב 11.24% –בהשוואה ל  9.98%

 
 .14.5%-14.0%  בשיעור שלמדיניות הבנק לשמור על יחס הלימות הון כולל לרכיבי סיכון 

 
למידע נוסף בנושא הערכת הלימות ההון ראה , לדוחות כספיים 4למידע נוסף ראה ביאור 

. יכוניםסהניהול ' דפרק 
 

(: 2באזל  -2טבלה )מבנה רכיבי ההון לצורך חישוב יחס ההון 

 
31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010 

 
ח"שבמיליוני   

 :1הון רובד 
 

 
 26.6 26.6 26.6 הון מניות 

 301.5 304.5 302.4 עודפים
 14.7 15.4 14.7 קרנות הון אחרות

ע "הפסדים נטו בגין התאמות לשווי הוגן של ני
(0.5) ינים למכירהזמ  - - 

 342.8 346.5 343.2 1סך הכל הון רובד 
 

 :2הון רובד 
 

 
לפני השפעת המס , מסכום הרווחים נטו 45% 

המתייחס בגין התאמות לשווי הוגן של ניירות 
 1.2 1.5 - ערך זמינים למכירה

 8.4 8.4 8.4 לחובות מסופקים הפרשה כללית

 150.0 150.0 150.0 כתבי התחייבות נדחים
 159.6 159.9 158.4 2סך הכל הון רובד 

 502.4 506.4 501.6 סך הכל בסיס ההון לצורך הלימות ההון
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(: 2באזל  -3טבלה ) 2נכסי סיכון ודרישת הון לפי באזל 

 

 
31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010 

כסי סיכון ודרישות הון בגין נ
סיכון אשראי הנובע מחשיפות 

 :של

 
נכסי 
 סיכון

 
דרישות 

 (א)הון 

 
נכסי 
 סיכון

 
  דרישות

( א)הון 

 
נכסי 
 סיכון

 
דרישות 

 (א)הון 
 - - - - - - חובות של ריבונויות

 4.5 50.2 4.8 52.8 4.9 54.4 יבוריצחובות של ישויות סקטור 
 45.4 504.1 40.7 451.9 47.7 529.8 חובות של תאגידים בנקאיים

 27.6 306.8 17.4 193.2 29.3 325.4 חובות של תאגידים
 0.6 6.5 0.6 6.4 0.7 8.1 ן מסחרי"חובות בביטחון נדל

 105.8 1,175.5 91.1 1,012.2 100.8 1,121.5 חשיפות קמעונאיות ליחידים
 56.3 625.3 60.9 677.5 60.4 670.5 הלוואות לעסקים קטנים

 8.8 98.0 7.9 87.8 10.2 112.8 נכסים אחרים
 249.0 2,766.4 223.4 2,481.8 254.0 2,822.5 (ב) סך הכל בגין סיכון אשראי

נכסי סיכון ודרישות הון בגין 

 0.1 1.3 - - 0.1 0.9 (ב)סיכון שוק 
נכסי סיכון ודרישות הון בגין 

 55.2 613.5 54.0 600.5 55.6 617.2 (ג( )ב)סיכון תפעולי 
סך הכל נכסי הסיכון ודרישות 

 304.3 3,381.2 277.4 3,082.3 309.7 3,440.6 ההון
סך בסיס ההון לצורך הלימות 

 501.6 ההון
 

506.4 
 

502.4   
 14.58% יחס הון כולל

 
16.43% 

 
14.86%  

 9.98% 1יחס הון רובד 
 

11.24% 

 

10.14%   

     

  

   .שהשיעור המזערי הנדר 9%לפי   (  א)

 .לפי הגישה הסטנדרטית   ( ב)

 

  

     .לפי גישת האינדיקטור הבסיסי(   ג)
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 התחייבויות תלויות
 
לדעת הנהלת הבנק . במהלך העסקים השוטף הוגשו כנגד הבנק תביעות משפטיות .א

נכללו בדוחות הכספיים , המתבססת על חוות דעת משפטיות באשר לסיכויי התביעות
הפרשות נאותות במקום בו נדרשו הפרשות לכיסוי נזקים כתוצאה מהתביעות 

. האמורות
כום החשיפה הנוספת הכוללת בשל תובענות שהוגשו נגד הבנק ס, לדעת הנהלת הבנק

. ח''ש מיליון 3.4 -כאמור לעיל מסתכם בסך של כ
 

: להלן פירוט של תובענות שהסכום הנטען בהן הוא מהותי .ב
 

הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים  תביעה כספית נגד  2010באפריל  11ביום  .1
לטענת התובעת נגרמו לה נזקים . ח"יליון שמ 4.9הבנק  ונגד משרד הרווחה על סך של 

עקב החלטת ועדת המכרזים של משרד הרווחה לפסול את הצעתה במכרז מאגר 
וזאת בשל פגמים , שערך המשרד להפעלת מעונות יום שיקומיים לילדים בעלי לקויות

 .שנפלו בערבות הבנקאית שהוציא הבנק עבור התובעת לצורך השתתפותה במכרז
 

על  הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה תביעה כספית כנגד הבנק 2010י ביונ 17ביום  .2
לטענת התובעת נגרמו לה נזקים  עקב החלטתה של ועדת . ח"מיליון ש 5.2סך של 

המכרזים של המוסד לביטוח לאומי לפסול את הצעתה במכרז מאגר שערך המוסד 
גמים שנפלו בערבות וזאת בשל פ, לביטוח לאומי למתן שירותי רווחה וסיעוד לקשישים

.  הבנקאית שהוציא הבנק עבור התובעת לצורך השתתפותה במכרז
 
 

טיוטת דוח ביקורת בנק ישראל בנושא איסור מימון טרור 
 

התקבלה במשרדי הבנק טיוטת דוח ביקורת של בנק ישראל  2011בפברואר  27ביום 
ר והאופן בו הבנק הבוחנת את נאותות הטמעת ההוראות והחוקים בתחום איסור מימון טרו

. מיישמם הלכה למעשה
העביר את תגובתו ותשובותיו לאמור בה , לאחר שהבנק למד את האמור בטיוטת הדוח 

. 2011במאי  15לבנק ישראל ביום 
 
 

הענקת מניות לעובדי קבוצת לאומי : אירועים לאחר תאריך המאזן
 

חשב הכללי בהתאם להסכמים בעניין הפרטת בנק לאומי ובהתאם להסכמות בין ה
ועדת הביקורת  2011במרס  15אשרו ביום , במשרד האוצר לבין עובדי בנק לאומי

את המתאר בדבר הצעת מניות של בנק לאומי על ידי מדינת ישראל , ודירקטוריון הבנק
מ "בנק לאומי למשכנתאות בע, (להלן הבנק)מ "בנק ערבי ישראלי בע, לעובדי בנק לאומי

 "(.המתאר", "המשתתפים.( )"ר.ע)לאומי לישראל ועמותת מסעדות עובדי בנק 
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מניות מהון המניות של בנק לאומי  180,307רכשו עובדי הבנק   2011במאי  13ביום 
, 2011במרס  17בהתאם  למתאר שהוגש לרשות ניירות ערך כמתאר מקדמי ביום 

 . 2011באפריל  6וכמתאר סופי ביום 
ח למניה נכון "ש 13.20825מתאר הינו מחיר המניה לצורך ההצעה למשתתפים על פי ה

כשמחיר למניה זה צמוד למדד המחירים לצרכן לפי שיטת מדד , 2011בינואר  19ליום 
בינואר  14שפורסם ביום  2010נו מדד חודש דצמבר יאחרון ידוע כאשר המדד הבסיסי ה

ובהן גם התאמה , מחיר המניה כפוף להתאמות שונות עד למועד התשלום בפועל. 2011
 .הכל כפי שיפורט במתאר, בגין חלוקת דיבידנדים

חלוקת המניות בין המשתתפים וקביעת מספר המניות שתוצענה לכל משתתף תעשנה 
באופן יחסי למשכורת המהווה בסיס להפרשות סוציאליות עבור אותם משתתפים עבור 

 . והכל בהתאם לקבוע במתאר 2011חודש ינואר 
, (כהגדרתו במתאר)שנים מהמועד הקובע  4 המניות תהיינה חסומות לתקופה של

 .ותופקדנה בנאמנות בידי נאמן
ועדת הביקורת והדירקטוריון אשרו מתן הלוואות למשתתפים לרכישת המניות , בנוסף

 .המוצעות במתאר
כולל מספר מרכיבים , אשר נערך על ידי מעריך חיצוני, ל "שווי לעובדים בגין הרכישה הנ

ח סכום זה ייזקף ברבעון השני של השנה  כהוצאת "מיליון ש 0.2 -ובסך הכול מסתכם בכ
 .  שכר כנגד חשבון ההון
שפרעונן , ח"מיליון ש  1.8-הבנק  העמיד הלוואות לעובדים בסך כ, למימון רכישת המניות

ח  " מיליון  ש  0.6מזה  הלוואות בסך .בתשלום אחד בתום תקופת החסימה של המניות
 1.2והלוואות בסך   1.55%ונושאות ריבית בשיעור של , כןצמודות למדד המחירים לצר

 .non-recourseואינן בתנאי  0.75%ח לא צמודות  על בסיס הפריים מינוס "מיליון ש
 
מדיניות חשבונאית קריטית   
 

הכנת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ובהתאם להוראות המפקח 
הערכות המשפיעים על הסכומים באומדנים ועל הבנקים דורשת מההנהלה שימוש ב

וכן על סכומי הכנסות ( לרבות התחייבויות תלויות)יות התחייבווהמדווחים של נכסים 
. והוצאות

ויות התחייבויות בגין זכ, להפסדי אשראיהפרשה : הינם םהרלוונטייהנושאים העיקריים 
. תלויותהתחייבויות ו, העובדים

. או ההערכות/עלולות להיות שונות מהאומדנים ו התוצאות בפועל של אומדנים אלו
הערכות לגבי השווקים , האומדנים וההערכות מתבססים בדרך כלל על תחזיות כלכליות

השונים וניסיון העבר תוך הפעלת שיקול דעת ואשר ההנהלה מאמינה כי הינם סבירים 
. בעת החתימה על הדוחות הכספיים

מפורטים עיקרי המדיניות החשבונאית  2010נת לדוחות הכספיים השנתיים לש 1בביאור 
. אותה יישם הבנק

לא חלו שינויים במדיניות החשבונאית בנושאים קריטיים  2011ברבעון הראשון של שנת 
למעט שינויים המתייחסים ליישום הוראת , 2010לשנת לעומת אלו שיושמו בדוח השנתי 

סיכון אשראי והפרשה , יםמדידה וגילוי של חובות פגומ"המפקח על הבנקים בדבר 
 .ד לדוחות הכספיים1ראה ביאור , " להפסדי אשראי
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 תיאור עסקי הבנק לפי מגזרי הפעילות . ג
 

אשר עיקר פעילותם עם הבנק , בעיקר שכירים, כולל לקוחות פרטיים  -מגזר משקי בית
. משמש בעיקר לניהול שוטף של משק ביתם

. בפיזור על פני מספר רב של לווים מאופיין האשראי הניתן ללקוחות אלו, בשל עובדה זו
כולל קבוצה מצומצמת של מספר לקוחות מסחריים אשר   -מגזר מסחריים גדולים

 5והיקף האשראי הניתן להם עולה על פעילותם עם הבנק משמשת לצרכי עסקיהם 
מנהלים באמצעות הבנק או /ו, ח "מיליון ש 10מחזור פעילותם עולה על או /ח ו"מיליון ש

אלף דולר וכן לקוחות אשר אופי פעילותם  100ל סחר חוץ העולה על מחזור פעילות ש
. ומורכבותו מחייבים ניהול במסגרת זו

כולל את יתר קבוצת הלקוחות המסחריים של הבנק שלא נכללו   -מגזר מסחריים קטנים
. בלקוחות מסחריים לעיל

וני השוק של הבנק מניהול במגזר זה נכללו תוצאות ניהול סיכ  -מגזר ניהול פיננסי
.  נכסים והתחייבויות

הפעילויות האחרות של הבנק שאינן משויכות למגזר    -סכומים שלא הוקצו והתאמות
. מוגדר

 
: להלן התפתחות אשראי לציבור ופיקדונות הציבור לפי  מגזרי פעילות

 
 נטו, אשראי לציבור מגזר

 

שינוי לעומת  31.12.2010 31.3.2010 30.3.2011

31.3.2010 

שינוי לעומת 

31.12.2010 

 באחוזיםח "במיליוני ש 

 1.5% 16.4% 1,774.9 1,546.8 1,801.0 משקי בית

 5.3% 15.0% 1,030.7 943.4 1,084.9מסחריים קטנים 

( 1.1%) 4.3% 473.8 448.9 468.4גדולים   מסחריים

שלא הוקצו  סכומים

 4.5%( 37.8%) 13.4 22.5 14.0והתאמות 

 2.3% 13.7% 3,292.8 2,961.6 3,368.3ל סך הכ
 

 פיקדונות הציבור מגזר

 

31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010 

שינוי לעומת 

31.3.2010 

שינוי לעומת 

31.12.2010 

 באחוזיםח "במיליוני ש 

 2.0% 7.8% 2,577.3 2,440.0 2,629.2 משקי בית

 4.3% 17.3% 564.4 502.1 588.8מסחריים קטנים 

 5.9% 69.3% 286.0 179.0 303.0גדולים   םמסחריי
שלא הוקצו  סכומים

( 22.5%) 35.3% 8.9 5.1 6.9והתאמות 

 2.7% 12.8% 3,436.6 3,126.2 3,527.9סך הכל 
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 :תוצאות פעילות המגזרים
 

 מגזר משקי בית .א
מיליון  11.7 -ב  הסתכם 2011ברבעון הראשון של שנת הרווח הנקי של מגזר משקי בית 

נובע  אשר, 33.0%של  גידול, ח בתקופה מקבילה אשתקד"מיליון ש 8.8ח לעומת "ש

אשר  בהוצאות בגין הפסדי אשראיומירידה , ברווח המימוני ובהכנסות התפעוליותמעליה 

. בהוצאות התפעוליותמעליה בחלקן קוזזו 

ח "מיליון ש 37.7 -הסתכם ב הפסדי אשראיבגין הוצאות רווח מפעולות מימון לפני 

נובע  דולהגי. 13.6%של  גידול, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 33.2לעומת 

. ומעליה בריבית בין התקופות מעליה ביתרות אשראי אשר הניבו הכנסות ריבית
ח בתקופה "ליון שמי 16.4 ח לעומת"מיליון ש 17.1 -ת ואחרות הסתכמו בהכנסות תפעוליו

 מגידולהגידול בהכנסה נבע  .4.3%המהווים , ח"מיליון ש 0.7עליה של , המקבילה אשתקד
הביאו ו 2010ברבעון השלישי בשנת אשר בוצעו יפי עמלות פעילות ומשינויים בתערב

. לעליה בהכנסה
 

ח "מיליון ש 1.2 -ב והסתכמ 2011ברבעון הראשון של שנת הוצאות להפסדי אשראי 
ח המהווים "מיליון ש 1.4של  ירידה, ח בתקופה מקבילה אשתקד"ש מיליון 2.6 לעומת
אשתקד לסעיף הכנסות מימון  וסווג אשר, הירידה בהוצאה נובעת מגביות ריבית  .53.8%
. וכיום מוצגות בניכוי מהוצאות בגין הפסדי אשראי, אחרות

 
, ח "מיליון ש 1,801.0הסתכם בסך  2011במרס  31ליום במגזר זה נטו אשראי לציבור 

בסוף שנת ח "מיליון ש 1,774.9וסך , 2010במרס  31ביום  ח"מיליון ש 1,546.8לעומת 
. בהתאמה 1.5% ושל 16.4%עליה של , 2010

מיליון  2,629.2בסך  מההסתכ 2011במרס  31ליום יתרת פיקדונות הציבור במגזר זה 
בסוף ח "מיליון ש  2,577.3וסך , 2010במרס  31ביום ח "מיליון ש 2,440.0לעומת , ח "ש

. בהתאמה 2.0%של ו 7.8%של  עליה, 2010שנת 
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 :תוצאות פעילות מגזר משקי בית להלן
 

 2011 סבמר 31ביום חודשים שנסתיימו  שלושהל
בנקאות  

ופיננסים 

כרטיסי 

אשראי 

שוק 

ההון 

סך הכל 

 ח"במיליוני ש 

הוצאות בגין רווח מפעולות מימון לפני 

  הפסדי אשראי

    

 26.7 - 0.9 25.8מחיצוניים   

 11.0 - (0.2) 11.2בינמגזרי   

 17.1 2.2 3.3 11.6הכנסות תפעוליות ואחרות 

 54.8 2.2 4.0 48.6הכנסות סך ה

 1.2 - - 1.2 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 11.7-  1.4 10.3רווח נקי 

 
 2010 סבמר 31ביום חודשים שנסתיימו  השלושל
בנקאות  

ופיננסים 

כרטיסי 

אשראי 

שוק 

ההון 

סך הכל 

 ח"במיליוני ש 

הפרשה לחובות רווח מפעולות מימון לפני 

  מסופקים

    

( א)   30.6מחיצוניים   

 

 31.3-  (א)    0.7

( א)     2.0בינמגזרי   

 

 1.9-  (א(  )0.1)

 11.6   הכנסות תפעוליות ואחרות

 

3.0 

 

1.8 16.4 

 49.6 1.8( א)    3.6( א)   44.2סך ההכנסות 

 2.6- -  2.6 הפרשה לחובות מסופקים

 8.8 0.5( א)    1.3( א)    7.0רווח נקי 

 
. סווג מחדש (א)
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מסחריים קטנים מגזר  . ב
 

 8.3 -הסתכם ב 2011ברבעון הראשון של שנת הרווח הנקי של מגזר מסחריים קטנים 
.  29.7%של  גידול ,ח בתקופה מקבילה אשתקד"מיליון ש 6.4ח לעומת "מיליון ש

ברווח מפעולות מימון מעליה  לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובעברווח  הגידול
בהוצאות  מעליה בהכנסות התפעוליות ומירידה ,הפסדי אשראי בגין ני הוצאות לפ

. מעליה בהוצאות התפעוליות  ןבחלק ואשר קוזז, להפסדי אשראי
 

ח "מיליון ש 18.8 -ב םהסתכ לפני הוצאות בגין הפסדי אשראיפעולות מימון מ רווח
. 6.2%של  גידול, ח בתקופה מקבילה אשתקד"מיליון ש 17.7 -בהשוואה ל

ח "מיליון ש 8.4 -הסתכמו ב 2011ברבעון הראשון של שנת הכנסות תפעוליות ואחרות 
, ח"מיליון ש 2.0גידול של , המקבילה אשתקד ח בתקופה"מיליון ש  6.4 -בהשוואה ל

הגידול בהכנסה נבע מגידול בפעילות ומשינויים בתעריפי עמלות אשר .  31.3%המהווים 
. והביאו לעליה בהכנסה 2010בוצעו ברבעון השלישי בשנת 

 
מיליון  0.7של  סךל הסתכמו 2011ברבעון הראשון של שנת  הוצאות בגין הפסדי אשראי

המהווים , ח"מיליון ש 2.1של  קיטון, ח בתקופה מקבילה אשתקד"מיליון ש 2.8ח לעומת "ש
אשתקד לסעיף הכנסות מימון  ואשר סווג, הירידה בהוצאה נובעת מגביות ריבית .75%

. וכיום מוצגות בניכוי מהוצאות בגין הפסדי אשראי, חרותא
 
 

, ח "מיליון ש 1,084.9הסתכם בסך של  2011במרס  31ליום במגזר זה  לציבור נטו אשראי 
, 2010בסוף שנת ח "מיליון ש 1,030.7וסך , 2010במרס  31ביום  ח"מיליון ש 943.4לעומת 

. בהתאמה 5.3%של ו 15.0%של  עליה
מיליון  588.8של בסך  מההסתכ 2011במרס  31ליום ת הציבור במגזר זה יתרת פיקדונו

בסוף שנת ח "מיליון ש  564.4וסך , 2010במרס  31ביום ח "מיליון ש 502.1לעומת  ,ח"ש
. בהתאמה 4.3%ושל  17.3%עליה של , 2010
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: להלן תוצאות פעילות מגזר מסחריים קטנים 
 

 2011 סרבמ 31 חודשים שנסתיימו ביום  השלושל
בנקאות  

ופיננסים 

כרטיסי 

אשראי 

שוק 

ההון 

סך 

הכל 

 ח"במיליוני ש 

הוצאות בגין הפסדי רווח מפעולות מימון לפני 

  אשראי

    

 20.4 - 0.2 20.2מחיצוניים   

( 1.6) - -( 1.6)בינמגזרי   

 8.4 0.4 0.6 7.4   הכנסות תפעוליות ואחרות

 27.2 0.4 0.8 26.0סך ההכנסות 

 0.7 - - 0.7 אות בגין הפסדי אשראיהוצ

 8.3-  0.4 7.9רווח נקי 
 

 2010 סבמר 31ביום חודשים שנסתיימו  השלושל
בנקאות  

ופיננסים 

כרטיסי 

אשראי 

שוק 

ההון 

סך 

הכל 

 ח"במיליוני ש 

הפרשה לחובות רווח מפעולות מימון לפני 

  מסופקים

    

 19.2 - (א)  0.1( א)  19.1מחיצוניים   

( 1.5) - -(    1.5)נמגזרי בי  

 6.4 0.3 0.4 5.7   הכנסות תפעוליות ואחרות

 24.1 0.3( א)  0.5( א)   23.3סך ההכנסות 

 2.8 - - 2.8 הפרשה לחובות מסופקים

 6.4 0.1( א)  0.2( א)     6.1רווח נקי 
 
. סווג מחדש (א)



2911
 29  

  
מסחריים גדולים  מגזר  . ג
 

 2.4 -בהסתכם  2011ברבעון הראשון של שנת ם הרווח הנקי של מגזר מסחריים גדולי
. 9.1%גידול של  ,ח בתקופה מקבילה אשתקד"מיליון ש  2.2ח לעומת "מיליון ש

 
: ברווח מוסבר מהסיבות הבאות הגידול

. ח"מיליון ש 0.5מגזר בסך של ברווח מפעולות מימון ל עליה  .א
 .ח"מיליון ש 0.6הכנסות התפעוליות בסך של עליה ב  .ב
 .ח"מיליון ש 0.1צאות בגין הפסדי אשראי בסך של ירידה בהו .ג

 
אשר בנוסף לעליה כ, ח"מיליון ש 0.9חלה עליה בהוצאות התפעוליות בסך של  ,מאידך

הוצאות המיוחסות למגזר זה ביחס להוצאות הבנק בשל גדלו ה ,הכוללת בהוצאות הבנק
 .תוספת המשאבים לניהול פעילות המגזר 

 
ח בהשוואה "מיליון ש 6.7 -הסתכמו ב 2011אשון של שנת ברבעון הרהכנסות המגזר סך 

. 19.6%של  גידול, ח בתקופה מקבילה אשתקד"מיליון ש 5.6 -ל
 הכנסה בסך שלב והסתכמ 2011ברבעון הראשון של שנת  הפסדי אשראיההוצאות בגין 

 גידול, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 0.5הכנסה של לח בהשוואה "מיליון ש 0.6
. ח"מיליון ש 0.1של בסך נסה בהכ

 
, ח "מיליון ש 468.4הסתכם בסך  2011במרס  31ליום במגזר זה נטו אשראי לציבור 

, 2010בסוף שנת ח "מיליון ש 473.8וסך , 2010במרס  31ביום ח "מיליון ש 448.9לעומת 
  .בהתאמה 1.1%וירידה של  4.3%של  עליה

, ח "מיליון ש 303.0בסך  מוהסתכ 2011רס במ 31ליום יתרת פיקדונות הציבור במגזר זה 
, 2010בסוף שנת ח "מיליון ש 286.0וסך , 2010במרס  31ביום ח "מיליון ש 179.0לעומת 

. בהתאמה 5.9%של ו 69.3%של  עליה
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: להלן תוצאות פעילות מגזר מסחריים גדולים 

 
 2011 במרס 31ביום חודשים שנסתיימו  השלושל
בנקאות  

ופיננסים 

כרטיסי 

אשראי 

שוק 

ההון 

סך הכל 

 ח"במיליוני ש 

הוצאות בגין רווח מפעולות מימון לפני 

  הפסדי אשראי

    

 6.5 - - 6.5מחיצוניים   

( 1.9) - -( 1.9)בינמגזרי   

 2.1 0.1 - 2.0   הכנסות תפעוליות ואחרות

 6.7 0.1 - 6.6סך ההכנסות 

( 0.6) - -( 0.6) הוצאות בגין הפסדי אשראי

 2.4 0.1 - 2.3נקי  רווח

 
 2010 סבמר 31ביום חודשים שנסתיימו שלושה ל
בנקאות  

ופיננסים 

כרטיסי 

אשראי 

שוק 

ההון 

סך הכל 

 ח"במיליוני ש 

הפרשה לחובות רווח מפעולות מימון לפני 

  מסופקים

    

 4.6 - - 4.6מחיצוניים   

( 0.5) - -( 0.5)בינמגזרי   

 1.5 0.1 - 1.4   הכנסות תפעוליות ואחרות

 5.6 0.1 - 5.5סך ההכנסות 

( 0.5) - -( 0.5) הפרשה לחובות מסופקים

 2.2 0.1 - 2.1רווח נקי 
 

 



3111
 31  

 
 

  מגזר ניהול פיננסי . ד
 

מיליון  1.0בסך של נקי  רווחמצביעות על  2011ברבעון הראשון של שנת המגזר  תוצאות
  .ח"מיליון ש 0.4של  לגידו, ח בתקופה מקבילה אשתקד"מיליון ש 0.6 ח לעומת"ש
 

סכומים שלא הוקצו והתאמות  . ה
 

במגזר זה נכללו כל פעילויות הבנק שאינן משויכות למגזר בר דיווח על פי הוראות 
מיליון  0.4נרשם רווח נקי בסך של  2011המפקח על הבנקים ברבעון הראשון של שנת 

הנובע , ח "מש 0.3גידול של , ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 0.1לעומת ח "ש
.  מהכנסות ריבית והצמדה שנתקבלו ממשרד האוצר בגין החזרי מס
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ניהול הסיכונים . ד

 
 כללי

 
סיכונים תפעוליים וסיכונים הנובעים : לפעילות הבנק נלווים סיכונים משני סוגים עיקריים

. סיכוני שוק וסיכוני נזילות, ות הפיננסית שעיקרם סיכוני אשראימהפעיל
. מדיניות הבנק חותרת להשגת היעדים העסקיים תוך ניהול הסיכונים ומזעור חלק מהם

. דירקטוריון הבנק קבע קריטריונים לאמידת הסיכונים ומסגרות עבודה שוטפות לניהולם
וע המדיניות והתפתחות הסיכונים הן הדירקטוריון מקיים מעקב ופיקוח שוטפים אחר ביצ

. ביקורת ועדתועדת סיכונים ו, במליאת הדירקטוריון והן בועדות משנה לסיכונים השונים
. בסוף פרק ניהול הסיכוניםלמידע נוסף ראה טבלת גורמי סיכון 

ראה בדוחות הכספיים לשנת ,  בבנקומצב הנזילות למידע נרחב על ניהול הסיכונים 
. 117עד  72עמודים   2010

 
מינוי מנהל סיכונים ראשי ופונקצית ניהול סיכונים   -מסמך המפקח על הבנקים 

 

הנחיות לתאגידים הבנקאיים  חוזרפרסם המפקח על הבנקים  2009לדצמבר  22בתאריך 
פונקצית ניהול סיכונים זו . ראשי בדבר מינוי מנהל סיכונים, ולחברות כרטיסי האשראי

אשר תספק לדירקטוריון ולהנהלה את כל , סיכונים רחבה בעלת ראיית, תהא עצמאית
המידע הרלוונטי לקיום פיקוח נאות על פרופיל הסיכון של התאגיד הבנקאי ולהכוונת 

, אחריותה, הדירקטוריון וההנהלה הבכירה ימנו את הפונקציה ויקבעו את סמכויותיה. עסקיו
. משאביה והיקף תדירות הדיווח והמידע שיועבר להם

המפקח על . ל"יהיה חבר ההנהלה הבכירה וכפוף ישירות למנכ, הסיכונים הראשי מנהל
שהינם חברות , הבנקים רשאי לפטור תאגידים בנקאיים מסוימים וחברות כרטיסי אשראי

. מהדרישה כי מנהל הסיכונים הראשי יהיה חבר הנהלה בכירה, בנות
לתאם את כל , ם מתאימיםעל מנהל הסיכונים הראשי להיות בעל רמת מומחיות וכישורי

לאתגר את תהליכי קבלת , להיות בלתי תלוי, הפעילויות הקשורות לניהול הסיכונים
ההחלטות בבנק ולהיות מוזמן לישיבות הנהלה בכירה וישיבות וועדות הרלוונטיות לתחומי 

. מנהל הסיכונים יהיה נתון לביקורת תקופתית של הביקורת הפנימית. פעילותו
, מעורבות בתכנון האסטרטגיה של התאגיד הבנקאי –ת ניהול הסיכונים תפקידי פונקצי

, זיהוי וניתוח סיכונים בפעילות חדשה, תכנון ההון וניהולו, קביעת מדיניות לניהול הסיכונים
קביעת מגבלות לסיבולת הסיכון וקביעת מנגנוני בקרה , הערכתם וניטורם, זיהוי הסיכונים

. לניהול הסיכונים ודיווח על כך
הוחלט על שינוי המבנה הארגוני לניהול , 2010באוגוסט  17בישיבת הדירקטוריון ביום 

מנהל . שעיקרו הוספת מנהל סיכונים אשר ירכז את ניהול הסיכונים בבנק, הסיכונים
ל ובכפיפות מקצועית למנהל הסיכונים הראשי של חברת "הסיכונים יהיה כפוף למנכ

. האם לאומי
בתוקף ( C.R.O)דפנה לנדאו כמנהלת סיכונים ראשית ' תה גבמונ, בהתאם להחלטה זו

כניסתה לתפקיד יגובש המבנה הארגוני הסופי לניהול הסיכונים  עם. 2011 ביוני 1מיום 
. בבנק
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 2באזל 
 

 כחלק והן עצמאי באופן הן 2 באזל הנחיות ליישום היערכותו הבנק החל 2007שנת  מאז
 הלימות חישוב, 2ל באז נדבכי שלושת את המקיפ ההיערכות. לאומי קבוצת מהערכות

איסוף נתונים והקמת , הסיכונים ניהול תהליכי שיפור, הסטנדרטית הגישה לפי ההון
 וגילויי( ICAAP) הפנימי ההון אמידת, מאגרי מידע הדרושים לאמידת משתני הסיכון

 . השלישי הנדבך
 

התאם להוראות הגישה ההון מדווחים ומפורסמים ב תחישוב נכסי הסיכון ויחס הלימו
. 2 הסטנדרטית בבאזל

 
בגין  8%מזה , 9%הנדרש על ידי המפקח על הבנקים הינו המזערי יחס הלימות ההון 

( ללא מכשירי הון מורכבים 1הון רובד )הדרישה ליחס הון ליבה מינימלי  .הנדבך הראשון
 .2010בדצמבר  31החל מיום  7.5%הינה של 

 
 סיכוני הכולל 2 באזל בהוראות הראשון הנדבך פי לע בבנק מחושבים הסיכון נכסי

 הגישה פי על מחושבים אשראי בגין הסיכון נכסי. תפעוליים וסיכונים שוק סיכוני, אשראי
 תפעולי סיכון.  הסטנדרטית המדידה שיטת פי על מחושב שוק סיכון.  הסטנדרטית

(.  BIA) הבסיסי האינדיקאטור גישת פי על מחושב
 

בתקופה  16.43%לעומת  14.58% הינו 2 באזל לפי ן הכולל לרכיבי סיכוןההו הלימות יחס
בתקופה  11.24%לעומת  9.98%לרכיבי סיכון הינו  1יחס הון רובד , אשתקד, המקבילה

 . המקבילה אשתקד
 

. 14.5%-14.0%מדיניות הבנק לשמור על יחס הלימות הון כולל לרכיבי סיכון בשיעור של 
 
 

  -ICAAPהוןתהליך הערכת הלימות ה
 

מקיים הבנק תהליך סדור להערכת , 2בהתאם להנחיות הנדבך השני של הוראות באזל 
 .הלימות ההון

 
 :התהליך כולל שני רכיבים מרכזיים 

 
הערכת הלימות ההון של הבנק ובחינת יכולת הנשיאה בהפסדים בהתאם לתיאבון . 1

בוחן את , נשיאה בסיכוןבמסגרת בחינת יכולת ה.  הסיכון ולפרופיל הסיכון של הבנק
הבנק את יכולת עמידתו בתרחישי קיצון הרלוונטיים לפעילות העסקית ובהתאם 

התרחיש החמור בהשפעתו על הון הבנק נבחן למול תכנון . לסיכונים אליהם הוא חשוף
 . ההון הרב שנתי

 
 ההון הלימות ושל הסיכון פרופיל של עתיד פני צופה ראייה משקף בבנק ההון תכנון

 של האסטרטגית לתוכנית הנלווים הסיכונים של נגזרת ומהווה מכך כתוצאה נדרשתה
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 לשנים הון גיוס ודרישות הדיבידנד חלוקת למדיניות התייחסות ישנה כן כמו. הבנק
  .  אלה לשנים ההון צרכי של רחבה ראיה מתוך הקרובות

 בסטנדרטים וניםהסיכ ניהול עמידת בחינת, בבנק הסיכונים ניהול של שנתית סקירה. 2
 לשיפור עבודה תוכניות ובניית והחולשות החוזקות איתור, 2 באזל במסגרת שנקבעו

.  הסיכונים ניהול תהליכי ועדכון
 

 כריות" קביעת על האמון עבודה צוות באמצעות ICAAP ה תהליך להטמעת פועל הבנק
 של הסיכון אבוןתי והגדרת הקיצון תרחישי בניית, הבנק של הסיכונים מפת סמך על "ההון

 כריות . 1 בנדבך נכללו שלא סיכונים בגין "כריות הון" נאמדו זה תהליך במסגרת .הבנק
סיכון שיורי , ענפית ריכוזיות, גדול לווה ריכוזיות: כגון לסיכונים מענה נותנות אלו הון

 . שונים שוק וסיכוני
 

עם . ל הבנקיםלמפקח ע ICAAPאין הבנק נדרש בהגשת מסמך , י הנחיות הפיקוח"עפ
הפנימי של הבנק  ICAAPבסוף חודש מאי יוגש מסמך ה , בהתאם למתווה הקבוצתי, זאת

 .אשר ירכז את כלל תוצרי התהליך
 .סטנדרטים שהוגדרו ברמת קבוצת לאומיבהתאם להמסמך גובש 

 
 

 כתו לכלי עיקרי בניהול הסיכונים תוךוהפי ICAAP -ה הבנק פועל להטמעת תהליך 
. תסיכונים ראשי תהארגוני לאור מינוי מנהלהתאמת המבנה 

 
 

: כמפורט להלן  2של באזל  3יישום דרישות הגילוי של נדבך 
 

הנושא 

דוח טבלה 

דוח כספי דירקטוריון 

-  20 'עמ 2גילוי כמותי  -מבנה ההון

  4ביאור  21 'עמ 3גילוי כמותי  -הלימות ההון
גילוי כמותי  –סיכון אשראי 

-  40' עמב  4חשיפות סיכון אשראי לפי סוגי אשראי עיקריים 

י לפי צד נגדי וסוגי אשראי חשיפות סיכון אשרא

-  41' עמד  4עיקריים 

-  42' עמה  4חשיפות אשראי לפי תקופה לפירעון 

' גתוספת - ו  4חשיפות סיכון אשראי לפי ענפי משק 

' ד 3ביאור - ח  4תנועה ביתרת הפרשה להפסדי אשראי 

-  43' עמ 5חשיפות אשראי לפי משקל סיכון 

-  46' עמ 7כמותי גילוי  –הפחתת סיכון אשראי 

  4ביאור - - גילוי כמותי  -סיכון שוק

-  50' עמ 14סיכון ריבית 
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סיכונים תפעוליים וסיכונים משפטיים 

 
, הוא סיכון להפסד כתוצאה מאי נאותות או מכשל של תהליכים פנימיים סיכון תפעולי

בין השאר כתוצאה משיטות פגומות , רכות או כתוצאה מאירועים חיצונייםאנשים ומע
.  טעויות אנוש והעדר תהליכי בדיקה ובקרה נאותים, לעיבוד נתונים

 
סיכון להפסד כתוצאה מהעדר אפשרות לאכוף באופן משפטי קיומו "הינו  סיכון משפטי

". של הסכם
 

עבודה שנועדו למזער את הסיכונים האם לאומי קיימים נהלים ושיטות  הבבנק כמו בחבר
. התפעוליים והמשפטיים

הבנק מקיים בקרות רבות ברמות השונות שמטרתן לגלות ולהתריע על הסיכונים 
. לסוגיהם

נהלים והסכמים , הכנת הנחיות, תהליך מזעור הסיכונים מורכב מאיתור מוקדי הסיכון
. וקיום בקרה אחר ביצוע ההנחיות

כללים ועקרונות על מנת , תפעולייםיניות ניהול סיכונים דירקטוריון הבנק קבע מד
מידע זה . לצמצם את ההשלכות של סיכונים אלו ולהפחית את הסבירות להתרחשותם

  -שאושר בדירקטוריון הבנק והותאם לתהליך ה תפעולייםכלול במסמך ניהול סיכונים 
ICAAP  2ובאזל .

 
ניהול סיכוני אשראי  

 

אשראי לציבור 
 

פיזור . האשראי של הבנק מתבססת על פיזור הסיכונים וניהולם המבוקרמדיניות 
הסיכונים מתבטא בפיזור תיק האשראי בבנק בין ענפי המשק השונים ועל פני מספר רב 

. ובהתאם למגבלות שנקבעו על ידי דירקטוריון הבנק, של לווים
סגרתה דירקטוריון הבנק קבע את מדיניות האשראי והביטחונות של הבנק אשר במ

, ינוהל ויבוקר תיק האשראי של הבנק, לפיהם יועמד, נקבעו עקרונות וקווים מנחים
עקרונות וכללים אלה . במטרה לשפר את איכותו ולהקטין את הסיכון הגלום בניהולו

. מתייחסים הן למאפייני הלקוח הבודד והן למאפייני ענפי משק השונים
מגבלות  הוא כוללסמך מדיניות האשראי ועודכן מ, כחלק משיפור ניהול סיכוני האשראי

מגבלות אלה מהוות נגזרת של . המתייחסות לגידולי האשראי ביחס למגזר הלקוחות
. תיאבון הסיכון של הבנק

מתווה קריטריונים ומסמך מדיניות האשראי של הבנק מגדיר , 2באזל בהתאם להוראות 
. יחס לסכומים המאושריםבהתייחס לסוג ומאפייני הלקוח והן בהתיהן להקצאת אשראי 

מנו באופן סלקטיבי ופעילויות שימ, הגדיר הבנק פעילויות אותן ירצה לממן, בנוסף
וכן נקבעו כללים , ממימונןימנע הבנק , ופעילויות אשר כחלק מהגדרת תיאבון הסיכון שלו

. למדידת ביצועים ותגמולים
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ש על עקרונות הושם דג, 2010במהלך שנת , בבנק 2באזל כחלק מהטמעת תהליכי 
מדידה וניטור של סיכוני האשראי תוך מתן דגש  ,לניהול סיכוני האשראי הכוללים זיהוי

.  ליכולת הבנק למדוד סיכוני הלווה הבודד באמצעות מודלים פנימיים
 

הדירקטוריון מבצע מעקב הן במסגרת ועדותיו השונות והן במסגרת מליאת הדירקטוריון 
במגבלות שנקבעו על ידו והתפתחות החובות  העמידה, אחר התפתחות האשראי

 .הבעייתיים
 

והדגשת אחריות הדירקטוריון בהקשר של ניהול  2כחלק מהיערכות הבנק לבאזל 
. הוקמה ועדה לניהול סיכונים האמונה על בקרת תהליכי ניהול הסיכונים בבנק, הסיכונים

. ועדה זו מתכנסת אחת לרבעון
 

. נקבעו סמכויות אשראי, ות ואופן ישומןבמטרה לשפר את תהליך קבלת ההחלט
החל מהדירקטוריון וכלה בפונקציות ניהול האשראים , הסמכויות נקבעו ברמות שונות

 . כך שיינתן מענה אפקטיבי לצרכי הלקוחות, במערך הסינוף של הבנק
 

 , מערכת נהלים והנחיות, מדרג סמכויות, ניהול האשראי מתבצע בין השאר באמצעות
דיווחים בגין , דיווח בגין עסקאות מהותיות, וחים על היקפי האשראי והרכבובקרות ודיו

מערכות הדירוגים , בחינת אשראי באמצעות יחידת בקרת אשראי, עמידה במגבלות
. הפנימיות ועוד

 
במהלך הרבעון עודכנו תהליכי העבודה לגבי איתור וסיווג חובות בעייתיים וכן הליך 

בעקבות כניסת הוראות חדשות של בנק ישראל קביעת ההפרשה להפסדי אשראי 
.בנושא
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  לפי ענפי משק עיקריים )*(התפתחות סיכון האשראי הכולל 
   

 סיכון האשראי הכולל  ף משקענ

 

31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010 

שינוי 

לעומת 

31.3.2010 

שינוי 

לעומת 

31.12.2010 

 באחוזיםח "במיליוני ש 

 6.9 8.6 177.1 174.3 189.3תעשייה 

 5.6 15.0 475.0 436.0 501.6ן "בינוי ונדל

 5.1 13.1 569.2 529.0 598.4מסחר 
 2.4 12.1 263.2 240.5 269.5תחבורה ואחסנה 

שירותים ציבוריים 

 (4.4) 0.9 193.1 183.0 184.6וקהילתיים 
 2.0 13.3 2,176.5 1,960.6 2,221.1לקוחות פרטיים 

 
 שיעור מסיכון האשראי הכולל  ענף משק

 31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010   

 באחוזים  

   4.3 4.6 4.5תעשייה 

   11.6 11.6 11.9ן "בינוי ונדל

   13.9 14.1 14.2מסחר 

   6.4 6.4 6.4תחבורה ואחסנה 

שירותים ציבוריים 

וקהילתיים 

4.4 4.9 4.7   

   53.2 52.2 52.7לקוחות פרטיים 

 
לגבי , הבנק קבע מגבלות על תקרת סיכון האשראי הכולל בניכוי בטחונות מותרים לניכוי

, תעשיה, 20% -ן ומסחר"נדל: להלן המגבלות. בשיעור מסך סיכון האשראי, כל ענף
 5% -יתר הענפים למעט משקי בית, כל ענף 10% -שירותים ציבוריים, תחבורה ואחסנה

מסחר מוצרי , 5% -תעשיות מוצרי בנייה: נקבעו מגבלות על תתי ענפים, כמו כן. כל ענף
. 7% -בנייה

 
לסקירת ' גראה בתוספת  -פרטים נוספים על חלוקת האשראי לציבור לפי ענפי משק 

. ההנהלה
 

אשראי לציבור ברוטו לרבות סיכון אשראי חוץ מאזני  ולפני הפרשה להפסדי ,  2011במרס  31ליום )*( 

לרבות סיכון אשראי חוץ מאזני אשראי לציבור   2010בדצמבר  31וליום  2010במרס  31ליום . אשראי

.  ולאחר ניכוי ההפרשות הספציפיות לחובות מסופקים
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סיכון אשראי מסחרי , חובות פגומים שצוברים הכנסות רבית, נכסים שאינם מבצעים
. ימים או יותר 90בעייתי וחובות שאינם פגומים בפיגור של 

 
 

        

במרס  31
2011 

 בדצמבר 31
נתוני ) 2010

 (פרופורמה

 
 סכומים מדווחים

 
 ח"מיליוני ש

  :נכסים שאינם מבצעים. 1
   י לציבור פגום שאינו צובר הכנסותאשרא     

  :ביתיר    
 

)*( 12.5 14.1 שנבדק על בסיס פרטני        

 - - שנבדק על בסיס קבוצתי      

 )*( 12.5 14.1 סך הכל נכסים שאינם מבצעים   

 
 

 
  (1) כון אשראי מסחרי בעייתיסי .2

 
)*( 123.2 97.3 סיכון אשראי מאזני בגין הציבור      

 13.1 7.9 (2) סיכון אשראי חוץ מאזני בגין הציבור   
סך הכל סיכון אשראי מסחרי בעייתי בגין    

)*( 136.3 105.2  הציבור  

 
 

ימים או  90חובות שאינם פגומים בפיגור של . 3 
 4.2 6.9 :יותר

 
 

  
סווג מחדש )*( 

סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני מוצג לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי ולפני   :הערה

; השפעת ביטחונות המותרים לניכוי לצורך חבות של לווה ושל קבוצת לווים

חובות אחרים שהוכרו במאזן ונכסים בגין , איגרות חוב,אשראי)סיכון אשראי מאזני  .1

למעט , נחות או בהשגחה מיוחדת, סיכון אשראי חוץ מאזני שהינו פגוםו( מכשירים נגזרים

 .סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני בגין אנשים פרטיים
למעט בגין ערבויות שנתן , כפי שחושב לצורך מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים .2

 .לפני השפעת בטחונות המותרים לניכוי, הלווה להבטחת חבות של צד שלישי
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-שיעור יתרת אשראי לציבור פגום שאינו צובר הכנסות ריבית מיתרת האשראי לציבור

 .2010בסוף שנת  0.38%לעומת  0.41%
ימים או יותר מיתרת  90שיעור יתרת אשראי לציבור שאינו פגום שנמצא בפיגור של 

 .2010בסוף שנת  0.13%לעומת  0.20% -האשראי לציבור
שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור פגום שאינו צובר הכנסות 

 .2010בסוף שנת  36.8%לעומת  41.8% –רבית מיתרת האשראי לציבור פגום 
 –שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור מיתרת האשראי לציבור 

. 2010סוף שנת בדומה ל 1.5%

 2.5% -שיעור סיכון אשראי מסחרי בעייתי בגין הציבור מסיכון אשראי כולל בגין הציבור

. 2010בסוף שנת  3.3%לעומת 

 בורמהיתרה הממוצעת של אשראי לציבחישוב שנתי שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי 

. 0.16%הינו  2011במרס  31ליום 

מיתרת האשראי לציבור בחישוב שנתי שיעור המחיקות נטו בגין אשראי לציבור 

. 0.11%הינו  2011במרס  31ליום הממוצעת 

מיתרת ההפרשה להפסדי אשראי בחישוב שנתי שיעור המחיקות נטו בגין אשראי לציבור 

. 7.2%הינו  2011במרס  31ליום  בגין אשראי לציבור
 

למשמעות מושג ". מידע צופה פני עתיד"הינו  סעיף זהחלק מהמידע המופיע במסגרת 
. בדוח הדירקטוריון' בבפרק " מידע צופה פני עתיד"זה ראה סעיף 

 
 

אשראי שאינו לציבור סיכון 
סיכון האשראי הגלום בפעילות הבנק בפיקדונות בבנקים כולל בעיקר פיקדונות בבנק 

למידע נוסף ראה )ות לקוחות הבנק המנוהלים על ידי לאומי לאומי שמקורם מחסכונ
ותיק אגרות חוב הכולל בעיקר אגרות חוב , ( 2010לדוחות הכספיים לשנת  7ביאור 

ההשקעה באגרות חוב משמשת את הבנק בניהול מדיניות נכסים . ממשלתיות
. והתחייבויות והקטנת הסיכונים הפיננסיים ובהתאם לצרכי הנזילות
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 (:2באזל  –' ב 4טבלה )לפי סוגי חשיפות עיקריות )*( סיכון אשראי 
  31.12.2010   31.3.2010   31.3.2011  יתרה ליום

 ח"מיליוני ש                                                                               
  4,380.1  3,957.9  4,555.1 אשראי 

  616.2  557.4  486.5 אגרות חוב
  172.4  160.8  180.2 אחרים

  788.1  783.7  795.9 ערבויות והתחייבויות אחרות

 כ"סה
              
6,017.7  5,459.8  5,956.8  

    

    
 (:2באזל  –' ב 4טבלה )לפי סוגי חשיפות עיקריות )*(  סיכון אשראי

  31.12.2010  31.3.2010  31.3.2011 )**(יתרות ממוצעות 
   ח"מיליוני ש                                                                                 

  4,098.8  3,834.8 4,467.6 אשראי
  607.4  751.0 551.4 אגרות חוב

  163.1  153.9 176.3אחרים 
  785.3  773.2 792.0 ערבויות והתחייבויות אחרות

   5,654.6 5,512.9 5,987.3  כ"סה
, לפני ניכוי הפרשות להפסדי אשראי חשיפות סיכון אשראי ברוטו  -31.3.2011ליום )*(   

.פרשה לחובות מסופקיםחשיפות סיכון אשראי לאחר ה – 31.12.2010וליום   31.3.2010ליום   

,הממוצע מחושב לשני הרבעונים האחרונים ,  31.3.2011ליום )**(   
.הממוצע חושב על בסיס חמשת הרבעונים האחרונים 31.12.2010וליום  31.3.2010ליום   
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: (2באזל –' ד 4טבלה )ולפי סוגי חשיפות אשראי עיקריות  לפי צד נגדי )*( סיכון אשראי 

31.3.2011 

אגרות ראי אש 

חוב 

ערבויות אחרים 

והתחייבויות 

אחרות 

סך הכול 

ח "במיליוני ש                                                                              

 509.6- -  483.8 25.8חובות של ריבונויות 

 105.6 10.9- -  94.7חובות של ישויות סקטור ציבורי 

 1,112.2- -  1.5 1,110.7נקאיים חובות של תאגידים ב

 418.5 93.2-  1.2 324.1חובות של תאגידים 

 9.2 1.2- -  8.0ן מסחרי "חובות בביטחון נדל

 2,280.8 454.0- -  1,826.8חשיפות קמעונאיות ליחידים 

 1,401.6 236.6- -  1,165.0הלוואות לעסקים קטנים 

 180.2-  180.2- -  נכסים אחרים

 6,017.7 795.9 180.2 486.5 4,555.1סיכון אשראי  כ בגין"סה

. הפסדי אשראיל הפרשותחשיפות סיכון אשראי ברוטו לפני ניכוי )*(  

 
(: 2באזל –' ד 4טבלה )לפי צד נגדי ולפי סוגי חשיפות אשראי עיקריות )*( סיכון אשראי 

31.12.2010 

אגרות אשראי   

חוב  

ערבויות אחרים  

והתחייבויות 

אחרות  

סך הכול 

ח "במיליוני ש                             

 656.6- -  613.5 43.1חובות של ריבונויות 

 109.7 18.9- -  90.8חובות של ישויות סקטור ציבורי 

 1,037.1- -  1.5 1,035.6חובות של תאגידים בנקאיים 

 373.7 72.6-  1.2 299.9חובות של תאגידים 

 6.0- - -  6.0חרי ן מס"חובות בביטחון נדל

 2,335.8 467.7- -  1,868.1חשיפות קמעונאיות ליחידים 

 1,265.5 228.9- -  1,036.6הלוואות לעסקים קטנים 

 172.4-  172.4- -  נכסים אחרים

 5,956.8 788.1 172.4 616.2 4,380.1כ בגין סיכון אשראי "סה

. סופקיםחשיפות סיכון אשראי ברוטו לאחר הפרשה לחובות מ)*(  
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(: 2באזל  –' ה 4טבלה )על פי תקופה חוזית לפירעון  )*( סיכון אשראי 
31.3.2011 

חשיפה לפי תקופות 

לפירעון 

אגרות אשראי  

חוב 

ערבויות אחרים 

והתחייבויות 

אחרות 

כ סיכון "סה

אשראי כולל 

ח "מיליוני שב                                                                         

 4,001.4 742.5 72.1 213.5 2,973.3עד שנה 

 1,714.5 49.4-  193.4 1,471.7שנים  5מעל שנה ועד 

 193.7 4.0-  79.6 110.1מעל חמש שנים 

 108.1-  108.1- - ללא תקופת פירעון 

 6,017.7 795.9 180.2 486.5 4,555.1כ "סה

  .הפסדי אשראיל הפרשות חשיפות סיכון אשראי ברוטו לפני ניכוי)*(  

 
(: 2באזל  –' ה 4טבלה )על פי תקופה חוזית לפירעון )*( סיכון אשראי 

31.12.2010 

חשיפה לפי תקופות 

לפירעון 

אגרות אשראי  

חוב 

ערבויות אחרים 

והתחייבויות 

אחרות 

כ סיכון "סה

אשראי כולל 

ח "במיליוני ש                                                                         

 4,003.8 727.7 78.3 298.3 2,899.5עד שנה 

 1,653.9 56.6-  225.4 1,371.9שנים  5מעל שנה ועד 

 205.0 3.8-  92.5 108.7מעל חמש שנים 

 94.1-  94.1- - ללא תקופת פירעון 

 5,956.8 788.1 172.4 616.2 4,380.1כ "סה

. ר הפרשות לחובות מסופקיםחשיפות סיכון אשראי לאח)*(  
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  (*) לפני הפחתת סיכון אשראיו פני ניכוי הפרשות להפסדי אשראי סכום החשיפה ל

 (:2 באזל -5טבלה )      

31.3.2011 

 0% 20% 50% 75% 100% 150% 

חשיפת 
אשראי 

ברוטו 
)**( 

 509.6- - - - -  509.6 חובות של ריבונויות
חובות של ישויות 

 105.6 6.1- -  99.5- -  סקטור ציבורי
חובות של תאגידים 

 1,112.2- - -  1,024.3 87.9-  בנקאיים

 418.5-  418.5- - - -  חובות של תאגידים

חובות בביטחון 
ן מסחרי"נדל   - - - -9.2  -9.2 

 חשיפות קמעונאיות
 2,280.8 1.6 1.3 2,277.9- - -  ליחידים

הלוואות לעסקים 
 1,401.6 1.0 7.6 1,393.0- - -  קטנים

 180.2-  112.8- - -  67.4 נכסים אחרים
 

 6,017.7 8.7 549.4 3,670.9 1,123.8 87.9 577.0 סך הכל
 

 
 (*) לפני הפחתת סיכון אשראיו לאחר ניכוי הפרשות להפסדי אשראי סכום החשיפה 

(: 2 באזל -5טבלה )
31.3.2011 

 0% 20% 50% 75% 100% 150% 

חשיפת 
אשראי 

ברוטו 
*()* 

 
 509.6- - - - -  509.6 חובות של ריבונויות

חובות של ישויות 
 105.6 6.1- -  99.5- -  סקטור ציבורי

חובות של תאגידים 
 1,112.2- - -  1,024.3 87.9-  בנקאיים

 413.9-  413.9- - - -  חובות של תאגידים
חובות בביטחון 

ן מסחרי"נדל   - - - -9.1  -9.1 
 חשיפות קמעונאיות

 2,255.9 1.5 1.3 2,253.1- - -  ליחידים
הלוואות לעסקים 

 1,386.9 1.0 5.3 1,380.6- - -  קטנים

 180.2-  112.8- - -  67.4 נכסים אחרים
 

 5,973.4 8.6 542.4 3,633.7 1,123.8 87.9 577.0 סך הכל
 

. שוניםהפחתה בסיכון האשראי מבטאת סיווג של משקל הסיכון הסופי בין השיעורים ה)*( 
 

לדוגמא שקלול מסגרות לא . )2 לפני המרה לאשראי של רכיבים חוץ מאזניים כנדרש בהוראות באזל)**( 
לדוגמא על ידי שימוש )וכן הפחתת סיכון אשראי כתוצאה מביצוע פעולות מסוימות ( מנוצלות

(. בערבויות
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 ()* איהפחתת סיכון אשר אחרלו לאחר ניכוי הפרשות להפסדי אשראי סכום החשיפה 
 (:2 באזל -5טבלה )

31.3.2011 

 0% 20% 50% 75% 100% 150% 

חשיפת 
אשראי 

ברוטו 
)**( 

 
 509.6- - - - -  509.6 חובות של ריבונויות

חובות של ישויות 
 105.6 6.1- -  99.5- -  סקטור ציבורי

חובות של תאגידים 
 1,112.3- - -  1,024.4 87.9-  בנקאיים

 372.4-  372.4- - - -  חובות של תאגידים
חובות בביטחון 

ן מסחרי"נדל   - - - -9.0  -9.0 
חשיפות קמעונאיות 

 1,813.7 1.5 1.3 1,810.9- - -  ליחידים
הלוואות לעסקים 

 1,036.2 0.8 4.7 1,030.7- - -  קטנים

 180.2-  112.8- - -  67.4 נכסים אחרים
 

 5,139.0 8.4 500.2 2,841.6 1,123.9 87.9 577.0 סך הכל
 

. הפחתה בסיכון האשראי מבטאת סיווג של משקל הסיכון הסופי בין השיעורים השונים)*( 
 

לדוגמא שקלול מסגרות לא . )2 לפני המרה לאשראי של רכיבים חוץ מאזניים כנדרש בהוראות באזל)**( 
ימוש לדוגמא על ידי ש)וכן הפחתת סיכון אשראי כתוצאה מביצוע פעולות מסוימות ( מנוצלות

(. בערבויות



4511
 45  

 (:2 באזל -5טבלה ) (*) ס לפני הפחתת סיכון אשראי"סכום החשיפה לאחר הפרשה לחומ 

31.12.2010 

 0% 20% 50% 75% 100% 150% 

חשיפת 
אשראי 
ברוטו 
)**( 

 656.6 - - -- -  656.6 חובות של ריבונויות
חובות של ישויות 

 109.7 2.9 - - 106.8 - - סקטור ציבורי
של תאגידים  חובות

 1,037.1 - - - 988.5 48.6-  בנקאיים

 373.7 14.9 358.8 -- - -  חובות של תאגידים

ובות בביטחון ח
ן מסחרי"נדל   - - -- 5.1 0.9 6.0   

 חשיפות קמעונאיות
 2,335.8 34.9 0.7 2,300.2- - -  ליחידים

הלוואות לעסקים 
 1,265.5 36.6 6.2 1,222.7- - -  קטנים

אחריםנכסים   74.4  - -- 98.0 - 172.4 
 

 5,956.8 90.2 468.8 3,522.9 1,095.3 48.6 731.0 סך הכל
 

 (:2 באזל -5טבלה )()*י ס ולאחר הפחתת סיכון אשרא"ה לחומסכום החשיפה לאחר הפרש

31.12.2010 

 0% 20% 50% 75% 100% 150% 

חשיפת 
אשראי 

ברוטו 
()**  

 
 656.6 - - -- -  656.6 חובות של ריבונויות

 
חובות של ישויות 

 109.7 2.9 - - 106.8- -  סקטור ציבורי
 

חובות של תאגידים 
 1,037.4 - - - 988.8 48.6-  בנקאיים

 
 336.8 11.4 325.4 -- - -  חובות של תאגידים

 
חובות בביטחון 

ן מסחרי"נדל   - - -- 5.1 0.9 6.0 
 

חשיפות קמעונאיות 
 1,853.5 31.1 0.7 1,821.7- - -  ליחידים

 
הלוואות לעסקים 

 944.6 26.7 5.9 912.0- - -  קטנים
 

 172.4 - 98.0 -- -  74.4 נכסים אחרים
 

 5,117.0 73.0 435.1 2,733.7 1,095.6 48.6 731.0 סך הכל
. הפחתה בסיכון האשראי מבטאת סיווג של משקל הסיכון הסופי בין השיעורים השונים)*( 
לדוגמא שקלול מסגרות לא . )2 של רכיבים חוץ מאזניים כנדרש בהוראות באזל לפני המרה לאשראי)**( 

 לדוגמא על ידי שימוש)וכן הפחתת סיכון אשראי כתוצאה מביצוע פעולות מסוימות ( מנוצלות
(. בערבויות
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(: 2 באזל -7טבלה )סיכון אשראי הפחתת 
31.3.2011 

 

חשיפת 
אשראי 

ברוטו 
לפני 

הפרשה 
להפסדי 
אשראי 

ת חשיפ
אשראי 

ברוטו 
בניכוי 

הפרשה 
להפסדי 
אשראי 

סך 
החשיפה 
המכוסה 

על ידי 
ערבויות 
שנגרעו 

כ "סה
סכומים 
שנוספו 

סך  
החשיפה 
המכוסה 
בביטחון 
פיננסי  

כשיר 

חשיפת  
אשראי 

נטו  

ח "במיליוני ש                                                      

 509.6- - -  509.6 509.6חובות של ריבונויות 

 105.6- - -  105.6 105.6חובות של ישויות סקטור ציבורי 

 1,112.3-  0.1-  1,112.2 1,112.2חובות של תאגידים בנקאיים 

 372.4( 41.5)- -  413.9 418.5חובות של תאגידים  

 9.0( 0.1)- -  9.1 9.2ן מסחרי "חובות בביטחון נדל

 1,813.7( 442.2)- -  2,255.9 2,280.8חשיפות קמעונאיות ליחידים 

 1,036.2( 350.6)- ( 0.1) 1,386.9 1,401.6הלוואות לעסקים קטנים 

 180.2- - -  180.2 180.2נכסים אחרים 

 5,139.0( 834.4) 0.1( 0.1) 5,973.4 6,017.7כ "סה

 
 

(: 2 באזל -7טבלה ))*( סיכון אשראי הפחתת 
 31.12.2010  

 

חשיפת 
אשראי 

ברוטו 

סך 
פה החשי

המכוסה 
על ידי 

ערבויות 
שנגרעו 

כ "סה
סכומים 
שנוספו 

סך  
החשיפה 
המכוסה 
בביטחון 
פיננסי  

כשיר 

חשיפת  
אשראי 

נטו  

ח "במיליוני ש                                                     

 656.6- - -  656.6חובות של ריבונויות 

 109.7- - -  109.7חובות של ישויות סקטור ציבורי 

 1037.4-  0.3-  1,037.1חובות של תאגידים בנקאיים 

 336.8( 36.9)- -  373.7חובות של תאגידים  

 6.0- - -  6.0ן מסחרי "חובות בביטחון נדל

 1,853.5( 482.2)- ( 0.1) 2,335.8חשיפות קמעונאיות ליחידים 

 944.6( 320.7)- ( 0.2) 1,265.5הלוואות לעסקים קטנים 

 172.4- - -  172.4רים נכסים אח

 5,117.0( 839.8) 0.3( 0.3) 5,956.8כ "סה

  
. חשיפות סיכון אשראי לאחר הפרשות לחובות מסופקים)*(  
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ניהול סיכוני שוק 
 

-ו 339ת בנק ישראל ובבנק נערך בהתאם להורא לרבות סיכון הנזילות ניהול סיכוני השוק
כונים שהוצאו במסגרת ההיערכות לבאזל וכן הנחיות ניהול הסי לניהול בנקאי תקין 342

2 . 
התחייבויות של הבנק היא לצמצם את השפעת סיכוני הנכסים והמטרת מדיניות ניהול 

על הון הבנק , האינפלציה ושערי החליפין, הנובעים משינויים בשיעורי הריבית, השוק
. ן והכספיםהניהול מתבסס על תחזיות והערכות לגבי התפתחויות בשוקי ההו .והרווח הנקי

מגבלות ותחומים , דירקטוריון הבנק קווי מדיניותקבע , במסגרת ניהול סיכוני השוק
המסגרות . כתוצאה משינויים לא צפויים, לשיעורי החשיפה המרביים לסיכוני בסיס וריבית

 .האם לאומי החברהשנקבעו לסיכוני השוק משתלבות במכלול ניהול הסיכונים של 
העמידה במגבלות נעשה בהתאם לדוחות ו והנזילות כוני שוקהחשיפות לסיהמעקב אחר 

 . לאומי-חברת האםב עקרונות  והנחות המקובלים ומבוססים על  פנימיים המופקים בבנק
נקבעת בהתאם להוראות בנק ישראל ולהערכות של סיכוני השוק תדירות המדידה 

.  ההנהלה לגבי הסיכונים הטמונים בפעילויות השונות
 

הפנימיים שונים לעיתים מאלו שבסקירת ההנהלה ובדוחות הדוחות פן חישוב הנחות ואוה
הכספיים וההבדלים מתבטאים בעיקר באופן חישוב החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית 

יתרות , בנוסף. 5ובהצגת הנכסים וההתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  בבאור ' בתוספת ב
 7ובביאור  אים בפרק זה בדוח הדירקטוריוןואמדני שווי הוגן של מכשירים פיננסים המוב

אינם זהים לאופן חישוב השווי ההוגן בדוחות הפנימיים של ניהול , לדוחות הכספיים
. הסיכונים בבנק

הפנימיים וההבדלים בינם בדוחות מידע נוסף לגבי הנחות העבודה לניהול סיכוני השוק 
מוצגים בדוח , הכספיים סקירת ההנהלה והדוחותעל פי כללים חשבונאיים בלדוחות 

. 105-104בעמודים  2010הכספי של הבנק לשנת 
 
 

המבנה הארגוני של ניהול סיכוני השוק בבנק מבוסס על מערך דיווח ובקרה החל ברמת 
. האגפים השונים וכלה בדירקטוריון הבנק

 ראה בדוח השנתי, מידע נוסף לגבי מדיניות ניהול סיכוני שוק וסמכויות ומנגנוני בקרה 
. 93-95בעמודים  2010של הבנק לשנת 
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בבסיס   התפתחות החשיפה
 

סיכון בסיס ההצמדה הינו ההפסד שעלול להיגרם עקב שינויים באינפלציה ובשערי 
  .בכל מגזר הצמדה, כתוצאה מהפער בין הנכסים להתחייבויות, החליפין

. הצמוד למדד המגזר השיקלי הלא צמוד והמגזר, לבנק פעילות בשני מגזרים עיקריים
 . ח"ח והצמוד למט"בנוסף קיימת פעילות מצומצמת במגזר המט

ולכן השקעה של ההון , ההון על פי כללי החשבונאות מוגדר כמקור שקלי לא צמוד
 .מוגדרת כחשיפת בסיס, במגזר שאינו המגזר השקלי הלא צמוד

בות מלבד המקרים בהן הנסי, מדיניות הבנק להשקיע את ההון במגזר הלא צמוד
 (.חשיפה) הכלכליות והעסקיות מצדיקות סטייה מוגבלת ומבוקרת למגזרים אחרים

 .החשיפה בבסיס מחושבת מתוך ההון החשוף
בהתאם לשינויים בהרכב  ,באופן שוטף הערכה של מצב החשיפות העדכני נעשית

. הנכסים והתחייבויות
 

לשנות את  2011 הוחלט באפריל, בעקבות יישום הנחיית בנק ישראל לחובות פגומים
טרם החלת ההוראה הוחלט כי ההפרשה הכללית לחובות . אופן חישוב ההון החשוף

. מסופקים מהווה התחייבות מעין הונית ולכן לא נוכתה מההון לצורך חישוב ההון החשוף
הוחלט להכיר בהפרשה הקבוצתית ולכן היא מנוכה מההון , החל ממועד יישום ההוראה

.  החשוף
מקסימום : חליט דירקטוריון הבנק לשנות חלק מהמגבלות על החשיפהה 2011באפריל 

החשיפה המירבית . 35% -ל 60% -חשיפה למגזר מדדי מסך ההון החשוף הופחתה מ
.  5% -ל 10% -ח הופחתה מ"ח והצמוד מט"והמזערית למגזר המט

.  2011עד מרס  הינן אלו שהיו בתוקףבפרק זה המוצגות המגבלות 
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מספרי . לאחר השינויים כאמור 2011 במרס 31 -ל מצב החשיפות ללהלן מידע ע
מוצגים במתכונת של המגבלות וההנחות  2010ולסוף שנת  2010 במרס 31-ההשוואה ל

. שהיו בתוקף באותה עת
 

 2011למרס  31( ב( )א)חשיפה בבסיס 
חשיפה בפועל   % -מגבלה במגזר הצמדה 

 

   נקודות קיצון במהלך התקופה

 %-ב

 ממוצע מקסימום מינימוםח "במש % -ב מקסימוםינימום מ 
 82.4 88.1 79.0 226.9 80.2 110 30לא צמוד 

 17.3 20.7 11.6 55.2 19.5 60( ג( )20)צמוד מדד 

ח וצמוד "מט

ח "מט

 0.3 0.3 0.3 0.9 0.3 10( ג( )10)

 
 (ד) 2010 לדצמבר  31( ב( )א)חשיפה בבסיס 
ה בפועל חשיפ  % -מגבלה במגזר הצמדה 

 

נקודות קיצון במהלך השנה  

 %-ב

 ממוצע מקסימום מינימוםח "במש % -ב מקסימוםמינימום  
 88.0 89.2 85.9 259.8 89.2 110 30לא צמוד 

 11.8 13.9 10.4 30.3 10.4 60 (ג( )20)צמוד מדד 

ח וצמוד "מט

ח "מט

 0.2 0.4( ה) 1.3 0.4 10 (ג( )10)

 
 2010 למרס 31( ב( )א)חשיפה בבסיס 
  % -מגבלה במגזר הצמדה 

 
חשיפה בפועל 

 

נקודות קיצון במהלך התקופה  

  % -ב

 ממוצע מקסימום מינימוםח "במש % -ב מקסימוםמינימום  
 88.4 88.5 88.2 266.6 88.5 110 30לא צמוד 

 11.6 11.8 11.4 34.6 11.5 60( ג( )20)צמוד מדד 

ח וצמוד "מט

ח  "מט

( ה) 0.1( ה)( ה)( ה) 10( ג( )10)

 
( 2010בדוח הכספי לשנת " הנחות עבודה לניהול סיכוני שוק"ראה )ם  מחושב לפי דוחות חשיפה פנימיי  (א)

 .,מחושב כאחוז מההון החשוף (ב)

 .החשיפה המותרת הנובעת מעודף התחייבויות על נכסים מוצגת בסימן שלילי  (ג)

 31-בפועל באחוז מההון החשוף להחשיפה , לפי דוחות הפרופורמה כולל יישום הוראת חובות פגומים  (ד)

ההון החשוף במגזר הלא צמוד . 0.5% -ח"במגזר המט, 12.5%במגזר הצמוד למדד : היא 2010בדצמבר 

 .מסך ההון החשוף 87.0%מהווה 

 .0.1% -נמוך מ (ה)
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, ח"להלן הרגישות להשפעת שינוי במדדים ובשערי החליפין על ההון הבנק במיליוני ש
: של הבנקבהתאם לדוחות הפנימיים 

 
 31.03.2011 31.03.2010 

ירידה של עליה של  ירידה של עליה שלמגזר הצמדה 

 5%  10%  5% 10% 5% 10% 5%  10%  
( 3.5)( 1.7) 3.5 1.7( 5.5)( 2.8) 5.5 2.8צמוד מדד 

( ב)( ב)( ב)( ב)( 0.1)( ב) 0.1( ב)( א)ח "ח וצמוד מט"מט

 
 ח"ח ולצמוד מט"מסך החשיפה למט 95%-כ 2011 מרס ל 31 -ב מהווה ב"החשיפה לדולר ארה, מזה (א)

 .ח"אלף ש 100 -ח נמוכה מ"החשיפה למט  2010למרס  31 -ב .( ח"מחושב באלפי ש)

. ח"אלף ש 100 -נמוך מ (ב)

 
נתונים מפורטים על הנכסים וההתחייבויות לפי מגזרי הצמדה בהתאם להוראות בנק 

. לדוחות הכספיים 5ניתנים בבאור , ישראל
 

לריבית   ות החשיפההתפתח
 

שעלולים לשחוק את , בשיעורי הריביתלא צפויים סיכון הריבית נובע משינויים עתידיים 
החשיפה לשינויים בריבית נובעת מרגישות שונה לשינויים בשיעורי הריבית  .הרווח וההון

כתוצאה מפערים בין , של ערך הנכסים ולעומת ערך ההתחייבויות בכל אחד מהמגזרים
. פרעון ומועדי שינוי הריביתמועדי ה

האומד את ההשפעה , הבנק מבצע ניתוח רגישות לשינוי ריבית, במסגרת ניהול הסיכונים
על השווי הכלכלי של הבנק כתוצאה מתזוזה מקבילה של כל עקום תשואות בכל מגזר 

השווי הכלכלי של ההון מוגדר כהפרש בין הערך . בכיוון הגורם נזק להון, 1% -הצמדה ב
לצורך חישוב הערך הנוכחי מנכים את התזרימים . כחי של הנכסים וההתחייבויותהנו

.   בעקום תשואה חסר סיכון
 

הבנק אומד גם את השחיקה של הרווח , בנוסף לשחיקה הפוטנציאלית של השווי הכלכלי
אומדן זה מבוסס על ההשפעה על הרווח החשבונאי כתוצאה משינוי . החשבונאי השנתי

בהנחה שהנכסים וההתחייבויות שנפרעים יתחדשו עד סוף השנה  ,בריבית 1%של 
. הרלוונטית

 
או )בריבית  1% קבוע של דירקטוריון הבנק קבע מגבלות להשפעה של שינוי בשיעור

על השווי הכלכלי של ההון ועל הרווח החשבונאי השנתי העתידי הצפוי לפני ( בתשואות
.  מס

בשיעור ( או בתשואות)נוי לא צפוי בריבית שימ הבנק בוחן גם חשיפה לריבית כתוצאה
. בשלב זה לא נקבעו מגבלות על בחינה זו. שאינו קבוע לכל אורך העקום לפידיון

 
. אמידת החשיפה בריביתמגבלות  החליט הדירקטוריון על שינוי 2011אפריל  בחודש 

 :להלן השינויים העיקריים
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 .4.5%במקום  4.0%ללת של נקבעה מגבלת דירקטוריון כו -חשיפה כלכלית לריבית  .א
במקום  3.0%נקבעה מגבלת דירקטוריון כוללת של  -חשיפה על הרווח החשבונאי  .ב

2.5%. 
  

.  2011המגבלות המוצגות בפרק זה הינן אלו שהיו בתוקף עד מרס 
 

:  2011 במרס  31 -ל בריבית הלן מידע על מצב החשיפותל
 

(: ב( )א)ת בריבי 1%של  להלן החשיפה לשינויים בלתי צפויים
 

 (ג)רווח שנתי    שווי כלכלי  
 31.3.10 31.12.10 31.3.11 31.3.10 31.12.10 31.3.11מגזר הצמדה 

 1.5 1.4 1.6 2.1 1.9 2.4לא צמוד 

 0.1 0.2 0.2( ד) 0.3 0.2צמוד מדד 

( ד)( ד)( ד)( ד)( ד)( ד)ח "ח וצמוד מט"מט

 1.6 1.6 1.8 2.1 2.2 2.6חשיפה כוללת  

 2.5 2.5 2.5 4.5 4.5 4.5( ה)כוללת מגבלה 

 
 
הנחות " ראה)ם  מחושב לפי דוחות חשיפה פנימיי ,בעקום התשואות 1%השפעת שינוי מיידי מקביל של  (א)

( 2010בדוח הכספי של הבנק לשנת " עבודה לניהול סיכוני שוק

 .העצמי לתחילת שנה  מההון כאחוז  (ב)

 .ם הקרובותהשני 3באחת מתוך , ברווח השנתי המרביתהשחיקה   (ג)

 .0.1% -נמוך מ  (ד)

לא נקבעו מגבלות דירקטוריון פר . מגבלת הדירקטוריון מתייחסת למגבלה הכוללת על השווי הכלכלי  (ה)

 .מגזר הצמדה

 

לסקירת ' חישוב החשיפה לריבית לפי המודל הפנימי שונה מאופן החישוב בתוספת ב
בדוח " ול סיכוני שוקהנחות עבודה לניה"על ההבדלים בין הדוחות ראה בסעיף . ההנהלה

.  2010הכספי לשנת 
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' לפי המודל הפנימי ולפי תוספת ב"( מ"מח"להלן )להלן נתונים על משך החיים הממוצע 
 :המחושבת לפי כללים חשבונאיים

 2011במרץ  31 
 מודל פנימי 'תוספת ב 

משך חיים ממוצע 

: בשנים

פער  התחייבויות נכסים

 מ"המח
פער  התחייבויות נכסים

 מ"המח
מ "מח

 ההון
       : מגזר הצמדה

( 1.61)( 0.25) 0.50 0.25( 0.13) 0.37 0.24( א)לא צמוד 

( 0.95)( 2.04) 4.56 2.52( 0.33) 4.17 3.84( א) צמוד מדד

( ג) -( ג) -( ג) -( ג) -( 0.12) 0.89 0.77( ב)סך מגזרי הצמדה 

 
 2010לדצמבר  31 
 מודל פנימי 'תוספת ב 

צע משך חיים ממו

: בשנים

פער  התחייבויות נכסים

 מ"המח
פער  התחייבויות נכסים

 מ"המח
מ "מח

 ההון
       : מגזר הצמדה

 0.27( 0.10) 0.36 0.26( א)לא צמוד 

 

0.49 (0.22 )(1.40 )

( 2.03)( 1.86) 4.76 2.90( 0.22) 4.18 3.96( א) צמוד מדד

( ג)-( ג)-( ג)-( ג)-( 0.10) 0.88 0.78( ב)סך מגזרי הצמדה 

 
 2010במרץ  31 
 מודל פנימי 'תוספת ב 

משך חיים ממוצע 

: בשנים

פער  התחייבויות נכסים

 מ"המח
פער  התחייבויות נכסים

 מ"המח
מ "מח

 ההון
       : מגזר הצמדה

( 1.59)( 0.27) 0.53 0.26( 0.10) 0.39 0.29( א)לא צמוד 

( 0.28)( 1.23) 4.25 3.02( 0.20) 3.95 3.75( א) צמוד מדד

( ג) -( ג) -( ג) -( ג) -( 0.10) 0.91 0.81( ב)סך מגזרי הצמדה 

 

מגזר לא   2011למרס  31 -ב: שאינו כולל התייחסות לפרעונות מוקדמים' תזרים מקורי של תוספת ב   (א)

 5.03 -ו 0.39מ ההתחייבויות הוא "שנים ומח 4.57 -ו 0.24מ הנכסים הוא "צמוד ומגזר צמוד למדד מח

שנים  4.71 -ו 0.27מ הנכסים הוא "מגזר לא צמוד ומגזר צמוד למדד מח 31.12.2010 -ב. שנים בהתאמה

מגזר לא צמוד ומגזר צמוד למדד   31.03.2010 -ב. שנים בהתאמה 5.02 -ו 0.38מ ההתחייבויות הוא "ומח

. בהתאמה שנים 4.74 -ו 0.41מ ההתחייבויות הוא "שנים ומח 4.42 -ו 0.32מ הנכסים הוא "מח

 : שאינו כולל התייחסות לפרעונות מוקדמים' רים מקורי של תוספת בתז  (ב)

 מ סך כל"מח 31.12.2010 -ב 1.02מ סך ההתחייבויות "ומח 0.88מ סך הנכסים "מח 31.03.2011 -ב 

מ סך הנכסים הוא "מח 31.03.2010 -ב. שנים 0.95מ סך כל ההתחייבויות "שנים ומח 0.87הנכסים הוא 

. שנים 1.05התחייבויות מ סך ה"שנים ומח 0.93

מ ועל כן אין מדידה של "בריבית בכל אחד מהמגזרים ולא במונחי מח 1%הבנק מודד שינוי בשיעור של   (ג)

 .מ כולל"מח
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ראה  -לפי הוראות בנק ישראל , פרטים נוספים על החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית
 .לסקירת ההנהלה 'בבתוספת 

 
למעט פריטים לא , שירים הפיננסים של הבנקלהלן מידע על השווי ההוגן של המכ

 (:לפני השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי ריבית)כספיים 
 31.03.2011 

במיליוני שקלים חדשים 

 ( ב)מטבע חוץ מטבע ישראלי  

לא  

צמוד 

צמוד 

למדד 

כ "סהאחר דולר 

 5,067.8 6.0 38.9 747.4 4,275.5( א)נכסים פיננסים  

 4,758.7 6.0 38.0 653.5 4,061.2( א)ות  התחייבויות פיננסי

 309.1( ג) 0.9 93.9 214.3שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסים 

 

 31.12.2010 

במיליוני שקלים חדשים 

 ( ב)מטבע חוץ מטבע ישראלי  

לא  

צמוד 

צמוד 

למדד 

כ "סהאחר דולר 

 5,070.1 6.4 49.3 723.3 4,291.1( א)נכסים פיננסים  

 4,774.1 6.3 48.1 649.1 4,070.6( א)ת פיננסיות  התחייבויו

 296.0 0.1 1.2 74.2 220.5שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסים 

 

נגזרים ושווי הוגן של  םלא כולל יתרות מאזניות של מכשירים פיננסי. כולל מכשירים פיננסים מורכבים(  א) 

. מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים

ות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ לרב( ב)

ח "אלף ש 100 -מנמוך (   ג)

הוצג מחדש  ( ד)

 31.03.2010 

במיליוני שקלים חדשים 

 ( ב)מטבע חוץ מטבע ישראלי  

לא  

צמוד 

צמוד 

למדד 

כ "סהאחר דולר 

 4,584.6 7.2 60.1 684.4 3,832.9( א)נכסים פיננסים  

 4,291.2 7.1 60.2 630.1 3,593.8( א)תחייבויות פיננסיות  ה

 293.4 0.1( 0.1) 54.3 239.1( ד) שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסים



54
 54  

ראה , לפירוט נוסף בדבר ההנחות ששימשו לחישוב השווי ההוגן של המכשירים הפיננסים
. 2011במרס  31-בדוח הכספי הרבעוני ל 7באור 

 
נטו של  להלן מידע על השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן

למעט פריטים לא כספיים , המכשירים הפיננסים של הבנק
 

31.03.2011 

( א)לאחר השפעת שינויים בשיעורי ריבית , שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים

 

שינוי בשווי הוגן 

 % -בח "במשבמיליוני שקלים חדשים 

השינוי בשיעורי 

הריבית 

כ "סה (ב)מטבע חוץ מטבע ישראלי 

צמוד ד לא צמו 

למדד 

כ "סהכ "סה אחר דולר 

גידול מיידי 

 1.2 3.7 312.8( ג) 0.9 93.2 218.7 1%מקביל של 

גידול מיידי 

 0.1%מקביל של 
 0.1 0.4 309.5( ג) 0.9 93.8 214.8

 קיטון מיידי

( 1.3)( 3.9) 305.2( ג) 0.9 94.6 209.7 1%מקביל של 

 

31.12.2010 

שינוי בשווי הוגן ( א)לאחר השפעת שינויים בשיעורי ריבית , סייםשווי הוגן נטו של מכשירים פיננ

 % -בח "במשבמיליוני שקלים חדשים 

השינוי בשיעורי 

הריבית 

כ "סה (ב)מטבע חוץ מטבע ישראלי 

צמוד לא צמוד  

למדד 

כ "סהכ "סה אחר דולר 

גידול מיידי 

 1%מקביל של 
223.6 72.3 1.2 0.1 297.2 1.2 0.4 

די גידול מיי

 0.1%מקביל של 
( ג) 0.1 296.1 0.1 1.2 74.0 220.8

קיטון מיידי  

( 0.4)( 1.3) 294.7 0.1 1.2 76.1 217.3 1%מקביל של 
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31.03.2010 

שינוי בשווי הוגן ( א)לאחר השפעת שינויים בשיעורי ריבית , שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים

 % -בח "במשבמיליוני שקלים חדשים 

וי בשיעורי השינ

הריבית 

 (ד) כ"סה (ב)מטבע חוץ מטבע ישראלי 

לא   

( ד) צמוד

צמוד 

למדד 

כ "סהכ "סה אחר דולר 

גידול מיידי 

 1%מקביל של 
242.6 53.6 (0.1 )0.1 296.2 2.8 1.0 

גידול מיידי 

 0.1%מקביל של 
239.5 54.2 (0.1 )0.1 293.7 0.3 0.1 

קיטון מיידי מקביל 

 1%של 
235.7 55.0 (0.1 )0.1 290.7 (2.7 )(0.9 )

שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסים שמוצג בכל מגזר הצמדה הוא השווי ההוגן נטו במגזר זה בהנחה ( א)

סך הכל שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסים הוא . שחל השינוי שצוין בכל שיעורי הריבית במגזר ההצמדה

בהנחה שחל השינוי שצוין בכל ( למעט פריטים לא כספיים)השווי ההוגן נטו של כל המכשירים הפיננסים 

. שיעורי הריבית בכל מגזרי ההצמדה

ח "בשיעור הריבית במגזר הצמוד למט 1%השפעת שינוי של : לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ( ב)

. אינה מהותית

ח "אלף ש 100 -מנמוך (  ג)

הוצג מחדש (  ד)

 
. דר כמחיר המשולם בין קונה מרצון למוכר מרצוןהשווי ההוגן של מכשיר פיננסי מוג

במכשרים להם לא קיים שוק . כאשר קיים שוק פעיל מהווה מחיר השוק את השווי ההוגן
השווי ההוגן נאמד באמצעות , המהווים את מרבית הנכסים וההתחייבויות בבנק, פעיל

וון בשיעור ריבית כגון ערך נוכחי של תזרימי מזומן עתידי המה, מודלים מקובלים לתמחיר
. בו היתה מבוצעת עסקה דומה ביום הדיווח( כולל מרווח סיכון)המשקף את רמת הריבית 

האומדנים לשווי ההוגן מתבססים על התנאים הקיימים לתאריך הדוחות הכספיים ואינם 
. מייצגים בהכרח ערכי שווי הוגן עתידיים

 
ראה , ן של המכשירים הפיננסיםלפירוט נוסף בדבר ההנחות ששימשו לחישוב השווי ההוג

. בדוח הכספי הרבעוני 7באור 
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 VAR - Value At Riskערך הנתון לסיכון 
 
הפוטנציאלי הצפוי מהחזקת הפוזיציות הקיימות בבנק  המרביהוא אומדן לנזק  VAR -ה

כתוצאה משינויים , 99%ברמת בטחון סטטיסטית של , במשך תקופה עתידית של שבועיים
מגבלת החשיפה המותרת . מניותואינפלציה , שערי חליפין, אגרות חוב ותבתשואאפשריים 

. ח"מיליון ש 6 -המגבלה הופחתה ל 2011באפריל .  ח"מיליון ש 7הינה  VARבבנק במונחי 
 

הן באגף הכספים של הבנק והן ביחידת בקרת הסיכונים מבוצע  VAR -מעקב אחר הה
. יומית בתדירות

בשנה  של השוק השונים גורמי הסיכוןטורית של המודל מבוסס על התנהגות היס
 . הקודמת לחישוב

גורמי מבנה התפלגות נורמלית של שינויי  המניחה, מחושב בשיטה הפרמטרית VAR -ה
 . הסיכון

 
 Back)היחידה לבקרת סיכון מתקפת את המודל באמצעות בחינות יומיות , בנוסף

Testing )נק בהשוואה לאומדן השינוי כפי על השינוי בפועל של השווי הכלכלי של הב
  .VAR -שנגזר ממודל ה

 
מיליון  2.2ח לעומת "מיליון ש 2.8 -הסתכם ל 2011 מרסל 31 -לשל הבנק  VAR -סך ה

 .לפי מטבע בסיס שקל לא צמוד ,2010ח בסוף שנת "ש
הגדלת החשיפה לריבית במגזר השיקלי ובמגזר המדדי  בשלבעיקר נובע  VAR-ב הגידול

. פהבמהלך התקו
 -הסתכם ל, לפי דיווח חודשי, 2011של  בשלושת החודשים הראשוניםהממוצע  VAR -ה

ח "מיליון ש 2.3 -והגיע ל, 2011השיעור המזערי נרשם בסוף חודש ינואר , ח"מיליון ש 2.6
. ח"מיליון ש 2.8 -ל 2011המרבי הגיע בסוף חודש פברואר ומרס  VAR -וה

 
תרחישי קיצון לסיכוני שוק 

 
המתבטאים בתנודה , בארץ ובעולם עשויים להיות נתונים מעת לעת לזעזועים ההוןשווקי 

וההתנהגות התפלגות מעבר לתנודות הנצפות על ידי החריפה של נתוני השוק 
אינו מהווה מידע מספק על הפסדים שעלולים להתרחש  VAR -מודל ה .ההיסטורית

בקרת הסיכונים ל היחידה, לכן. או מעבר לרמת המובהקות הנדרשת, בתנאי שוק קיצוניים
לבנק סט של תרחישי קיצון  .לסיכוני שוק אומדנים של תרחישי קיצוןמבצעת של הבנק 

שחלקם תואמים לתרחישים המקובלים בחברת האם וחלקם תרחישים המותאמים 
. למאפיינים הייחודיים של הבנק

 50שוק בגובה של הדירקטוריון קבע מגבלה על הפסד כתוצאה מתרחיש קיצון בגין סיכון 
.  ח"מיליון ש
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וגיוס המקורות בבנק , מצב הנזילות, סיכוני נזילות 
 

נזילות   ניסיכו
 

. ולהונו הנובע מאי יכולתו לספק את צרכי נזילותו הבנקסיכון נזילות הוא הסיכון לרווחי 
ך סיכון זה נובע מאי וודאות לגבי זמינות המקורות וגיוסם באופן בלתי צפוי בזמן קצר תו

וכן מסיכון לאי יכולת לממש נכסים בזמן קצוב ובמחיר , השפעה חריגה על המחירים
. סביר

של בנק  342את סיכון הנזילות בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מספר אומד הבנק 
 . באמצעות מודל פנימי שפותח בבנק בשיתוף עם לאומי, ישראל

. ח"ומודל במט, פעילות של הבנקהמהווה את עיקר ה, לבנק מודל סיכון נזילות בשקלים
המופקדים בפיקדונות בחברת האם , ח היא ברובה של פיקדונות הציבור"הפעילות במט

. לתקופות זהות ולכן לבנק אין כמעט חשיפות במגזר זה
 

כאשר לכל תרחיש נקבעו , בוחן את סיכוני הנזילות בתרחישים שוניםבשקלים  המודל
, התנהגות הלקוחות ים ובעיקר הנחות לגביהנחות לגבי התפתחות הסעיפים השונ

. וההשפעה הנגזרת על השינויים באשראי לציבור ופיקדונות הציבור
אותו , ח"ח במט"מיליון ש 20מזה עד , ח"מיליארד ש 1.4בסך , לבנק קו אשראי מלאומי

בנוסף לבנק תיק ניירות ערך אותו . ניתן לנצל במצב רגיל לצורך מימון הפעילות העסקית
. לממש או לשעבד כנגד אשראי מבנק ישראל לצורך ניהול הנזילות ניתן

 
עמוד , 2010ראה בדוח הכספי לשנת , למידע נוסף על מודל סיכון הנזילות של הבנק

בחן הבנק את מצב הנזילות בתרחישי לחץ שונים וקבע הנחות  2011באפריל  .108
. 2011נהוגים עד מרס המידע בדוח זה מבוסס על עקרונות תרחיש הלחץ שהיו . חדשות

 
להלן מידע על פער הנזילות ויחס הנזילות במטבע ישראלי בכל סוג תרחיש שהוגדר 

: לתקופת פרעון של חודש
 
                             31.03.2011            

 מטבע ישראלי  

( ב)ח "במש, פער הנזילות( א)יחס הנזילות  תרחיש

  932  6.6רגיל 

  907  7.6סטטיסטי 

  338  2.1לחץ 

 .הנכסים הנזילים להתחייבויות בכל תקופת זמןבין סך יחס ה -יחס הנזילות  .א

. פער בין תזרים הפירעון של הנכסים לבין זה של ההתחייבויות בכל תקופת זמן -פער הנזילות .ב
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מצב הנזילות וגיוס המקורות בבנק 
 

מידע "הינו " וניהול הסיכונים מצב הנזילות"חלק מהמידע המופיע במסגרת המידע על 
בדוח ' אבפרק " מידע צופה פני עתיד"למשמעות מושג זה ראה סעיף ". צופה פני עתיד

. הדירקטוריון
 

ח רוב הפעילות היא "במגזר המט. גיוס המקורות בבנק ערבי הוא ברובו במטבע ישראלי
דונות בסכום אך כנגד פעילות זו מופקדים פיק, בפיקדונות ציבור לתקופה קצרה משנה

.  בתנאים זהים בלאומיו
 

לק ח. גיוס המקורות של הבנק במגזר השקלי הלא צמוד מתבסס על פיקדונות הציבור
ואינם מהווים חלק  בנק מנוהלים על ידי לאומיהמהחסכונות לזמן קצוב של לקוחות 

מרבית (. 2010של שנת  לדוחות הכספיים 7ראה באור )ממקורות הבנק לצרכי נזילות 
. ונות אלו מופקדים לטווחים של מעל שנה בפיקדונות בלאומי לתקופות זהותחסכ

 
, מתוכה. ח"מיליארד ש 1.4למימון פעילותו השוטפת הועמדה לבנק מסגרת אשראי בסך 

המימון . ח"מיליון ש 20ח עד "ומימון במט, ח"מיליון ש 200 -הוגבל המימון לטווח ארוך ל
.  הריבית הנקבעת על ידי בנק ישראל ד בשיעור"לטווח קצר מתנהל בתנאי חח

 
ובסוף  0.5% -עלתה הריבית במשק ב 2011במהלך שלושת החודשים הראשונים של 

במקביל בשוק ההון רשמו מדדי המניות . 0.5%עלתה בשיעור נוסף של  2011מרס 
מגמות אלו הביאו חלק מהמשקיעים לבחור , להערכת הבנק. המובילים ירידות מחירים

ח "מיליון ש 91.3ותרמו לגידול של , דוגמת פיקדונות לזמן קצוב, ידיים יותרבאפיקים סול
ח בפיקדונות המנוהלים בבנק והיתר "מיליון ש 71.0מזה גידול של , בסך הפיקדונות בבנק

.  בחסכונות המנוהלים בלאומי
 879.4לסך של , ח"מיליון ש 2.0של  בסכוםשווי אחזקות לקוחות הבנק בניירות ערך גדל 

.  ח"ליון שמי
 

הציבור המנוהלים בבנק הם במגזר הלא צמוד והיתרה במגזר  מפיקדונות 98.3% -כ
 במרס 31לבנק אין פיקדונות במגזר הצמוד למדד נכון ליום . ח"ח והצמוד למט"המט
. למעט חסכונות לזמן קצוב המנוהלים בלאומי, 2011

 31בבנק הסתכמו ליום החסכונות המנוהלים בלאומי ואינם משתתפים בניהול הנזילות 
חלק ניכר  .ח מתחילת השנה"מיליון ש 20.3גידול של , ח"מיליון ש 905.5 -ב 2011 במרס

וזאת עקב האינפלציה , ח"מיליון ש 13.8 -כ, מהגידול בחסכונות היה באפיק הצמוד למדד
. הגבוהה יחסית ברמה שנתית

 
. 2010לעומת דצמבר  ח"שמיליון  75.5 -גדל ב 2011למרס  31 -בנטו  ,האשראי לציבור

המפקח על  בנטרול השפעת יישום הוראתהגידול באשראי לציבור באותה תקופה 
 "סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, מדידה וגילוי של חובות פגומים"הבנקים בדבר 

.  ח"מיליון ש 110.1 הינו
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ח "יליון שמ 129.7 -ב 2011הרבעון הראשון של תיק ניירות הערך של הבנק קטן במהלך 
 99.4% -כ -מ"רוב התיק מושקע באגרות חוב ממשלתיות ובמק. מכירותבשל בעיקר 

תיק זמין למכירה כל התיק הינו . ושאר האחזקות הן באגרות חוב של חברות בדירוג גבוה
. מיום הדוחות שנהח נפרע תוך "מיליון ש 226.5, מזה, ח"מיליון ש 486.5 -ומסתכם ל

.  ניירות הערך כנגד אשראי יומי או תוך יומי מבנק ישראל הבנק יכול לשעבד את תיק
 43.8 -הסתכם סך ניירות הערך שהועברו לפיקדון המשועבד ב 2011 למרס 31ביום 

 10למידע נוסף ראה ביאור ). 2010ח בסוף שנת ''מיליון ש 43.7ח לעומת סך של ''מיליון ש
(. בדוחות הכספיים

 
מיליון  79.4קיטון של , ח"מיליון ש 946.8 -הגיע ל 2011 סרמב 31סך המימון מבנקים ליום 

נבעה  2011של  ברבעון הראשוןהירידה בסך המימון מבנקים . ח מתחילת השנה"ש
מנגד נרשם גידול באשראי לציבור אשר מיתן את . ממכירות ופדיונות של אגרות חוב

. השפעת הירידה בפיקדונות מבנקים
 

.  ח"מיליון ש 1.3 -ב 2011מרס -ארההון העצמי של הבנק קטן במהלך ינו
המפקח על הבנקים הגידול בהון העצמי באותה תקופה בנטרול השפעת יישום הוראת 

 21.6 הינו  "סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, מדידה וגילוי של חובות פגומים"בדבר 
. ח"מיליון ש
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טבלת גורמי סיכון 
: גם לפי הערכת הנהלת הבנקלהלן טבלה מסכמת של גורמי הסיכון לבנק ודירו

רמת הגדרה סיכון 

חומרה 

סיכון אשראי  

 כולל

 חוזים כיבוד לאי או לכשל המתקשרות שליליות תוצאות
 איכות הרעת עקב השתתפות או הלוואה במכשירי
 הנגדי הצד של האשראי

 
 בינונית

סיכון לווה בודד 

ובטחונות 

 ההפסד ,לכשל ההסתברות ידי על המתואר הסיכון סך
 בודדים לווים של כשל בעת והחשיפה כשל הינתןב

 

 בינונית

סיכון ריכוזיות לווה 

 קבוצת לווים/ גדול 

 בתיק לווים של היחסי מגודלם הנובע אשראי סיכון
 נמוכה  האשראי

סיכון ריכוזיות 

 ענפית 

 משק בענפי לווים של מריכוז הנובע אשראי סיכון
 נמוכה .מסוימים

 סיכון שוק כולל
 בתזרים או פיננסי במכשיר הוגן שווי משינוי ובעהנ סיכון
 .השוק בתנאי שינויים עקב

 

 נמוכה

 נמוכה .(הבנקאי תיקב) ריבית בשערי תנודות עקב הסיכון סיכון ריבית

 סיכון אינפלציה

 שינויים עקב הנובע הסיכון הינו ההצמדה בסיס סיכון

 להתחייבויות הנכסים בין מהפער כתוצאה באינפלציה

 נמוכה. למדד הצמוד במגזר

 סיכון שערי חליפין

 שינויים עקב הנובע הסיכון הינו ההצמדה בסיס סיכון

 להתחייבויות הנכסים בין מהפער כתוצאה החליפין בשערי

 נמוכה. ח"מט וצמודח "המט במגזר

סיכון נזילות   

 ביחס הוודאות באי לעמוד היכולת בחוסר הסיכון

 בלתי באופן ,כסיםנ לממש או/ו מקורות לגייס לאפשרות

 נמוכה ..מהותי הפסד שיגרם מבלי ,קצר זמן פרק ותוך צפוי

 סיכון תפעולי

 ,תהליכים של כשלים או מליקויים הנובע להפסד סיכון

 נמוכה .חיצוניים אירועים או ,פנימיים אומערכות אנשים

 סיכון משפטי

 ,אזרחית חקיקה תואמת שאינה מפעילות הנובע הסיכון

 כנגד המתנהלות ייצוגיות ותביעות ותמשפטי טעויות(

 נמוכה (.הבנק

 סיכון אסטרטגי

 או פעולה -אי כולל ,אסטרטגיות מהחלטות הנובע סיכון
 נמוכה .משתנים לתנאים התאמה חוסר

 סיכון מוניטין

 ,הלקוחות בבסיס לירידה יגרום שלילי שפרסום הסיכון
 נמוכה .גבוהות משפטיות עלויות או בהכנסות ירידה

 ון רגולטוריסיכ

 כגון ,רגולטוריות בדרישות עמידה מאי לנבוע שיכול הסיכון

 נמוכה .מינימלי ההון הלימות יחס

סיכונים מערכתיים  

 לגרור שעלולים חיצוניים אירועים עקב הנגרמים סיכונים
 בינונית .במקביל סיכונים מספר של התממשות
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נושאים שונים  . ה
 

 מעורבות בקהילה
 

לי מייחס חשיבות רבה במעורבות פעילה וקידום מטרות החברה בה הוא בנק ערבי ישרא
. ורואה בכך השקעה חברתית חיונית, על מנת לסייע להתפתחותה ולשגשוגה, פועל

במסגרת זו מוענקות תרומות כספיות וחסויות למוסדות ולעמותות הפעילות בחברה 
. תרבות ובריאות, נוךלה כגון חיבתחומי קהי, הערבית בצפון הארץ ובמשולש הצפוני

 
מיסודה של התזמורת הפילהרמונית , "מפנה"הבנק תומך בפרויקט  2009משנת 

בשיתוף בית הספר למוסיקה של אוניברסיטת תל אביב ובחסות בנק לאומי , הישראלית
הפרויקט עוסק באיתור ועידוד מוסיקאים ערביים ושילובם בתזמורת . ובנק ערבי ישראלי

ויצירת , מעותי של תהליכי הקירוב של המרכז לפריפריההפילהרמונית כחלק מש
. הזדמנות לקירוב יהודים וערבים דרך העיסוק במוסיקה

 
בנק ערבי ישראלי ממשיך במתן חסות מרכזית לקבוצת הכדורגל בני , בתחום הספורט

תורם , כמו כן. מתוך ראיית החשיבות של קידום אגודות הספורט הערביות במדינה, סכנין
. ספר קבוצות ספורט נוספותהבנק למ

  
הבנק יצר , כחלק ממעורבות הבנק בעשייה הקהילתית והפיננסית בחברה הערבית

שהוא חלק מתכנית בינלאומית " יזמים צעירים ישראל"פרויקט : שותפויות נוספות כגון
הגדלת שיעור נשים במעגלי " שריקאת אל חאיה";  לטיפוח יזמות עסקית בקרב בני נוער

במסגרת , תמיכה בפיתוח קרן הון אנושי; "יוזמות קרן אברהם"מסגרת התעסוקה ב
עידוד נוער ערבי מצטיין  –מ "פרויקט נע, שותפות עם סגן נשיא אוניברסיטת חיפה

, בהצטרפותו לפרויקטים כאלה.  להשתלב במקצועות הטכנולוגיה ולימודים בטכניון ועוד
וך עידוד עובדיו להשתלב בפעולות ת, מיישם הבנק את מחויבותו לקהילה שבה הוא פועל

. התנדבות משמעותיות
 

סינוף 
חלק נכבד מהמערך הבנקאי סניפים אשר היקף פעילותם מהווה  30לבנק ערבי ישראלי 

  .בסקטור הערבי בצפון הארץ ובמשולש הצפוני
 

מבקר פנימי 
 

ת הסטנדרטים המקצועיים לפיהם פועל, פרטים בדבר הביקורת הפנימית בבנק ובכלל זה
נכללו , תכנית העבודה השנתית והרב שנתית והשיקולים בקביעתה, הביקורת הפנימית

. 2010לשנת בדוח השנתי 
. בתקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים בפרטים אלה

. 2011  בפברואר 27הוגש ביום  2010למחצית שניה של שנת , דוח המבקר הפנימי
ונדון בועדת הביקורת ביום  2011ריל באפ 13הוגש ביום  2010דוח שנתי מסכם של שנת 

.  2011במאי  22
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  עבודת הדירקטוריון
 

ישיבות של ועדות  5 -ישיבות מליאה ו 3  2011ברבעון הראשון של שנת הדירקטוריון קיים 
. הדירקטוריון

 
נבחר מר משה וולף כדירקטור  2011באפריל  11בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 

. בבנק
 

, מכהן כסגן ראש מערך תפעול ומנהלה וראש אגף ייצור, בד בכיר בלאומיעו, מר וולף
. תקשוב ותשתיות טכנולוגיות בלאומי

 
 בפברואר  28מהדירקטוריון ביום מר וולף נבחר במקומו של מר ששון מרדכי אשר פרש 

. שנים 9לאחר תקופת כהונה של , 2011
 

יצור ותקשוב וסגן ראש מערך ר לר בלאומי אשר כיהן כראש אגף בכיעובד בכי, מר מרדכי
. התמנה כמבקר פנימי ראשי של לאומי, תפעול ומנהלה בלאומי

 
הדירקטוריון מביע את תודתו הרבה והערכתו העמוקה למר מרדכי על תרומתו הרבה 

. לבנק ומאחל לו הצלחה בתפקידו החדש
 
 

 הנהלת הבנק
 

מנות את מר שמואל הוחלט ל 2011במרץ  15בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 
. וכחבר הנהלת הבנק שיווק ופרסום, קמעונאותראש אגף  לא מקוםממאברהם כ

 
השווק , שנה וכיהן בתפקיד של מנהל הקמעונאות 18 -מר אברהם עובד בבנק כ

. והפרסום בבנק
 

דפנה ' הוחלט למנות את גב 2011באפריל  11בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 
. 2011 ביוני 1החל מיום וכחברת הנהלת הבנק ( C.R.O)ים ראשית לנדאו כמנהלת סיכונ

 
חטיבה עסקית של , לנדאו כיהנה כמנהלת סיכוני אשראי בכירה בהנהלה ראשית' גב

 .לאומי
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בדוח הכספי הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי 
 

 ההעריכו לתום התקופ, ל והחשבונאי הראשי של הבנק"בשיתוף המנכ, הנהלת הבנק
על בסיס . ת של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנקאפקטיביובדוח זה את ה הסהמכו

הבקרות והנהלים  וז השבונאי הראשי הסיקו כי לתום תקופל הבנק והח"מנכ, הערכה זו
לסכם ולדווח על המידע , לעבד, כדי לרשום אפקטיביים םלגבי הגילוי של הבנק הינ

להוראות הדיווח לציבור של המפקח על בהתאם  ירבעונהשהבנק נדרש לגלות בדוח 
. הבנקים ובמועד שנקבע בהוראות אלו

  
של הוראות המפקח על הבנקים בנושא  2011בינואר  1בעקבות היישום לראשונה ביום 
במהלך  וחל, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי,מדידה וגילוי של חובות פגומים

וחישוב  בעייתייםהחובות ה סיווגבתהליכי  יםמהותי יםשינוי 2011הרבעון הראשון של שנת 
. להפסדי אשראי ולפיכך חל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי ההוצאה 

הבנק החל במיפוי של הבקרות הקשורות לתהליכים אלה לצורך הכנת הדוחות הכספיים 
ל והחשבונאי הראשי על "לצורך חתימת המנכ. לרבעון הראשון במתכונת החדשה

יושמו במהלך הכנת , רה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי לרבעון הראשוןההצה
בקרות מפתח הקשורות לשלמות הנתונים וסבירות הדוחות הכספיים לרבעון זה 

, המערכות הממוכנות החדשות שפותחו לצורך יישום הוראת חובות פגומים .התוצאות
ובמקרים  2011ראשונה בשנת החלו לפעול ל, כמו גם אפיונים חדשים למערכות קיימות

הבנק פועל לתיקון מסודר , יושמו תהליכי עבודה חלופיים לתיקונםבהם נתגלו ליקויים 
 . של הליקויים שנתגלו

 
  
 

הוחלט לאשר ולפרסם את הדוחות , 2011 במאי 25בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 
. 2011 מרס –ינואר מ לתקופה "הכספיים הבלתי המבוקרים של בנק ערבי ישראלי בע

 

 

 

         _______________________________________

                                                                                                                                                                        

 גיטר.ד                                        זוסמן   . ש       

מנהל כללי                                  ר הדירקטוריון  "יו    

 

 2011 מאיב 25
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25/05/2011-טיוטה ל

סקירת ההנהלה

(א)שיעורי הכנסה והוצאה - ' תוספת א

סכומים מדווחים
  במרס31לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 

2010 2011  
שעור הכנסות יתרה שעור הכנסות יתרה

הכנסה (הוצאות) (ב)ממוצעת  הכנסה (הוצאות) (ב)ממוצעת 
(הוצאה) מימון (הוצאה) מימון
% ( ח"במיליוני ש ) % ( ח"במיליוני ש )  

: מטבע ישראלי לא צמוד

6.32 58.4        3,779.8     7.39 (ג)נכסים    4,203.3        75.6

(1.05) (9.2) 3,519.4     (1.72) (16.8) (ד)התחייבויות    3,935.2

5.27 5.67 פער הריבית

:מטבע ישראלי צמוד למדד

-         -         655.0 6.89        11.9        708.6 (ג)נכסים  

1.08 1.6 588.3 (5.80) (9.0) 633.6 התחייבויות

1.08 1.09 פער הריבית

(ה): פעילות מקומית- מטבע חוץ 

( ח"לרבות מטבע ישראלי צמוד למט )

(8.13) (1.6) 74.6 (1.64) (0.3) 53.9 נכסים

8.39 1.6 74.4 1.92 0.2 52.9 התחייבויות

0.26 0.28 פער הריבית

.הערות והפניות ראה בסוף סקירת ההנהלה

.יימסרו לכל מבקש, לפי סעיפי המאזן השונים, נתונים מלאים על שיעורי הכנסה והוצאה בכל מגזר :הערה

(ז)
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25/05/2011-טיוטה ל

סקירת ההנהלה

(המשך) (א)שיעורי הכנסה והוצאה - ' תוספת א

סכומים מדווחים
  במרס31לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 

2010 2011  
שעור הכנסות יתרה שעור הכנסות יתרה

הכנסה (הוצאות) (ב)ממוצעת  הכנסה (הוצאות) (ב)ממוצעת 
(הוצאה) מימון (הוצאה) מימון
% ( ח"במיליוני ש ) % ( ח"במיליוני ש )  

סך הכל 

5.13 56.8 4,509.4 7.21 87.2 4,965.8 (ד) (ג)נכסים כספיים שהניבו הכנסות מימון 

(0.58) (6.0) 4,182.1 (2.23) (25.6) 4,621.7 (ד)התחייבויות כספיות שגרמו הוצאות מימון 

4.55 4.98 פער הריבית

0.1 0.1
5.4 2.0 (ו)עמלות מעסקי מימון והכנסות מימון אחרות 

(0.1) (0.1) הוצאות מימון אחרות

56.2 63.6 רווח מפעולות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי

(4.9) (1.3) הוצאות בגין הפסדי אשראי

51.3 62.3 רווח מפעולות מימון לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי

4,509.4 4,965.8 (ג)נכסים כספיים שהניבו הכנסות מימון  

42.3 48.7 נכסים כספיים אחרים

(13.6) (39.8) הפרשה להפסדי אשראי

4,538.1 4,974.7 סך כל הנכסים הכספיים

4,182.1 4,621.7 (ד)התחייבויות כספיות שגרמו  הוצאות מימון 

73.5 78.0 (ד)התחייבויות כספיות אחרות 

4,255.6 4,699.7 סך כל ההתחייבויות הכספיות

282.5 275.0 סך הכל עודף נכסים כספיים על התחייבויות כספיות

52.6 61.5 נכסים לא כספיים

(1.3) (1.6) התחייבויות לא כספיות

333.8 334.9 סך כל האמצעים ההוניים

ב"נומינלי במיליוני דולר ארה- מטבע חוץ 
(ה)פעילות מקומית  

( ח"לרבות מטבע ישראלי צמוד למט )

0.61 -         19.8 0.51 -         14.9 נכסים

(0.30) -         19.8 (0.11) -         14.6 התחייבויות

0.31 0.40 פער הריבית

.הערות והפניות ראה בסוף סקירת ההנהלה

.יימסרו לכל מבקש, לפי סעיפי המאזן השונים, נתונים מלאים על שיעורי הכנסה והוצאה בכל מגזר :הערה

, לא כולל אופציות)בגין מכשירים נגזרים אחרים 
( ונגזרים משובצים שהופרדוALM-ב, נגזרים בגידור

(ח)

(ח)

(ח)

(ח)
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 סקירת ההנהלה
 

 (המשך)שיעורי הכנסה והוצאה  -' תוספת א
 

 הערות

 

 (א) .(לרבות השפעות חוץ מאזניות של מכשירים נגזרים)הנתונים בלוח זה ניתנים לפני ואחרי השפעת מכשירים נגזרים 
לפני ניכוי היתרה המאזנית  (במגזר מטבע ישראלי לא צמוד על בסיס יתרות יומיות)לתחילת החודשים על בסיס יתרות 

 .הממוצעת של הפרשות להפסדי אשראי

 תולתקופכולל יתרה ממוצעת של אשראי בחריגה ממסגרות שאושרו  -במגזר מטבע ישראלי לא צמוד

 .(ח''שמיליוני  25.3 סך 1-3/2010)ח ''שמיליוני  23.5 סך 1-3/2011

 (ב)

שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של רווחים בגין היתרה הממוצעת של רווחים מהיתרה הממוצעת של הנכסים נוכתה 

ניירות התאמות בגין הצגת "הכלולים בהון עצמי במסגרת רווח כולל אחר מצטבר בסעיף זמינות למכירה  אגרות חוב

 ":זמינים למכירה לפי שווי הוגן ערך

 (ג)

- צמודבמגזר מטבע ישראלי לא 

 .ח"מש 3.2 סך 1-3/2010 -ול ח"מש 1.6 סך 1-3/2011 -ל

- צמוד מדדבמגזר 

 .ח"מש 0.4סך  1-3/2010 -ול ח"מש 0.3סך  1-3/2011 -ל

 

 (ד) .למעט מכשירים נגזרים
 (ה) .ח''השיעור חושב לפי הדוחות באלפי ש

 (ו) .לרבות רווחים והפסדים ממכירת השקעות באגרות חוב

 (ז) .ח''שמיליוני  0.1 -סכום הנמוך מ

 (ח) .דולרמיליוני  0.1 -הנמוך מ סכום
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'תוספת ב
2011  ב מ ר ס 31החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית ליום 

סכומים מדווחים

(לא מבוקר) 2011  ב מ ר ס 31
מעל מעל מעל מעל מעל עם
חמש שלוש שנה שלושה חודש דרישה

עד  עד  עד חודשים 3עד  עד
עשר חמש שלוש עד שנה חודשים חודש
שנים שנים שנים 

מטבע ישראלי לא צמוד

סכומים לקבל בגין מכשירים נגזרים ובגין , נכסים פיננסיים
מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים ונכסים פיננסיים מורכבים

(א)נכסים פיננסיים  3,225.7  330.6  344.4  337.7  33.5  0.2 

סכומים לשלם בגין מכשירים נגזרים ובגין , התחייבויות פיננסיות
מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים והתחייבויות פיננסיות מורכבות

(א)כ שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות "סה 2,962.5  198.5  422.0  362.7  92.8  22.7 

נטו, מכשירים פיננסיים

(22.5) (59.3) (25.0) (77.6) החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר 263.2  132.1 

החשיפה המצטברת במגזר 263.2  395.3  317.7  292.7  233.4  210.9 

מטבע ישראלי צמוד למדד

סכומים לקבל בגין מכשירים נגזרים ובגין , נכסים פיננסיים
מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים ונכסים פיננסיים מורכבים

(א)כ שווי הוגן של נכסים פיננסיים "סה 9.9  27.0  114.9  280.5  77.8  169.3 

סכומים לשלם בגין מכשירים נגזרים ובגין , התחייבויות פיננסיות
מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים והתחייבויות פיננסיות מורכבות

(א)כ שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות "סה 8.1  37.4  93.0  239.1  55.5  154.8 

נטו, מכשירים פיננסיים

 14.5  22.3  41.4  21.9 (10.4) החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר 1.8 

 91.5  77.0  54.7  13.3 (8.6) החשיפה המצטברת במגזר 1.8 

(ב)מטבע חוץ 

סכומים לקבל בגין מכשירים נגזרים ובגין , נכסים פיננסיים
מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים ונכסים פיננסיים מורכבים

(א)כ שווי הוגן של נכסים פיננסיים "סה 35.4  2.4  6.6  0.5            -           -

סכומים לשלם בגין מכשירים נגזרים ובגין , התחייבויות פיננסיות
מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים והתחייבויות פיננסיות מורכבות

(א)כ שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות "סה 35.0  2.6  5.9  0.5            -           -

נטו, מכשירים פיננסיים

-           -           -            0.7 (0.2) החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר 0.4 

החשיפה המצטברת במגזר 0.4  0.2  0.9             0.9            0.9            0.9

חשיפה כוללת לשינויים בשיעורי הריבית

סכומים לקבל בגין מכשירים נגזרים ובגין , נכסים פיננסיים
מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים ונכסים פיננסיים מורכבים

(א)נכסים פיננסיים  3,271.0  360.0  465.9  618.7  111.3  169.5 

סכומים לשלם בגין מכשירים נגזרים ובגין , התחייבויות פיננסיות
מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים והתחייבויות פיננסיות מורכבות

(א)כ שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות "סה 3,005.6  238.5  520.9  602.3  148.3  177.5 

נטו, מכשירים פיננסיים

(8.0) (37.0)  16.4 (55.0) החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר 265.4  121.5 

החשיפה המצטברת במגזר 265.4  386.9  331.9  348.3  311.3  303.3 
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(מבוקר) 2010 בדצמבר 31 (לא מבוקר) 2010  ב מ ר ס 31   
משך שיעור סך הכל משך שיעור סך הכל משך שיעור סך הכל ללא מעל מעל
חיים תשואה שווי חיים תשואה שווי חיים תשואה שווי תקופת עשרים עשר

ממוצע פנימי הוגן ממוצע פנימי הוגן ממוצע פנימי הוגן פרעון  שנה עד
אפקטיבי אפקטיבי אפקטיבי עשרים

שנים
(בשנים) (באחוזים) ( ח"במש ) (בשנים) (באחוזים) ( ח"במש ) (בשנים) (באחוזים) (במיליוני  שקלים  חדשים)      

 0.26  4.83 4,291.1 0.29  3.60 3,832.9 0.24 5.43  4,275.5  3.4 -        -        

 0.36  3.02 4,070.6 0.39  2.84 3,593.8 0.37 3.85  4,061.2 -        -        -        

-        -        
 210.9  210.9 

 3.96  2.48 723.3 3.75  2.62 684.4 3.84 2.82  747.4  0.1 -         67.9 

 4.18  1.86 649.1 3.95  1.35 630.1 4.17 2.14  653.5 -        -         65.6 

-         2.3 
 93.8  93.8 

 0.13  1.10 55.7 0.20  0.93 67.3 0.11 1.34  44.9 -        -        -        

 0.11  0.28 54.4 0.19  0.45 67.3 0.10 0.20  44.0 -        -        -        

-        -        
 0.9  0.9 

0.78  3.13 5,070.1 0.81  2.91 4,584.6 0.77 3.50        5,067.8  3.5 -         67.9 

0.88  2.27 4,774.1 0.91  1.89 4,291.2 0.89 2.74        4,758.7 -        -         65.6 

-         2.3 
 305.6  305.6 

(ג)(ב)
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 2  

 סקירת ההנהלה
 

 (המשך) 1133 מרסב 13החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית ליום  -' תוספת ב
 

 :הערות כלליות

 
לפי , פירוט נוסף על החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית בכל מגזר של הנכסים הפיננסיים ושל ההתחייבויות הפיננסיות  (1)

 .יימסרו לכל מבקש ,סעיפי המאזן השונים
       

כשהם , הנתונים לפי תקופות מייצגים את הערך הנוכחי של זרמי המזומנים העתידיים של כל מכשיר פיננסי, בלוח זה( 2)

 ,בדוח הכספי 7ננסי בבאור מהוונים לפי שיעורי הריבית שמנכים אותם אל השווי ההוגן הכלול בגין המכשיר הפי

לפירוט נוסף בדבר ההנחות ששימשו לחישוב השווי . השווי ההוגן של המכשיר הפיננסי חושב בעקביות להנחות שלפיהן

 .בדוח הכספי 7ראה באור  ,ההוגן של המכשירים הפיננסיים
 

לתום  ווי ההוגןשיעור תשואה פנימי הינו שיעור הריבית המנכה את תזרימי המזומנים הצפויים ממכשיר פיננסי אל הש( 3)

  .התקופה

       
משך חיים ממוצע אפקטיבי של קבוצת מכשירים פיננסיים מהווה קירוב לשינוי באחוזים בשווי הוגן של קבוצת ( 4)

בשיעור התשואה הפנימי של כל אחד מהמכשירים ( 0.1%גידול של )כתוצאה משינוי קטן  המכשירים הפיננסיים שיגרם

 .הפיננסיים
       

 :הערות ספציפיות

 
שווי הוגן של מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים ושווי הוגן של , מכשירים פיננסיים נגזרים למעט יתרות מאזניות של( א)

 .מכשירים פיננסיים מורכבים
 .לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ( ב)
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25/05/2011-טיוטה ל

סקירת ההנהלה

'תוספת ג

סיכון  האשראי  הכולל  לציבור  לפי  ענפי  משק 
סכומים מדווחים

2011  ב מ ר ס 31ליום 
(ד)הפסדי אשראי  סיכון אשראי לציבור

:בסיכון אשראי לציבור נכלל    
יתרת מחיקות הוצאות אשראי סיכון סיכון סיכון סיכון

ההפרשה חשבונאיות בגין הפסדי לציבור אשראי אשראי אשראי אשראי
להפסדי נטו אשראי פגום מסחרי בעייתי כולל  חוץ מאזני מאזני
אשראי (1) (1) (ג) (1) (1) (ב) (1) (א)

(בלתי מבוקר)  
במיליוני שקלים חדשים  

 0.5 (0.1) (0.1)  0.3  1.4  77.8  12.3  65.5 חקלאות
 2.7  3.2  0.1  2.4  21.3  189.3  34.3  155.0 תעשיה
 8.0 (1.1) (1.0)  2.5  19.6  501.6  117.9  383.7 ן"בינוי ונדל

- - - - -  0.2  0.1  0.1 חשמל ומים
 12.3 (2.5)  1.4  6.4  25.0  598.4  94.1  504.3 מסחר
 1.1 - - -  7.9  38.0  5.1  32.9 שרותי הארחה ואוכל, בתי מלון
 2.1 (0.4) -  0.7  8.4  269.5  29.6  239.9 תחבורה ואחסנה 
 0.1  0.1  0.1 -  0.3  9.0  1.4  7.6 תקשורת ושרותי מחשב

- -  0.1 -  0.2  13.8  6.2  7.6 שירותים פיננסיים
 1.7 (0.2)  0.1  0.1  2.3  112.4  20.0  92.4 שירותים עסקיים ואחרים

- (0.1) -  1.2  18.8  184.6  27.1  157.5 שירותים  צבוריים וקהילתיים
- - - -  34.8 -  34.8 הלוואות דיור- אנשים פרטיים 

 24.2  2.0  0.6  0.5  2,186.3  447.8  1,738.5 אחר- אנשים פרטיים 

 52.7  0.9  1.3  14.1  105.2  4,215.7  795.9  3,419.8 כ"סה

:סיכון אשראי שנכלל בענפי המשק השונים

- (0.1) -  1.2  17.1  105.6  10.9  94.7 (ה)רשויות מקומיות 

.ח'' מיליון ש1.2ח והשקעות באיגרות חוב של הציבור בסך '' מיליון ש3,418.6אשראי לציבור בסך   (א)
.סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה  (ב)
.למעט סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני בגין אנשים פרטיים, נחות או בהשגחה מיוחדת, סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני בגין הציבור שהינו פגום  (ג)
.("התחייבויות אחרות"מוצגים במאזן בסעיף )כולל בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים   (ד)
.לרבות תאגידים בשליטתם  (ה)

,סיכון אשראי מסחרי בעייתי ואשראי לציבור פגום מוצגים לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי, סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני (1)

.    ולפני השפעת בטחונות המותרים לניכוי לצורך חבות של לווה ושל קבוצת לווים
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25/05/2011-טיוטה ל

סקירת ההנהלה

'תוספת ג

(המשך)סיכון  האשראי  הכולל  לציבור  לפי  ענפי  משק  
סכומים מדווחים

2010  ב מ ר ס 31ליום 
יתרת ההוצאה התקופתית סיכון סיכון סיכון

חובות בגין הפרשה אשראי אשראי אשראי
בעייתיים ספציפית כולל לציבור חוץ מאזני מאזני

(ג) לחובות מסופקים (ב) (א)
(בלתי מבוקר)  

במיליוני שקלים חדשים  
 3.4 (0.2)  69.5  11.6  57.9 חקלאות
 19.7 -  174.3  35.4  138.9 תעשיה
 32.0  1.1  436.0  110.7  325.3 ן"בינוי ונדל

- -  0.1  0.1 - חשמל ומים
 46.7  0.4  529.0  80.1  448.9 מסחר
 10.3 -  37.3  5.4  31.9 שרותי הארחה ואוכל, בתי מלון
 7.2 -  240.5  22.9  217.6 תחבורה ואחסנה 
 0.5 -  8.1  2.0  6.1 תקשורת ושרותי מחשב
 0.8 -  13.2  6.2  7.0 שירותים פיננסיים
 4.5  0.1  107.1  21.8  85.3 שירותים עסקיים ואחרים
 37.3  0.2  183.0  32.6  150.4 שירותים  צבוריים וקהילתיים

- -  21.3 -  21.3 הלוואות דיור- אנשים פרטיים 
 63.4  3.5  1,939.3  454.9  1,484.4 אחר- אנשים פרטיים 

 225.8  5.1  3,758.7  783.7  2,975.0 כ"סה

 34.2 -  104.4  15.9  88.5 רשויות מקומיות ותאגידים בשליטתם: מזה

2010 בדצמבר 31ליום 
יתרת ההוצאה התקופתית סיכון סיכון סיכון

חובות בגין הפרשה אשראי אשראי אשראי
בעייתיים ספציפית כולל לציבור חוץ מאזני מאזני

(ג) לחובות מסופקים (ב) (א)
(מבוקר)  

במיליוני שקלים חדשים  
 1.9 (0.7)  72.1  12.4  59.7 חקלאות
 14.9  3.6  177.1  30.4  146.7 תעשיה
 24.6  2.1  475.0  104.1  370.9 ן"בינוי ונדל

- -  0.2 -  0.2 חשמל ומים
 45.1  1.7  569.2  90.9  478.3 מסחר
 9.0  0.7  38.2  4.7  33.5 שרותי הארחה ואוכל, בתי מלון
 9.7  0.4  263.2  30.2  233.0 תחבורה ואחסנה 
 0.6 -  10.5  2.4  8.1 תקשורת ושרותי מחשב
 0.1 -  13.2  6.0  7.2 שירותים פיננסיים
 4.8  1.1  105.6  18.3  87.3 שירותים עסקיים ואחרים
 35.7 (0.1)  193.1  35.2  157.9 שירותים  צבוריים וקהילתיים

- -  28.7 -  28.7 הלוואות דיור- אנשים פרטיים 
 56.2  16.7  2,147.8  453.5  1,694.3 אחר- אנשים פרטיים 

 202.6  25.5  4,093.9  788.1  3,305.8 כ"סה

 32.9 (0.2)  109.7  18.9  90.8 רשויות מקומיות ותאגידים בשליטתם: מזה

ח והשקעות באיגרות חוב של '' מיליון ש3,304.6 אשראי לציבור סך 2010בדצמבר , ח'' מיליון ש2,975.0 אשראי לציבור סך 2010במרס  (א)
.ח'' מיליון ש1.2     הציבור בסך 

.סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה  (ב)
יתרת חובות בעיתיים בניכוי אשראי המכוסה בבטחונות המותרים לניכוי לצורך מגבלות על חבות של לווה ושל  (ג)

.כולל רכיבי סיכון חוץ מאזני.        קבוצת לווים

.סיכון האשראי המאזני והחוץ מאזני ויתרות החובות הבעייתיים מוצגים לאחר ניכוי ההפרשות הספציפיות לחובות מסופקים
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 (Certification)הצהרה לגבי גילוי 
 

: מצהיר כי, דניאל גיטראני 

. "(הדוח: "להלן) 31.3.2011ם ביום לרבעון שהסתיי"( הבנק: "להלן)של בנק ערבי ישראלי  הרבעוניסקרתי את הדוח  .1

הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי , בהתבסס על ידיעתי .2

 .לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, שהמצגים שנכללו בו
מכל הבחינות , ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאותהרבעוניים חות הכספיים הדו, בהתבסס על ידיעתי .3

 וצגיםשל הבנק לימים ולתקופות המותזרימי המזומנים השינויים בהון העצמי  ,תוצאות הפעולות, את המצב הכספי, המהותיות

 .בדוח
ולבקרה הפנימית של ( 1)לגבי הגילוי רות ונהלים אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בק .4

 :וכן. ( 1)הבנק על דיווח כספי 
המיועדים להבטיח שמידע מהותי , או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, קבענו בקרות ונהלים כאלה .א

 ;בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בבנק, המתייחס לבנק
המיועדת , או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית על דיווח כספי כזו, קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו .ב

לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים למטרות חיצוניות ערוכים בהתאם 

 ;קים והנחיותיולכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנ

של  האפקטיביותאת מסקנותינו לגבי בדוח נהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו השל הבקרות ו האפקטיביותהערכנו את  .ג

 וכן; לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו, הבקרות והנהלים לגבי הגילוי
או סביר שצפוי , שהשפיע באופן מהותי זהברבעון גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע  .ד

 וכן; על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי, להשפיע באופן מהותי
, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון של הבנק, אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר. 5

 :לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספיבהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר 
אשר סביר , את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח כספי .א

וכן ; לסכם ולדווח על מידע כספי, לעבד ,שצפויים לפגוע ביכולתו של הבנק לרשום

ורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בה מע, בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית .ב

 .בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי
 

. על פי כל דין, אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר
                               

                    ________________

גיטר . ד                            

  מנהל כללי             "דוח דירקטוריון"כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר ( 1)

 2011 במאי 25
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 (Certification)הצהרה לגבי גילוי 
 

 :מצהיר כי, יובל צוראני 
 

. "(הדוח: "ןלהל) 31.3.2011לרבעון שהסתיים ביום "( הבנק: "להלן)של בנק ערבי ישראלי  הרבעוניסקרתי את הדוח  .2

הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי , בהתבסס על ידיעתי .3

 .לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, שהמצגים שנכללו בו
מכל הבחינות  ,ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות הרבעונייםהדוחות הכספיים , בהתבסס על ידיעתי .4

 וצגיםשל הבנק לימים ולתקופות המותזרימי המזומנים השינויים בהון העצמי  ,תוצאות הפעולות, את המצב הכספי, המהותיות

 .בדוח
ולבקרה הפנימית של ( 1)י לגבי הגילואני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים  .5

 :וכן. ( 1)הבנק על דיווח כספי 
המיועדים להבטיח שמידע מהותי , או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, קבענו בקרות ונהלים כאלה .א

 ;בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בבנק, המתייחס לבנק
המיועדת , או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית על דיווח כספי כזו, ל דיווח כספי כזוקבענו בקרה פנימית ע .ב

לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים למטרות חיצוניות ערוכים בהתאם 

 ;לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו

של  האפקטיביותאת מסקנותינו לגבי בדוח נהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו השל הבקרות ו האפקטיביותאת  הערכנו .ג

 וכן; לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו, הבקרות והנהלים לגבי הגילוי
או סביר שצפוי , ן מהותישהשפיע באופ זהגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברבעון  .ד

 וכן; על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי, להשפיע באופן מהותי
, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון של הבנק, אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר .6

 :ווח כספיבהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על די
אשר , את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח כספי .א

וכן ; לסכם ולדווח על מידע כספי, לעבד ,סביר שצפויים לפגוע ביכולתו של הבנק לרשום

ובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בה מעורבת ההנהלה או מעורבים ע, בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית .ב

 .בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי
 

. על פי כל דין, אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר   

 

                                __________________

  צור. י                       

סגן מנהל כללי                       "דוח דירקטוריון"ציבור בדבר כהגדרתם בהוראות הדיווח ל( 1)

  חשבונאי ראשי                                                2011  במאי 25
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24/05/2011-טיוטה ל

דוחות כספיים

2011 במרס 31תמצית מאזן ליום 
סכומים מדווחים

לעומת- % שינוי ב 31.12.2010 31.3.2010 31.3.2011
(מבוקר) (לא מבוקר) (לא מבוקר) באור

(במיליוני שקלים חדשים)
נכסים

1,144.4 1,056.9 1,203.9 מזומנים ופיקדונות בבנקים

616.2 557.4 486.5 2,10 ניירות ערך

3,465.7 3,120.1 3,418.6 אשראי לציבור 

(172.9) (158.5) (50.3) 3 הפרשה להפסדי אשראי

3,292.8 2,961.6 3,368.3 נטו, אשראי לציבור

57.2 48.2 56.3 בניינים וציוד

49.7 43.6 56.5 נכסים אחרים

5,160.3 4,667.7 5,171.5 סך כל הנכסים 

התחייבויות והון

3,436.6 3,126.2 3,527.9 פיקדונות הציבור 

1,026.2 859.1 946.8 פיקדונות מבנקים

156.0 151.3 151.7 כתבי התחייבויות נדחים

197.0 182.5 201.9 התחייבויות אחרות

4,815.8 4,319.1 4,828.3 סך כל ההתחייבויות 

344.5 348.6 343.2 4 הון עצמי

5,160.3 4,667.7 5,171.5 סך כל ההתחייבויות וההון 

, מדידה וגילוי של חובות פגומים" אימץ הבנק לראשונה את הוראת המפקח על הבנקים בדבר 1.1.2011ביום    (*)

,מספרי ההשוואה לשנים קודמות לא הוצגו מחדש".        סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי

להסברים נוספים לגבי השפעת . 2010בשנת  (*)- אינם בני השוואה לנתונים המסומנים ב31.3.2011       ולכן הנתונים ליום 

.להלן ('ה)-ו ('ד)1       האימוץ לראשונה של ההוראה ראה באור 

.להלן ('ה)-ו ('ד)1ראה באור , הנתונים סווגו מחדש כדי להתאים לכותרות הסעיפים ולשיטת ההצגה בתקופה השוטפת (**)

צור. י גיטר. ד זוסמן. ש
סגן מנהל כללי מנהל כללי ר הדירקטוריון"יו

וחשבונאי ראשי

.2011 במאי 25: תאריך אישור הדוחות הכספיים לפרסום

.הבאורים לתמצית לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד ממנה

)**()*(

)**()*(

)**()*(

)**()*(
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24/05/2011-טיוטה ל

דוחות כספיים

תמצית דוח רווח והפסד
2011 במרס 31לתקופה שנסתיימה ביום 

סכומים מדווחים
לשנה שנסתיימה לשלושה חודשים שנסתיימו

 במרס31ביום  בדצמבר31ביום 

2010 2010 2011
(מבוקר) (לא מבוקר) (לא מבוקר) באור

רווח מפעילות מימון לפני

241.2 56.2 63.6 8 הוצאות בגין הפסדי אשראי

23.7 4.9 1.3 3 הוצאות בגין הפסדי אשראי

רווח מפעילות מימון לאחר

217.5 51.3 62.3 הוצאות בגין הפסדי אשראי

הכנסות תפעוליות ואחרות

102.4 24.4 27.7 עמלות תפעוליות 

1.4 הכנסות אחרות                            -                           -

סך כל ההכנסות

103.8 24.4 27.7 התפעוליות והאחרות

הוצאות תפעוליות ואחרות

110.7 26.7 29.2 משכורות והוצאות נלוות

27.8 6.6 7.5 אחזקה ופחת בניינים וציוד

65.5 14.4 15.7 הוצאות אחרות

204.0 47.7 52.4 סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

117.3 28.0 37.6 רווח לפני מסים 

42.2 9.9 13.8 הפרשה למסים 

75.1 18.1 23.8 רווח נקי לתקופה

(בשקלים חדשים) רווח למניה

73.99 17.83 23.45 רווח נקי לתקופה

1,015,000 1,015,000 1,015,000

ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות 
א ששימש בחישוב "כ. נ.ח ע'' ש0.01בנות 

הרווח הבסיסי למניה

.הבאורים לתמצית לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד ממנה

(במיליוני שקלים חדשים)



78

24/05/2011-טיוטה ל

דוחות כספיים

תמצית דוח על השינויים בהון העצמי

2011 במרס 31לתקופה שנסתיימה ביום 

סכומים מדווחים

 במרס31לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 
2010 2011  

כ"סה עודפים  
שנצברו

קרן הון 
מעסקאות 

עם בעלי 
שליטה

התאמות בגין 
ע "הצגת ני
זמינים 

למכירה לפי 
שווי הוגן

הון המניות 
הנפרע 

וקרנות הון

כ"סה עודפים  
שנצברו

קרן הון 
מעסקאות 

עם בעלי 
שליטה

התאמות בגין 
ע "הצגת ני
זמינים 

למכירה לפי 
שווי הוגן

הון המניות 
הנפרע 

וקרנות הון

(לא מבוקר)  
(במיליוני שקלים חדשים)  

330.4 286.4 15.4 2.0 26.6 344.5 301.5 14.7 1.7 26.6 יתרה לתחילת התקופה

-          -          -          -            -          (22.9) (22.9) -            -            -          
18.1 18.1 -          -            -          23.8 23.8 רווח נקי בתקופת החשבון          -            -            -

ע זמינים"התאמות מהצגת ני

0.9 -          -          0.9 -          (3.3) -          -            (3.3) למכירה לפי שווי הוגן          -

ע זמינים למכירה"התאמות מהצגת ני

(0.7) -          -          (0.7) -          (0.1) -          -            (0.1) שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד          -

(0.1) -          -          (0.1) -          1.2 -          -            1.2 השפעת המס המתייחס          -

348.6 304.5 15.4 2.1 26.6 343.2 302.4 14.7 (0.5) 26.6 יתרה לסוף התקופה

2010 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
כ"סה עודפים  

שנצברו
קרן הון 

מעסקאות 
עם בעלי 

שליטה

התאמות בגין 
ע "הצגת ני
זמינים 

למכירה לפי 
שווי הוגן

הון המניות 
הנפרע 

וקרנות הון

(מבוקר)  
(במיליוני שקלים חדשים)  

330.4 286.4 15.4 2.0 26.6 יתרה לתחילת התקופה
75.1 75.1 רווח נקי בתקופת החשבון          -            -          -

(60.0) (60.0) דיבידנד          -            -          -
ע זמינים"התאמות מהצגת ני

0.6 -            -          0.6 למכירה לפי שווי הוגן          -
ע זמינים למכירה"התאמות מהצגת ני

(1.2) -            -          (1.2) שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד          -
0.3 -            -          0.3 השפעת המס המתייחס          -

(0.7) -            (0.7) -            -          

344.5 301.5 14.7 1.7 26.6 יתרה לסוף התקופה

.הבאורים לתמצית לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד ממנה

הטבות לעובדים ממכירת מניות של 
נטו, חברת האם

השפעה מצטברת נטו ממס של 
 של 1.1.2011יישום לראשונה ביום 

ההוראה בנושא מדידת חובות 
פגומים והפרשה להפסדי אשראי
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24/05/2011- טיוטה ל

דוחות כספיים

2011 במרס 31תמצית דוח על תזרימי המזומנים לתקופה שנסתיימה ביום 
סכומים מדווחים

לשלושה חודשים 
 במרס31שנסתיימו ביום 

לשלושה חודשים 
 במרס31שנסתיימו ביום 

לשנה שנסתיימה 
 בדצמבר31ביום 

201120102010
(מבוקר)(בלתי מבוקר)(בלתי מבוקר)

ח "מיליוני ש

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 75.1  18.1  23.8 רווח נקי

:ההתאמות הדרושות כדי להציג את המזומנים מפעולות

 7.4  1.9  2.3 פחת והפחתה על בניינים וציוד
 23.7  4.9  1.3 הוצאות בגין הפסדי אשראי

(1.2)(0.7)(0.1)נטו, רווח ממכירת ניירות ערך זמינים למכירה

                      0.2(0.1)                                  -רבית והפרשי הצמדה על ניירות ערך לפידיון
(0.3)                                 -                                  -הפסד ממימוש בניינים וציוד

(1.7)(0.5) 0.9 נטו, מיסים נדחים
,גידול בעודף העתודות לפיצויי פרישה (קיטון)

 1.7 (1.1) 2.7 חופשה ומענקי יובל על היעודה, פנסיה

 2.5 (2.2)(4.3)הפרשי התאמה שנכללו בפעילות השקעה ומימון

 107.4  20.3  26.6 מזומנים נטו מפעילות שוטפת

תזרימי מזומנים לפעילות בנכסים

                    11.9                                 -                                  -תמורה מפדיון ניירות ערך מוחזקים לפדיון
(233.3)(5.5)(31.5)רכישת ניירות ערך זמינים למכירה

 61.4  20.6  146.2 תמורה ממכירת ניירות ערך זמינים למכירה

 253.2  137.1  11.7 תמורה מפדיון ניירות ערך זמינים למכירה
(132.9)(35.1)(39.1)נטו, פקדונות בבנקים

(358.7)(8.7)(111.5)נטו, אשראי לציבור
(12.7)(1.5)(4.0)(א)רכישת בניינים וציוד 

(0.9) 2.0  5.3 בנכסים אחרים (גידול)קיטון 

(412.0) 108.9 (22.9)מזומנים נטו ששימשו לפעילות בנכסים

תזרימי מזומנים מפעילות בהתחייבויות ובהון

 275.3 (35.1) 91.3 נטו, פקדונות הציבור
 88.5 (78.6)(79.4)נטו, פקדונות מבנקים

 14.2  8.2  4.8 בהתחייבויות אחרות (קיטון)גידול 
(60.0)                                 -                                  -דיבידנד ששולם לבעלי מניות

 318.0 (105.5) 16.7 מזומנים נטו מפעילות התחייבויות והון
 13.4  23.7  20.4 גידול במזומנים

 181.1  181.1  194.5 יתרת מזומנים לתחילת התקופה

 194.5  204.8  214.9 יתרת מזומנים לסוף התקופה

:פעילות בנכסים ובהתחייבויות שלא במזומן בתקופת הדוח (א)
.ח'' מיליון ש1.5-  יתרת הרכוש הקבוע שנרכש באשראי ספקים הסתכמה ב2011      לסוף מרס 
.ח'' מיליון ש0.6-  יתרת הרכוש הקבוע שנרכש באשראי ספקים הסתכמה ב2010      לסוף מרס 

.ח'' מיליון ש4.1-  יתרת הרכוש הקבוע שנרכש באשראי ספקים הסתכמה ב2010      לסוף דצמבר 

.הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד ממנה

(א)  (א)     (א)  
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 1133 מרסב 13באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 3באור 
 

 כללי . א

 

תמצית הדוחות הכספיים הרבעוניים ערוכים בהתאם להוראות המפקח על . ינו תאגיד בישראלמ ה"בנק ערבי ישראלי בע

ואינה , בינייםכספי לתקופות  דיווח ,IAS 34 -ובהתאם ל, הבנקים והנחיותיו בדבר עריכת דוח כספי רבעוני של תאגיד בנקאי

ביחד עם הדוחות הכספיים ליום ולשנה יש לקרוא אותם . כוללת את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים

 "( . הדוחות השנתיים: "להלן) 2010בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

למעט המפורט , הינה המדיניות שיושמה בדוחות השנתיים, המדיניות החשבונאית בתמצית דוחות כספיים רבעוניים אלה

 .להלן 'ה-ו 'ד בסעיפים

 .2011במאי  23י דירקטוריון הבנק ביום "ום עסתמצית הדוחות הכספיים הרבעוניים אושרה לפר

 

 עקרונות הדיווח הכספי .ב

 

 :תמצית דוחות כספיים אלה הוכנה באופן המפורט להלן

הטיפול החשבונאי הינו בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו ובהתאם  -בנושאים שבליבת העסק הבנקאי  •

 . מצו במסגרת הוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקיםב אשר או"לכללי חשבונאות מקובלים בבנקים בארה
הטיפול החשבונאי הינו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל ובהתאם   -בנושאים שאינם בליבת העסק הבנקאי  •

( IFRIC)ופרשנויות של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי מסוימים ( IFRS)תקני דיווח כספי בינלאומיים ל

 :מפורטים להלןעקרונות ההתקינה הבינלאומית מיושמת על פי ה .אליהם ותהמתייחס

במקרים שבהם עולה סוגיה מהותית אשר אינה מקבלת מענה בתקנים הבינלאומיים או בהוראות היישום של  .1

 ;ב שחלים ספציפית על נושאים אלו"בסוגיה בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה הטיפול, המפקח
במקרים בהם לא קיימת התייחסות ספציפית בתקנים או בפרשנויות לנושאים מהותיים או שקיימות מספר חלופות  .2

 ; לפי הנחיות יישום ספציפיות שנקבעו על ידי המפקח הטיפול, לטיפול בנושא מהותי

 הטיפול, ציבורקיימת הפניה לתקן בינלאומי אחר שאומץ בהוראות הדיווח לשאומץ במקומות בהם בתקן בינלאומי  .3

 ;בהתאם להוראות התקן הבינלאומי
 הטיפול, קיימת הפניה לתקן בינלאומי שלא אומץ בהוראות הדיווח לציבורשאומץ במקומות בהם בתקן בינלאומי  .4

 ;בהתאם להוראות הדיווח ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראל
תבוא , מונח שמוגדר בהוראות הדיווח לציבורבמקומות בהם בתקן בינלאומי שאומץ קיימת הפניה להגדרה של  .5

 .הפניה להגדרה בהוראות במקום ההפניה המקורית

 

 שינוי סיווג .ג

 

סעיפים מסוימים ( להלן 'דראה סעיף )בעקבות היישום לראשונה של תקני חשבונאות מסוימים והוראות הפיקוח על הבנקים 

בתקופה להתאים לכותרות הסעיפים ולדרישות הדיווח  במסגרת הדוחות הכספיים ומספרי השוואה סווגו מחדש כדי

כדי להתאים להצגה  2010בדצמבר  31וליום  2010 במרס 30נטו ליום , נתוני אשראי לציבור סווגו מחדש, בפרט. השוטפת

 .2011בינואר  1בסכום ברוטו החל מיום 
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 1133במרס  13באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 (המשך) שבונאיתחהמדיניות עיקרי ה - 3באור 
 

 עדכוני תקינה חשבונאית והוראות הפיקוח על הבנקים, יישום לראשונה של תקני חשבונאות .ד

 
 :מיישם הבנק תקנים חשבונאיים והוראות המפורטים להלן 2011בינואר  1החל מהתקופות המתחילות ביום 

 

והפרשה להפסדי אשראי ותיקון , אשראי סיכון, הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא מדידה וגילוי של חובות פגומים .1

 ; להוראות בנושא טיפול בחובות בעייתיים

 (IFRIC)הפרשנויות של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי ו מסוימים( IFRS)י דיווח כספי בינלאומיים תקנ .2

 ;שמתייחסות ליישום תקנים אלו
 ASC) 159תקן חשבונאות אמריקאי , "(FAS 157: "להלן)וגן מדידת שווי ה, ((ASC 820-10 157תקן חשבונאות אמריקאי  .3

 ועדכון תקינה חשבונאית"( FAS 159: "להלן)חלופת השווי ההוגן עבור נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות , (825-10

2010-06ASU  ,שיפור גילוי לגבי מדידת שווי הוגן ; 

 

 :נאית בתמצית דוחות כספיים רבעוניים אלהלהלן תיאור מהות השינויים שננקטו במדיניות החשבו
 

סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי ותיקון , הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא מדידה וגילוי של חובות פגומים .3

 הוראות בנושא טיפול בחובות בעייתיים
 

שראי והפרשה סיכון א, מדידה וגילוי של חובות פגומיםבהתאם להוראה החדשה של המפקח על הבנקים בנושא 

ועמדות ( ASC 310)את תקני החשבונאות האמריקאיים בנושא , 2011בינואר  1 -החל מ, מיישם הבנק להפסדי אשראי

 . כפי שאומצו בהוראות הדיווח לציבור, ב"ב ושל הרשות לניירות ערך בארה"של רשויות הפיקוח על הבנקים בארה
 

 אשראי לציבור ויתרות חוב אחרות

ניירות ערך שנשאלו או שנרכשו , אגרות חוב, פיקדונות בבנקים, כגון, גבי כל יתרות החובההוראה מיושמת ל

אשראי לציבור ויתרות חוב אחרות לגביהם לא . 'אשראי לממשלה וכו, אשראי לציבור, במסגרת הסכמי מכר חוזר

, אשראי לממשלה :כגון)נקבעו בהוראות הדיווח לציבור כללים ספציפיים בדבר מדידת הפרשה להפסדי אשראי 

, יתרת החוב הרשומה מוגדרת כיתרת החוב. מדווחים בספרי הבנק לפי יתרת חוב רשומה( 'פיקדונות בבנקים וכד

יתרת החוב הרשומה אינה . אך לפני ניכוי הפרשה להפסדי אשראי בגין אותו חוב, לאחר ניכוי מחיקות חשבונאיות

הבנק יישם  2011בינואר  1יובהר כי לפני . לאחר מכן בוטלהשהוכרה בעבר ואו , כוללת ריבית צבורה שלא הוכרה

כללים שונים לפיהם יתרת החוב בספרי הבנק כללה את מרכיב הריבית שנצברה לפני שהחוב סווג כחוב בעייתי 

יתרות אשראי שהוצגו בתקופות שלפני תקופת יישום ההוראה לראשונה אינן ברות , לאור זאת. שאינו נושא הכנסה

לגביהן קיימים כללים ספציפיים , לגבי יתרות חוב אחרות. תרות האשראי המדווחות לאחר תחילת יישומההשוואה לי

 .הבנק ממשיך ליישם את אותם כללי מדידה( אגרות חוב: כגון)בדבר מדידה והכרה של הפרשה לירידת ערך 
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 1133במרס  13באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 (המשך) איתחשבונהמדיניות עיקרי ה - 3באור 
 

 הפרשה להפסדי אשראי

 הפסדי לכיסוי מתאימה ברמה הפרשה לקייםהבנק קבע נהלים לסיווג אשראי ולמדידת ההפרשה להפסדי אשראי כדי 

, כחשבון התחייבותי נפרד, םולקיהנדרשים  הבנק קבע נהלים, בנוסף. בהתייחס לתיק האשראי שלו צפויים אשראי

התקשרויות  :כגון)סדי אשראי צפויים הקשורים למכשירי אשראי חוץ מאזניים הפרשה ברמה מתאימה כדי לכסות הפ

 . (וערבויות מסגרות אשראי שלא נוצלו, למתן אשראי
 

" הפרשה פרטנית: "באחד משני מסלולים מוערכתההפרשה לכיסוי הפסדי האשראי הצפויים בהתייחס לתיק האשראי 

 .ות הכוללת של ההפרשה להפסדי אשראיהבנק בוחן את הנאות, כמו כן". הפרשה קבוצתית"ו

 
 5.5מעל הינה החוזית  יתרתם שסך חובות פרטנית בחינה לצורך לזהות בחר הבנק -פרטנית להפסדי אשראי  הפרשה

חוב מסווג כפגום כאשר בהתבסס על . הפרשה פרטנית להפסדי אשראי מוכרת לגבי כל חוב שסווג כפגום .ח"שמיליון 

. פוי שהבנק לא יוכל לגבות את כל הסכומים המגיעים לו לפי התנאים החוזיים של הסכם החובמידע ואירועים עדכניים צ

למעט אם החוב גם , ימים או יותר 05חוב מסווג כחוב פגום כאשר קרן או ריבית בגינו מצויים בפיגור של , בכל מקרה

, ון מחדש של חוב בעייתי יסווג כחוב פגוםכל חוב שתנאיו שונו במסגרת ארג, כמו כן. מובטח היטב וגם נמצא בהליכי גביה

אלא אם לפני הארגון מחדש ולאחריו נערכה בגינו הפרשה מזערית להפסדי אשראי לפי שיטת עומק הפיגור בהתאם 

 .למשכנתאות בבנק לדיור בהלוואות בעייתיים חובותבדבר  314לנספח להוראת  ניהול בנקאי תקין מספר 

 
מהוונים בשיעור , בהתבסס על תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מוערכתההפרשה הפרטנית להפסדי אשראי 

, כאשר החוב הינו מותנה בביטחון או כאשר הבנק קובע שצפויה תפיסת נכס. של החוב ת המקוריתהריבית האפקטיבי

 . חובעל השווי ההוגן של הביטחון ששועבד להבטחת אותו ההפרשה הפרטנית מוערכת בהתבסס 

 

 מזוהים בלתי אשראי הפסדי בגין לירידת ערך הפרשות לשקף מחושבת כדי - ת להפסדי אשראיתיקבוצ הפרשה

 ונמצא פרטנית שנבחנו חובות בגין וכן ,דומים מאפייני סיכון בעלי קטנים חובות של גדולות בקבוצות פרטנית הגלומים

 לגביהם לדיור הלוואות למעט, צתיקבו בסיס על המוערכים חובות בגין אשראי להפסדי ההפרשה. פגומים אינם שהם

טיפול , FAS 5 (ASC 450) -ב שנקבעו לכללים בהתאם מחושבת, הפיגור עומקשיטת  לפי מזערית הפרשה חושבה

 יום וכולל עד בתוקף וזאת הבנקים על המפקח שקבע שעה בהוראת המפורטת נוסחה על בהתבסס, חשבונאי בתלויות

 בעייתי אשראי בין בחלוקה, שונים משק בענפי היסטוריים הפסד יעוריש על מבוססת הנוסחה .2512בדצמבר  31

 1 -בפועל החל מ שנרשמו נטו מחיקות חשבונאיות שיעורי על וכן 2515 -ו 2550, 2552בשנים , בעייתי לאשראי לא

  .2511בינואר 
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 1133במרס  13הכספיים ליום באורים לדוחות 
 

 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 3באור 
 

אולם ממשיך , ונוספת כללית הפרשה הבנק לא שומר 2011בינואר  1 -החל מ, השעה בהתאם להנחיות שנקבעו בהוראת

 מסכום יפחת לא דיווח תקופת כל בתום הקבוצתית ההפרשה סכום מקרה בכל לחשב את ההפרשה הנוספת ובודק כי

 . ממס ברוטו, מועד לאותו מחושבות שהיו והנוספת הכללית ההפרשה

 

 FAS 5 (ASC 450.) -בהתאם לכללים שנקבעו ב מוערכתההפרשה הנדרשת בהתייחס למכשירי האשראי החוץ מאזניים 

עבור  ההפרשה המוערכת על בסיס קבוצתי עבור מכשירי האשראי החוץ מאזניים מבוססת על שיעורי ההפרשה שנקבעו

שיעור . תוך התחשבות בשיעור המימוש לאשראי הצפוי של סיכון האשראי החוץ מאזני, (כמפורט לעיל)האשראי המאזני 

המימוש לאשראי מחושב על ידי הבנק בהתבסס על מקדמי המרה לאשראי כמפורט בהוראות ניהול בנקאי תקין מספר 

בהתאמות מסוימות במקרים בהם קיים בבנק ניסיון עבר , תהגישה הסטנדרטי -סיכון אשראי -מדידה והלימות הון, 203

 .המצביע על שיעורי המימוש לאשראי

 
נחות או , השגחה מיוחדת: הבנק מסווג את כל החובות הבעייתיים שלו ואת פריטי האשראי החוץ מאזני בעייתיים בסיווגים

  .פגום

 

 הכרה בהכנסה

, ב שאינו צובר הכנסות ריבית ומפסיק לצבור בגינו הכנסות ריביתבמועד סיווג החוב כפגום הבנק מגדיר את החוב כחו

במועד סיווג החוב כפגום הבנק מבטל את כל הכנסות , כמו כן. למעט האמור להלן לגבי חובות מסוימים שאורגנו מחדש

כל , ריבית החוב ממשיך להיות מסווג כחוב שאינו צובר. ואשר הוכרו כהכנסה ברווח והפסד, הריבית שנצברו וטרם נגבו

חוב אשר פורמאלית עבר ארגון מחדש של חוב בעייתי ולאחר הארגון מחדש קיים  . עוד לא בוטל לגביו הסיווג כחוב פגום

לגבי חובות שנבחנים . יטופל כחוב פגום שצובר הכנסות ריבית, ביטחון סביר שהחוב יפרע ויבצע בהתאם לתנאיו החדשים

חובות אלה . הבנק אינו מפסיק צבירת הכנסות ריבית, יום או יותר 90בפיגור של  ומופרשים על בסיס קבוצתי אשר מצויים

 .כפופים לשיטות הערכה של הפרשה להפסדי אשראי שמבטיחות שהרווח של הבנק אינו מוטה כלפי מעלה

 

יה ובלבד שהגב, עמלות בגין איחור על חובות אלה נכללות כהכנסה במועד שבו נוצרה לבנק הזכות לקבלן מהלקוח

 .מובטחת באופן סביר

 

 ארגון מחדש של חוב בעייתי

מסיבות כלכליות או משפטיות הקשורות , חוב אשר פורמאלית עבר ארגון מחדש של חוב בעייתי מוגדר כחוב אשר לגביו

הבנק העניק ויתור בדרך של שינוי בתנאי החוב במטרה להקל על החייב את נטל תשלומי , לקשיים פיננסיים של חייב

או בדרך של קבלת נכסים אחרים ( הפחתה או דחייה של תשלומים במזומן שנדרשים מהחייב)ן בטווח הקרוב המזומ

, לרבות כאלה שטרם הארגון מחדש נבחנו על בסיס קבוצתי, חובות שאורגנו מחדש(. בחלקו או במלואו)כפירעון החוב 

לאור העובדה . י אשראי או מחיקה חשבונאיתיסווגו כחוב פגום ויוערכו על בסיס פרטני לצורך ביצוע הפרשה להפסד

החוב ממשיך להיות , שהחוב שלגביו בוצע ארגון מחדש של חוב בעייתי לא ייפרע בהתאם לתנאים החוזיים המקוריים שלו

 .מסווג כחוב פגום גם לאחר שהחייב חוזר למסלול פירעון בהתאם לתנאים החדשים
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 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 3באור 
 

 מחיקה חשבונאית

ך אינו בר גביה ובעל ערך נמוך ככהמוערך על בסיס פרטני שנחשב הבנק מוחק חשבונאית כל חוב או חלק ממנו 

המוגדרים ברוב המקרים כתקופה ) מאמצי גביה ארוכי טווח הבנק או חוב בגינו מנהל ,שהותרתו כנכס אינה מוצדקת

 פיגור שלהםהנקבעו כללי המחיקה בהתבסס על תקופת , לגבי החובות המוערכים על בסיס קבוצתי. (לה על שנתייםהעו

יובהר כי מחיקות חשבונאיות אינן כרוכות  .ועל פרמטרים בעייתיים אחרים( ימי פיגור רצופים 150ברוב המקרים מעל )

תוך יצירת בסיס עלות חדש לחוב בספרי , חשבונאיים בלבדבויתור משפטי והן מקטינות את יתרת החוב המדווחת לצרכים 

 .הבנק
 

 מסוימים בנושאים שאינם בליבת העסק הבנקאי( IFRS)תקני דיווח כספי בינלאומיים  .1

 
1.3  13 IAS ,השפעת השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 

 

 חוץ במטבע עסקאות

של הבנק לפי שער החליפין שבתוקף  עסקאות במטבע חוץ מתורגמות למטבעות הפעילות הרלוונטיים

מתורגמים למטבע , נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ במועד הדיווח. עסקאותהבתאריכי 

הפרשי שער בגין הפריטים הכספיים הינו ההפרש שבין העלות . הפעילות לפי שער החליפין שבתוקף לאותו יום

, מתואם לריבית האפקטיבית ולתשלומים במשך השנה כשהוא, המופחתת במטבע הפעילות לתחילת השנה

 . לבין העלות המופחתת במטבע חוץ מתורגמת לפי שער החליפין לסוף השנה
מתורגמים למטבע הפעילות , נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבעות חוץ והנמדדים לפי שווי הוגן

רשי שער הנובעים מתרגום למטבע הפעילות מוכרים הפ. לפי שער החליפין שבתוקף ביום בו נקבע השווי ההוגן

כספיים פרט להפרשים הנובעים מתרגום למטבע הפעילות של מכשירים פיננסיים הוניים לא , ברווח והפסד

 .המסווגים כזמינים למכירה
 

1.1  34 IAS , (בניינים וציוד)רכוש קבוע 

 

 הכרה ומדידה

העלות כוללת יציאות הניתנות . שנצבר והפסדים מירידת ערך פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בניכוי פחת

עלות נכסים שהוקמו באופן עצמי כוללת את עלות החומרים ושכר העבודה . לייחוס במישרין לרכישת הנכס

וכן כל עלות נוספת שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב הדרושים לכך שהוא יוכל לפעול , הישיר

 .ההנהלה באופן שהתכוונה

 

, כמו כן. מוכרת כחלק מעלות ציוד זה, המהווה חלק בלתי נפרד מתפעול הציוד הקשור, עלות תוכנה שנרכשה

בהתאם להוראות הדיווח לציבור הבנק מסווג בסעיף בניינים וציוד את העלויות בגין נכסי תוכנה שנרכשו או 

 . עצמי עלויות שהוונו כנכס בגין תוכנות שפותחו באופן פנימי לשימוש

 

מוכר לפי שווי , פריט רכוש קבוע שנרכש תמורת פריט לא כספי אחר במסגרת עסקה בעלת מהות מסחרית

 .הוגן
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 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 3באור 
 

, יש אורך חיים שונה( תיותלרבות עלויות של בדיקות תקופתיות משמעו)כאשר לחלקי רכוש קבוע משמעותיים 

 .של הרכוש הקבוע( רכיבים משמעותיים)הם מטופלים כפריטים נפרדים 

 

ומוכרים , רווח או הפסד מגריעת פריט רכוש קבוע נקבעים לפי השוואת התמורה מגריעת הנכס לערכו בספרים

 .בדוח רווח והפסד" לאחר מיסים, רווח מפעולות בלתי רגילות"בסעיף , נטו

 

 עוקבותעלויות 
עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע מוכרת כחלק מהערך בספרים של אותו פריט אם צפוי כי ההטבות 

הערך . הכלכליות העתידיות הגלומות בחלק שהוחלף יזרמו אל הבנק ואם עלותו ניתנת למדידה באופן מהימן

קפות לרווח והפסד עם עלויות תחזוקה שוטפות של פריטי רכוש קבוע נז. בספרים של החלק שהוחלף נגרע

 .התהוותן

 

 פחת
פחת הוא -סכום בר. פחת של נכס על פני אורך חייו השימושיים-פחת הוא הקצאה שיטתית של הסכום בר

 .בניכוי ערך השייר של הנכס, או סכום אחר המחליף את העלות, העלות של הנכס

 

יים השימושי של כל חלק מפריטי פחת נזקף לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך הח

מאחר ושיטה זו משקפת את תבנית הצריכה החזויה של ההטבות הכלכליות העתידיות הגלומות , הרכוש הקבוע

נכסים חכורים מופחתים על פני התקופה הקצרה מבין תקופת החכירה ותקופת . בנכס בצורה הטובה ביותר

 .ותקרקעות שבבעלות הבנק אינן מופחת. השימוש בנכסים

 

אורך החיים השימושיים וערך השייר נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת כספים , האומדנים בדבר שיטת הפחת

 .ומותאמים בעת הצורך

 

1.1  14 IAS ,ירידת ערך נכסים 

 

 ירידת ערך נכסים שאינם פיננסיים
מועד דיווח כדי נבדק בכל , למעט נכסי מיסים נדחים, הבנקהערך בספרים של הנכסים הלא פיננסיים של 

מחושב אומדן של סכום בר , באם קיימים סימנים כאמור. לקבוע האם קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך

חת לשנה בתאריך קבוע עבור כל מבוצעת א, בתקופות העוקבות למועד ההכרה לראשונה. ההשבה של הנכס

הגבוה מבין שווי השימוש ומחיר המכירה נטו הסכום בר ההשבה של נכס או של יחידה מניבת מזומנים הינו . נכס

 (.בניכוי הוצאות מכירה, שווי הוגן)

 

המשקף , את תזרימי המזומנים העתידיים החזויים לפי שיעור היוון לפני מסים מהוון הבנק, בקביעת שווי השימוש

ינת ירידת למטרת בח. את הערכות השוק לגבי ערך הזמן של הכסף והסיכונים הספציפיים המתייחסים לנכס

הנכסים אשר אינם ניתנים לבחינה פרטנית מקובצים יחד לקבוצת הנכסים הקטנה ביותר אשר מניבה , ערך

יחידה מניבת )"אשר הינם בלתי תלויים בעיקרם בנכסים ובקבוצות אחרות , תזרימי מזומנים משימוש מתמשך

 "(. מזומנים
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חלק . נכסי מטה הבנק אינם מפיקים תזרימי מזומנים נפרדים ומשרתים יותר מיחידה מניבת מזומנים אחת

מנכסי המטה מוקצים ליחידות מניבות מזומנים על בסיס סביר ועקבי ונבחנים לירידת ערך כחלק מבחינת 

 .הם מוקציםירידת ערך בגין יחידות מניבות המזומנים להן 

 

מוקצים לקבוצת יחידות , אותם לא ניתן להקצות באופן סביר ועקבי ליחידות מניבות מזומנים, נכסי מטה אחרים

מניבות מזומנים במידה וקיימים סממנים לכך שחלה ירידת ערך בנכס השייך למטה החברה או כאשר קיימים 

נקבע סכום בר השבה של קבוצת  ,ה זהבמקר. סממנים לירידת ערך בקבוצת היחידות מניבות המזומנים

 .היחידות מניבות המזומנים שאותן משרת המטה

 

הפסדים מירידת ערך מוכרים כאשר הערך בספרים של הנכס או של יחידה מניבת מזומנים אליה הנכס משתייך 

, מזומנים הפסדים מירידת ערך שהוכרו לגבי יחידות מניבות. ונזקפים לרווח והפסד, עולה על הסכום בר ההשבה

ולאחר מכן להפחתת הערך בספרים  ,מוקצים תחילה להפחתת הערך בספרים של מוניטין שיוחס ליחידות אלה

 .באופן יחסי, של הנכסים האחרים ביחידה מניבת המזומנים

 

הפסדים מירידת ערך שהוכרו בתקופות קודמות נבדקים מחדש בכל מועד דיווח , מלבד מוניטיןבאשר לנכסים 

הפסד מירידת ערך מבוטל אם חל . האם קיימים סימנים לכך שההפסדים קטנו או לא קיימים עוד כדי לקבוע

אחרי ביטול , אך ורק במידה שהערך בספרים של הנכס, שינוי באומדנים ששימשו לקביעת הסכום בר ההשבה

הוכר הפסד שהיה נקבע אלמלא , אינו עולה על הערך בספרים בניכוי פחת או הפחתות, ההפסד מירידת הערך

 .מירידת ערך

 

1.2  1IFRS  ,תשלום מבוסס מניות 
 

השווי ההוגן במועד ההענקה של מענקי תשלום מבוסס מניות לעובדים נזקף כהוצאת שכר במקביל לגידול 

הסכום שנזקף כהוצאה בגין מענקי תשלום . בהון על פני התקופה בה מושגת זכאות בלתי מותנית למענקים

מותאם על מנת , בתנאי הבשלה שהינם תנאי שירות או תנאי ביצוע שאינם תנאי שוק המותנים, מבוסס מניות

עבור מענקי תשלום מבוסס מניות המותנים בתנאים שאינם . לשקף את מספר המענקים אשר צפויים להבשיל

הקבוצה מביאה בחשבון תנאים אלו , תנאי הבשלה או בתנאי הבשלה שהינם תנאי ביצוע המהווים תנאי שוק

הקבוצה מכירה בהוצאה בגין מענקים אלו ללא , לכן. מידת השווי ההוגן של המכשירים ההוניים המוענקיםבא

 .קשר להתקיימותם של תנאים אלה

 

כנגד , נזקף כהוצאה, המסולקות במזומן, השווי ההוגן של הסכום המגיע לעובדים בגין זכויות לעליית ערך מניות

ההתחייבות נמדדת מחדש . קופה בה מושגת זכאות העובדים לתשלוםעל פני הת, גידול מקביל בהתחייבויות

 .כל שינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות נזקף כהוצאת שכר ברווח והפסד. עד מועד הסילוק, בכל מועד דיווח

 

מטפל הבנק בהענקה כעסקת , בעסקאות בהן מעניק הבנק לעובדי חברות בנות זכויות למכשיריה ההוניים

בעסקאות בהן מעניק הבנק לעובדיו זכויות במכשירים . יות המסולקת במכשירים הונייםתשלום מבוסס מנ

 .מטפל הבנק בהענקה כעסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת במזומן, הוניים של חברת האם
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 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 3באור 
 

1.3  IAS 33 ,מניהרווח ל 
 

הרווח הבסיסי למניה מחושב על ידי . מציג נתוני רווח למניה בסיסי ומדולל לגבי הון המניות הרגילות שלה הבנק

חלוקת הרווח או ההפסד המיוחסים לבעלי המניות הרגילות של הקבוצה במספר הממוצע המשוקלל של 

  .המניות הרגילות שהיו במחזור במשך התקופה

 .לא היתה השלכה מהותית על הדוחות הכספיים IFRSליישום לראשונה של תקני 

 

1  335 FAS ,מדידות שווי הוגן (ASC 820-10) ,FAS 159  חלופת השווי ההוגן עבור נכסים פיננסיים והתחייבויות

 ילוי לגבי מדידת שווי הוגןשיפור ג, ASU 2010-06 -ו( ASC 825-10)פיננסיות
    

1.3  335 FAS ,שווי הוגן  מדידות(ASC 820-10) ו- ASU 2010-06 ,שיפור גילוי לגבי מדידת שווי הוגן 
FAS 157 (ASC 820-10) הגדרת ידי על הוגן שווי למדידת עקבית עבודה מסגרת וקובע הוגן שווי מגדיר 

  .מפורטות יישום והנחיות הוגן שווי מדרג וקביעת והתחייבויות נכסים לגבי הוגן שווי הערכת טכניקות

מחיר אשר היה מתקבל ממכירת נכס או היה משולם לצורך סילוק התחייבות בעסקה /ר כסכוםשווי הוגן מוגד

לעשות שימוש , התקן מחייב לצורך הערכת שווי הוגן, בין היתר. בין מוכר מרצון לקונה מרצון במועד המדידה

 בשוק הזמין מידע מייצגים נצפים נתונים .בנתונים נצפים ולמזער שימוש בנתונים לא נצפים מרבי ככל שניתן

 FAS 157 .הבנקאי התאגיד של ההנחות את משקפים נצפים לא נתונים ואילו תלויים בלתי ממקורות המתקבל

מפרט היררכיה של טכניקות מדידה בהתבסס על השאלה האם הנתונים ששימשו לצורך קביעת שווי הוגן הינם 

 :להלן כמפורט הוגן שווי מדרג יוצרים נתונים של אלו סוגים. נצפים או לא נצפים

 .זהים להתחייבויות או לנכסים פעילים בשווקים( מותאמיםלא ) מצוטטים מחירים: 1 רמה נתוני •

 מחירים מצוטטים לנכסים; מחירים מצוטטים לנכסים או להתחייבויות דומים בשווקים פעילים: 2רמה  נתוני •

ממודלים להערכה אשר כל הנתונים  מחירים הנגזרים; בשווקים שאינם פעילים ותאו התחייבויות זה זהים

 .המשמעותיים בהם הינם נצפים בשוק או נתמכים על ידי נתוני שוק נצפים
 יותר או אחד אשר להערכה ממודלים הנובעים ההתחייבות או הנכס עבור נצפים לא נתונים: 3 רמה נתוני •

 .נצפים לא הינם בהם המשמעותיים מהנתונים

 

הבנק שוקל , כאשר הדבר הינו אפשרי. כאשר מידע זה קיים, שוק נצפים היררכיה זו דורשת שימוש בנתוני

וכן גודל  bid-ask -גודל מרווח ה, היקף ותדירות העסקאות. מידע שוק נצפה ורלבנטי במסגרת הערכתו

ההתאמה הנדרשת כאשר משווים עסקאות דומות הינם כולם גורמים אשר נלקחים בחשבון כאשר קובעים 

 .קים ואת הרלבנטיות של מחירים נצפים באותם שווקיםאת הנזילות של שוו

 

( blockage factor) ההחזקה גודל בפקטור השימוש הפסקת חייבמ FAS 157 -ב  יישום הכללים שנקבעו

 בחוזים החשבונאי בטיפול סוגיות, EITF 02-3 (ASC 815-10)חליף את ההנחיות של מבחישוב השווי ההוגן וכן 

 ברווחים ההכרה את האוסרות, סיכונים ניהול ופעילויות באנרגיה בסחר וחוזים מסחר לצורך המוחזקים נגזרים

 נסחרים שאינם נגזרים מכשירים של ההוגן השווי את לקבוע והמחייבות( day one profits) הראשון היום של

  .העסקה מחיר לפי פעיל בשוק
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 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 3באור 
 

 ניירות ערך

כאשר קיימים . השווי ההוגן של ניירות ערך זמינים למכירה נקבע על סמך מחירי שוק מצוטטים בשוק העיקרי

במקרים אלו . הערכה מבוצעת לפי מחיר שוק מצוטט בשוק המועיל ביותר, מספר שווקים בהם נסחר נייר הערך

אם מחיר . רות ערך הינו מכפלה של מספר היחידות באותו מחיר שוק מצוטטהשווי ההוגן של השקעת הבנק בניי

אומדן השווי ההוגן מתבסס על המידע הזמין הטוב ביותר תוך שימוש מרבי בנתונים נצפים , שוק מצוטט אינו זמין

 (. צא באלהאי סחירות וכיו, סיכון אשראי, סיכון שוק)ותוך הבאה בחשבון של הסיכונים הגלומים במכשיר הפיננסי 

 

 מכשירים פיננסיים נגזרים

, מכשירים פיננסיים נגזרים שיש להם שוק פעיל הוערכו לפי שווי שוק שנקבע בשוק העיקרי ובהיעדר שוק עיקרי

מכשירים פיננסיים נגזרים שאינם נסחרים הוערכו לפי מודלים אשר . לפי מחיר שוק מצוטט בשוק המועיל ביותר

ליתר פירוט ראה (. סיכון אשראי וכיוצא באלה, סיכון שוק)הגלומים במכשיר הנגזר  לוקחים בחשבון את הסיכונים

 . בהמשך לגבי מתודולוגיית הערכה של סיכון אשראי וסיכון לאי ביצוע

 

 מכשירים פיננסיים נוספים שאינם נגזרים

ציבור ופקדונות פקדונות ה, אשראי לציבור ואשראי לממשלה: כגון)לרוב המכשירים הפיננסיים בקטגוריה זו 

מכיוון שלא קיים שוק פעיל , "מחיר שוק"לא ניתן לצטט ( כתבי התחייבות נדחים ומלוות שאינם סחירים, בבנקים

כגון ערך נוכחי של תזרים , השווי ההוגן נאמד באמצעות מודלים מקובלים לתמחור, לפיכך. בו הם נסחרים

, לצורך כך. ת רמת הסיכון הגלומה במכשיר הפיננסימזומנים עתידי המהוון בריבית ניכיון בשיעור המשקף א

תזרימי המזומנים העתידיים עבור חובות פגומים וחובות אחרים חושבו לאחר ניכוי השפעות של מחיקות 

לצורך מדידת שווי הוגן של , במקרים מסוימים, כמו כן. חשבונאיות ושל הפרשות להפסדי אשראי בגין החובות

מדידת התחייבויות לפי שווי , ASU 2009-05 -הבנק מיישם הנחיות שנקבעו ב, חירותהתחייבויות פיננסיות לא ס

או של התחייבויות )הבנק מעריך את שוויים ההוגן תוך שימוש במחירים מצוטטים של ההתחייבויות , בפרט. הוגן

 .אשר נסחרות כנכסים( דומות

 

( credit risk)האשראי  סיכון את לשקף בנקאיה מהתאגיד דורשהתקן  הערכה של סיכון אשראי וסיכון לאי ביצוע

 אשר, נגזריםמכשירים  לרבות, חוב של ההוגן השווי במדידת( nonperformance risk) ביצוע לאי ואת הסיכון

 מוגבל לא אך, הבנקאי התאגיד של האשראי סיכון את ללוכ ביצוע אי סיכון. הוגן שווי לפי ונמדד ידו על הונפק

 :ק מעריך את סיכון האשראי במכשירים נגזרים באופן המפורט להלןהבנ .בלבד זה לסיכון

משפטית גבוהה  כאשר בגין החשיפה קיימים ביטחונות נזילים מספקים המבטיחים ספציפית ברמת ודאות •

בגין לשווי הוגן בצע התאמות מלא הבנק מניח כי סיכון האשראי הגלום הינו אפס ו, את המכשיר הנגזר

 .הנגדי איכות האשראי של הצד
מבצע הערכת שווי הוגן תאגיד בנקאי  –מהותית  הינה כאשר החשיפה בגין הצד הנגדי על בסיס מאוחד •

ככל שהאינדיקציות , הנגדי אינדיקציות מעסקאות בשוק פעיל לאיכות האשראי של הצדבהתבסס על 

מכשירי חוב של הצד ממחירים של , בין היתר, אינדיקציותהבנק גוזר את ה. כאמור זמינות במאמצים סבירים

שהבסיס שלהם הוא איכות האשראי של הצד  הנגדי הנסחרים בשוק פעיל וממחירים של נגזרי אשראי

חשב את ההתאמות בהתבסס על דירוגים פנימיים מ הבנק, כאמור במידה ולא קיימות אינדיקציות. הנגדי

 (.שיעורי הפסדי אשראי בעת כשלואומדנים לשיעורי כשל צפויים : כגון)
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 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 3באור 
 

 כאמורבצע את חישוב ההתאמה מ הבנק – כאשר החשיפה בגין הצד הנגדי על בסיס מאוחד אינה מהותית •

 למשל, תוך שימוש במדד לאיכות האשראי לפי קבוצות של צדדים נגדיים דומים, קבוצתי על בסיס

  .תבסס על דירוגים פנימייםבה
, במרווחים בשוק ביחס לשינוייםבהערכה הפנימית תוצאות המתקבלות לסבירות הבנק מבצע בדיקת , בנוסף

 .לפי העניין, בצע את ההתאמות המתחייבותמו

 

ראה , להרחבה לגבי השיטות וההנחות העיקריות המשמשות לצורך אומדן השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים

 .בדבר יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים, להלן' א7ור ביא

 

 דרישות הגילוי

FAS 157 בנוסף .מדידות שווי הוגןבנוגע לאת דרישות הגילוי  מרחיב ,ASU 2010-06  שיפור גילוי לגבי מדידת

 רמה לפי הוגן שווי תממדיד משמעותיים מעברים של לסכומים גילויהכללת גילויים נוספים כגון  דורש שווי הוגן

 של ברוטו סכומים לגבי גילוי נדרש, כמו כן. אלו למעברים הסברים הכללת וכן ,ולהיפך 1 רמה לפי למדידה 2

הגילויים החדשים . ופירעון הנפקה, מכירה, רכישה מפעולות נובעים אשר 3 רמה לפי הוגן שווי במדידת השינויים

 של יישום חובת קיימת לא, עם זאת. נכללו בדוחות כספיים אלה מורכא הגילוי דרישות. נדרשים על בסיס רבעוני

בדוחות כספיים , לאור זאת .לראשונה התקן יישום לפני שהוצגו לתקופות כספיים דוחות עלל "הנ הגילוי דרישות

 .אלה לא נכללו מספרי השוואה לגילויים החדשים

 

1.1 331 FAS ,תחייבויות פיננסיותעבור נכסים פיננסיים וההוגן ה שוויה חלופת (ASC 825-10)  

FAS 159 (ASC 825-10 )למדוד בשווי הוגן מכשירים , במועדי בחירה מוגדרים, לתאגיד בנקאי לבחור אפשרמ

אשר בהתאם להוראות הדיווח לציבור לא נדרש למדוד , (הפריטים הכשירים)פיננסיים ופריטים מסוימים אחרים 

טרם מומשו בגין השינויים בשווי ההוגן של הפריטים לגביהם נבחרה חלופת רווחים והפסדים ש. אותם בשווי הוגן

 לפריטים הקשורות מראשעלויות ועמלות , כמו כן. בדוח רווח והפסד בכל מועד דיווח עוקב יםדווחמ, השווי ההוגן

 ההוגן השווי חלופת יישום בחירת. התהוותן במועד והפסד ברווח תוכרומ ההוגן השווי חלופת נבחרה לגביהם

 . ואינה ניתנת לביטול( instrument-by-instrument) בנפרד מכשיר כל לגבי הינה לעיל כאמור

 

 בנקאיים תאגידים בין להשוואה לסייע המיועדות וגילוי הצגה דרישות קובע FAS 159 (ASC 825-10), בנוסף

  .והתחייבויות נכסים של דומים לסוגים שונים מדידה בבסיסי הבוחרים

 

הובהר כי תאגיד בנקאי לא יבחר בחלופת השווי  בהנחיות הפיקוח על הבנקים ליישום התקן, האמור לעיל למרות

נהלים ובקרות ברמה גבוהה שיאפשרו לו למדוד , מערכות, אלא אם התאגיד הבנקאי פיתח מראש ידע, ההוגן

ההוגן לגבי נכס כלשהו בחלופת השווי  הבנק אינו רשאי לבחור, לפיכך. את הפריט ברמה גבוהה של מהימנות

אלא אם קיבל לכך אישור , או לגבי התחייבות כלשהי, במדרג השווי ההוגן 3או לרמה  2שמתאים לסיווג לרמה 

 .על הבנקים המפקחמראש מ
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 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 3באור 
 

עדכוני תקינה חשבונאית והוראות הפיקוח על הבנקים על הדוחות , חשבונאות השפעת היישום לראשונה של תקני .ה

 .הכספיים

 

סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי ותיקון הוראות בנושא טיפול , ההוראה בנושא מדידה וגילוי של חובות פגומים .3

 בחובות בעייתיים

סיכון אשראי והפרשה , של חובות פגומים המדידה והגילויבהתאם להוראה החדשה של המפקח על הבנקים בנושא 

ועמדות של ( ASC 310)ליישם את תקני חשבונאות אמריקאיים , 2011בינואר  1 -החל מ, הבנק נדרש להפסדי אשראי

ההוראה . כפי שאומצו בהוראות הדיווח לציבור, ב"ב ושל הרשות לניירות ערך בארה"רשויות הפיקוח על הבנקים בארה

  :בין היתר, הבנקבמועד היישום לראשונה . חות כספיים לתקופות קודמותלא תיושם למפרע בדו

  ;חשבונאית כל חוב אשר במועד זה עמד בתנאים למחיקה חשבונאית מחק •
לעניין זה יובהר כי . כל חוב אשר עמד בתנאים לסיווג כאמור, או פגום, נחות, ווג בסיווג של השגחה מיוחדתיס •

אשר אורגן מחדש לפני , ווג כפגום חוביס הבנק לא, שאורגן מחדש הינו חוב פגוםלמרות ההגדרה לפיה חוב בעייתי 

 .כל עוד שהחוב אינו פגום בהתבסס על התנאים שנקבעו בהסכם הארגון מחדש, 2007בינואר  1יום 
  ;טל את כל הכנסות הריבית שנצברו ולא שולמו בגין כל חוב אשר במועד זה עמד בתנאים המתייחסיםיב •
בינואר  1יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור ובגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים ליום  את יםתאה •

 וכן ; הוראההלדרישות  2011
 .2011בינואר  1ליום , התאים את יתרת המיסים השוטפים והמיסים הנדחים לקבל ולשלם •

 

 . 2011בינואר  1 -כהקטנת יתרת העודפים לנזקפה ( נטו ממס)ח "מיליוני ש 22.9השפעת יישום ההוראה לראשונה בסך 

 

1. 335 FAS ,מדידות שווי הוגן (ASC 820-10) ,FAS 159  חלופת השווי ההוגן עבור נכסים פיננסיים והתחייבויות

 שיפור גילוי לגבי מדידת שווי הוגן, ASU 2010-06 -ו( ASC 825-10)פיננסיות

FAS 157 (ASC 820-10) לאור . לראשונה במתכונת מוגבלת של יישום למפרע ואומץ ,ילךוא 2011בינואר  1מיום  לח

 :להלן המפורט באופן, למעט מכשירים פיננסיים אשר נמדדו לפני יישומו לראשונה, ולהבא מכאן יושם התקן, זאת

 ;ההחזקה גודל בפקטור שימוש תוך הוגן בשווי שנמדדו ,פעיל בשוק הנסחרים פיננסיים במכשירים פוזיציות •
שנמדדים בשווי הוגן במועד ההכרה לראשונה על פי חלק  ,מעורבים פיננסיים מכשיריםלרבות , פיננסיים מכשירים •

 EITF 02-3 (ASCשל  3תוך שימוש במחיר העסקה בהתאם להנחיות בהערת שוליים , להוראות הדיווח לציבור 1'א

815-10.) 

FAS 159 (ASC 825-10 )  ואילך 2011 בינואר 1 מיוםחל.   

 .התקנים לא היתההשלכה מהותית על הדוחות הכספיים של הבנקליישום 
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 1133במרס  13באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 3באור 
 

 תקני חשבונאות חדשים והוראות חדשות של המפקח על הבנקים בתקופה שלפני יישומם .ו
 

הטיפול החשבונאי , 23נה בחשבונאות את תקן חשבונאות פרסם המוסד הישראלי לתקי 2006בחודש דצמבר   .1

הצגת פעולות בין תאגיד לבין בעל )התקן מחליף את תקנות ניירות ערך . בעסקאות בין ישות לבין בעל שליטה בה

התקן קובע . כפי שאומצו בהוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים, 1996-ו"התשנ, (שליטה בו בדוחות הכספיים

ים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה בין הישות לבין בעל השליטה בה ימדדו במועד העסקה לפי שווי הוגן כי נכס

הפרש בחובה מהווה במהותו דיבידנד ולכן . וההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה שנזקפה בעסקה ייזקף להון העצמי

ולכן יוצג בסעיף נפרד בהון העצמי שייקרא  הפרש בזכות מהווה במהותו השקעת בעלים. מקטין את יתרת העודפים

 ".קרן הון מעסקה בין ישות לבין בעל השליטה בה"
 

העברת נכס לישות מבעל ( 1: )כדלקמן, התקן דן בשלוש סוגיות הנוגעות לעסקאות בין ישות לבין בעל השליטה בה

במלואה , ל הישות כלפי צד שלישינטילת התחייבות ש( 2); העברת נכס מהישות לבעל השליטה, או לחילופין ,השליטה

וויתור בעל השליטה לישות על חוב , ין הוצאהגשיפוי הישות על ידי בעל השליטה בה ב, על ידי בעל השליטה, חלקהבאו 

כמו . הלוואות שניתנו לבעל השליטה או הלוואות שהתקבלו מבעל השליטה( 3)-ו; במלואו או בחלקו, שמגיע לו מהישות

גילוי שיש לתת בדוחות הכספיים בנוגע לעסקאות בין הישות לבין בעל השליטה בה במהלך קובע התקן את ה, כן

 . התקופה

 

ידי המפקח על הבנקים בו צוין כי נערכת בחינה מחודשת של הכללים שיחולו על  עלהופץ מכתב  2008 מאי בחודש

בכוונת , פי המכתב על. בעל שליטה בהתאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי לגבי הטיפול בעסקאות בין ישות לבין 

ו חברת כרטיסי אשראי לבין בעל שליטה בהם ועל אהפיקוח על הבנקים לקבוע כי על עסקאות בין תאגיד בנקאי 

 :עסקאות בין תאגיד בנקאי לבין חברה בשליטתו יחולו הכללים הבאים

 ;לאומייםנתקני הדיווח הכספי הבי •
ב "כללי החשבונאות המקובלים בארה ייושמו, וח הכספי הבינלאומייםבתקני הדיו ספציפיתהתייחסות  בהיעדר •

 ;בתנאי שהם לא סותרים את תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים, ב"החלים על תאגידים בנקאיים בארה
בתנאי שאינם סותרים , 23ם בתקן כלליב יש ליישם את ה"התייחסות בכללי החשבונאות המקובלים בארה בהיעדר •

 .ב כאמור לעיל"לאומיים וגם את הכללים המקובלים בארהנהכספי הבי את תקני הדיווח
 

המפקח על הבנקים בנוגע לאימוץ כללים ספציפיים בנושא  של סופית ההורא הפרסום הדוחות טרם פורסמ מועדל

 .ובנוגע לאופן יישומם לראשונה

 

 כספי דיווח תקניאימוץ , 29 מספר תחשבונאו תקן את בחשבונאות לתקינה הישראלי המוסד פרסם 2006 יולי בחודש .2

ומחויבות לדווח על פי תקנותיו של חוק  1968-ח"התשכ, התקן קובע כי ישויות הכפופות לחוק ניירות ערך. בינלאומיים

האמור לא חל על . 2008בינואר  1לתקופות המתחילות החל מיום  IFRSיערכו את דוחותיהן הכספיים לפי תקני , זה

 . הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיובהתאם לוחותיהם הכספיים ערוכים תאגידים בנקאיים שד

 

 בישראל אשראי כרטיסי וחברות בנקאיים תאגידים שלדיווח  בנושא מכתב הבנקים על הפיקוח פרסם 2009 יוני בחודש

 על( IFRS) נלאומייםבי כספי דיווח תקני של הצפוי האימוץ אופן את קובע אשר( IFRS) בינלאומיים כספי דיווח תקני לפי

 :הינו IFRS -ה לתקני בהתאם בנקאיים תאגידים של לדיווח היעד תאריך, לחוזר בהתאם .בנקאיים תאגידים ידי
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 1133במרס  13באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 3באור 
 

 בנושאים המפורטים להלן IFRSתקני , עם זאתיחד . 1111בינואר  1ביום  -שאינם בליבת העסק הבנקאי  בנושאים •

טרם נכנסו לתוקף והם יאומצו בהתאם להנחיות הפיקוח על הבנקים לכשיפורסמו בנוגע לעיתוי ולאופן יישומם 

 :לראשונה
− IAS 7 ,מזומנים תזרים דוחות; 
− IAS 12 ,ההכנסה על מסים; 
− IAS 19 ,הטבות עובד; 
− IAS 23 ,עלויות אשראי; 
− IAS 24 ,הקשר לצד קשורגילויים ב. 

 שנת במהלך לקבל הבנקים על הפיקוח בכוונת כאשר, 1112 בינואר 1 מיום החל - הבנקאי העסק בליבת בנושאים •

 ובהתקדמותב "בארה שיקבע הזמנים בלוח בהתחשב תקבע הסופית ההחלטה. זה בנושא סופית החלטה 1111

 .והאמריקאית הבינלאומית התקינה גופי בין ההתכנסות תהליך
 

 הבנקים על הפיקוח של סמכותו תיוותר הבינלאומיים לתקנים ההוראות התאמת הליך השלמת לאחר כי הובהר וזרבח

 שבהם במקרים נוספות הוראות לקבוע וכן, הבינלאומיים בתקנים הדרישות ישום אופן לגבי מחייבות הבהרות לקבוע

 התייחסות קיימת לא שלגביהם בנושאים או בעולם מפותחות במדינות פיקוח רשויות דרישות לנוכח מתחייב הדבר

 .ודיווח גילוי דרישות לקבוע סמכותו על ישמור הבנקים על הפיקוח, בנוסף. הבינלאומיים בתקנים

 

 הנחיות והבהרות בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים .2

חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות פורסמו הנחיות של הפיקוח על הבנקים בדבר  1111במרס  12ביום 

ההנחיות קובעות מספר הבהרות בנוגע להערכת התחייבות בגין זכויות עובדים והנחיות בדבר בקרה פנימית על . עובדים

זיהוי ומיון התחייבויות בגין זכויות , תהליך הדיווח הכספי בנושא זכויות עובדים תוך דרישה לשיתוף אקטואר מוסמך

 .קיום בקרות פנימיות לצורך הסתמכות על הערכת האקטואר ותיקופה וכן דרישות גילוי מסוימות, עובדים

באפריל  1ל ליום "פרסם הפיקוח על הבנקים הבהרה לפיו נדחה היישום לראשונה של ההנחיה הנ 1111במאי  12ביום 

1111. 
 . ליך הבקרה הפנימית בנושא זכויות עובדיםהבנק בוחן את השלכות החוזר הן על מדידת ההתחייבות והן  על תה

 . בשלב זה לא ניתן להעריך את ההשפעה על מדידת התחייבויות בגין זכויות עובדים
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/05/2011-טיוטה ל

2011  ב מ ר ס 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

ניירות ערך - 2באור 

סכומים מדווחים
2011  ב מ ר ס 1.31

(ב)רווח כולל אחר מצטבר 
 (א)שווי הוגן הפסדים רווחים עלות מופחתת הערך במאזן

(בלתי מבוקר)
ח"מיליוני ש

:אגרות חוב זמינות למכירה
                483.8 (2.2)                     1.3               484.7               483.8ממשלתיות
                     2.7                       -                       0.1                    2.6                    2.7של אחרים

                486.5 (2.2)                     1.4               487.3               486.5סך הכל ניירות ערך

2010  ב מ ר ס 31
הפסדים רווחים 

שטרם הוכרושטרם הוכרו
מהתאמות מהתאמות 

 (א)שווי הוגן לשווי הוגן לשווי הוגן עלות מופחתת הערך במאזן
(בלתי מבוקר)

ח"מיליוני ש
:אגרות חוב המוחזקות לפדיון. א

                   43.4                       -                       0.6                  42.8                  42.8ממשלתיות 
(ב)רווח כולל אחר מצטבר 

 (א)שווי הוגן הפסדים רווחים עלות מופחתת הערך במאזן
ח"מיליוני ש

:אגרות חוב זמינות למכירה. ב
                513.2 (0.3)                     3.5               510.0               513.2ממשלתיות 

                     1.4                       -                       0.1                    1.3                    1.4של אחרים

                558.0 (0.3)                     4.2               554.1               557.4סך הכל ניירות ערך

2010 בדצמבר 31
(ב)רווח כולל אחר מצטבר 

 (א)שווי הוגן הפסדים רווחים עלות מופחתת הערך במאזן
(מבוקר)
ח"מיליוני ש

:אגרות חוב זמינות למכירה. ב
                613.5 (0.1)                     2.6               611.0               613.5ממשלתיות
                     2.7                       -                       0.1                    2.6                    2.7של אחרים

                616.2 (0.1)                     2.7               613.6               616.2סך הכל ניירות ערך

.אשר לא בהכרח משקפים את המחיר שיתקבל ממכירת ניירות ערך בהיקפים גדולים, נתוני שווי הוגן מבוססים על שערי בורסה(א)
".התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן"כלולים בהון העצמי בסעיף (ב)

      העברת אגרות חוב המוחזקות לפדיון לתיק הזמין למכירה.  2
 למכור חלק מאגרות החוב המוחזקות לפדיון כתוצאה 2010דירקטוריון של חברת בת של לאומי החליט במהלך שנת 

.מכך נדרשה קבוצת לאומי לסווג את כל תיק ניירות ערך המוחזק לפדיון לתיק הזמין למכירה
ח לתיק ניירות ערך  " מיליון ש31.0 כל אגרות החוב המוחזקות לפדיון  בסך 2010 בספטמבר 30לאור זאת סווגו ביום 

.  ח לפני השפעת המס נזקף להון העצמי" מיליוני ש0.3רווח שטרם מומש מהתאמות לשווי הוגן  בסך של . זמינים למכירה

.10בדבר שיעבודים ראה באור . 8ראה באור - פירוט תוצאות הפעילות בהשקעות באגרות חוב   :הערה

(ב)

(א) (א)
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2011  ב מ ר ס 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

ניירות ערך - 2באור 

סכומים מדווחים
2011  ב מ ר ס 1.31

(ב)רווח כולל אחר מצטבר 
 (א)שווי הוגן הפסדים רווחים עלות מופחתת הערך במאזן

(בלתי מבוקר)
ח"מיליוני ש

:אגרות חוב זמינות למכירה
                483.8 (2.2)                     1.3               484.7               483.8ממשלתיות
                     2.7                       -                       0.1                    2.6                    2.7של אחרים

                486.5 (2.2)                     1.4               487.3               486.5סך הכל ניירות ערך

2010  ב מ ר ס 31
הפסדים רווחים 

שטרם הוכרושטרם הוכרו
מהתאמות מהתאמות 

 (א)שווי הוגן לשווי הוגן לשווי הוגן עלות מופחתת הערך במאזן
(בלתי מבוקר)

ח"מיליוני ש
:אגרות חוב המוחזקות לפדיון. א

                   43.4                       -                       0.6                  42.8                  42.8ממשלתיות 
(ב)רווח כולל אחר מצטבר 

 (א)שווי הוגן הפסדים רווחים עלות מופחתת הערך במאזן
ח"מיליוני ש

:אגרות חוב זמינות למכירה. ב
                513.2 (0.3)                     3.5               510.0               513.2ממשלתיות 

                     1.4                       -                       0.1                    1.3                    1.4של אחרים

                558.0 (0.3)                     4.2               554.1               557.4סך הכל ניירות ערך

2010 בדצמבר 31
(ב)רווח כולל אחר מצטבר 

 (א)שווי הוגן הפסדים רווחים עלות מופחתת הערך במאזן
(מבוקר)
ח"מיליוני ש

:אגרות חוב זמינות למכירה. ב
                613.5 (0.1)                     2.6               611.0               613.5ממשלתיות
                     2.7                       -                       0.1                    2.6                    2.7של אחרים

                616.2 (0.1)                     2.7               613.6               616.2סך הכל ניירות ערך

.אשר לא בהכרח משקפים את המחיר שיתקבל ממכירת ניירות ערך בהיקפים גדולים, נתוני שווי הוגן מבוססים על שערי בורסה(א)
".התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן"כלולים בהון העצמי בסעיף (ב)

      העברת אגרות חוב המוחזקות לפדיון לתיק הזמין למכירה.  2
 למכור חלק מאגרות החוב המוחזקות לפדיון כתוצאה 2010דירקטוריון של חברת בת של לאומי החליט במהלך שנת 

.מכך נדרשה קבוצת לאומי לסווג את כל תיק ניירות ערך המוחזק לפדיון לתיק הזמין למכירה
ח לתיק ניירות ערך  " מיליון ש31.0 כל אגרות החוב המוחזקות לפדיון  בסך 2010 בספטמבר 30לאור זאת סווגו ביום 

.  ח לפני השפעת המס נזקף להון העצמי" מיליוני ש0.3רווח שטרם מומש מהתאמות לשווי הוגן  בסך של . זמינים למכירה

.10בדבר שיעבודים ראה באור . 8ראה באור - פירוט תוצאות הפעילות בהשקעות באגרות חוב   :הערה

(ב)

(א) (א)
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24/05/2011-טיוטה ל

2011  ב מ ר ס 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי - 3באור 

כללי

סיכון אשראי והפרשה,  מיישם הבנק הוראה חדשה של הפיקוח על הבנקים בנושא מדידה וגילוי של חובות פגומים2011 בינואר 1-החל מ

. בתמצית דוחות כספיים רבעוניים אלה נכלל גילוי לפי המתכונת החדשה המותאם לדרישות הדיווח בהתאם להוראה כאמור. להפסדי אשראי

יוצגו להלן , לצורך השוואתיות הגילוי, לאור העובדה שההוראה החדשה יושמה באופן של מכאן ולהבא ללא הצגה מחדש של מספרי ההשוואה

.לו ההוראה הייתה מיושמת לראשונה בשנה זו, (נתוני פרופורמה) 2010 בדצמבר 31- נתוני התקופה הנוכחית מול יתרות מתאימות ל

ההשפעה מיישום לראשונה של ההוראה החדשה על הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות ובגין מכשירי אשארי חוץ מאזניים והתנועה ביתרת 

: הינה כדלקמן31.3.2011ההפרשה בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום 

31.3.2011
הפרשה להפסדי אשראי

על בסיס על בסיס פרטני
אחר -(*)קבוצתי 

כ"סה

(בלתי מבוקר)
( ח"במיליוני ש )

              172.9                11.8             31.12.2010161.1ליום  (1)יתרת הפרשה להפסדי אשראי 

31.3.2011שלושה חודשים שנסתיימו ביום 

 (158.5)                     -   (158.5)(**) 1.1.2011מחיקות חשבונאיות נטו שהוכרו ליום 

שינויים אחרים בהפרשה להפסדי אשראי ליום 
                37.9                36.4                 1.5(**) (נזקפו להון העצמי) 1.1.2011

                  1.3 (0.1)                 1.4הוצאות בגין הפסדי אשראי
 (8.8)                     -   (8.8)    מחיקות חשבונאיות

                  7.9                     -                   7.9    גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות
 (0.9)                     -   (0.9)מחיקות חשבונאיות נטו

                52.7                48.1                 31.3.20114.6יתרות הפרשה להפסדי אשראי ליום 

.לרבות הפרשה על בסיס קבוצתי בגין חובות שנבדקו פרטנית ונמצא שאינם פגומים (*)
.סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, כתוצאה מיישום לראשונה של ההוראות החדשות בנושא  מדידה וגילוי של חובות פגומים (**)

".הפרשה לחובות מסופקים" בסעיף 1.1.2011סכום זה הוצג לפני יום  (1)
".הפרשה ספציפית אחרת" בסעיף 1.1.2011סכום זה הוצג לפני יום  (2)
".הפרשה נוספת" בסעיף 1.1.2011סכום זה הוצג לפני יום  (3)

האשראי לציבור . א

ח''סכומים מדווחים במיליוני ש
(נתוני פרופורמה)31.3.201131.12.2010

יתרת חוב 
רשומה

הפרשה 
להפסדי אשראי

יתרת חוב יתרת חוב נטו
רשומה

הפרשה 
להפסדי אשראי

יתרת חוב נטו

(מבוקר)(בלתי מבוקר)

                76.2                  7.6                83.8                71.8                  8.6               80.4(*)אשראי לציבור שנבדק על בסיס פרטני 

           3,182.0                42.2           3,224.2           3,296.5                41.7          3,338.2(**)אשראי לציבור שנבדק על בסיס קבוצתי 

           3,258.2                49.8           3,308.0           3,368.3                50.3          3,418.6סך הכל אשראי לציבור

. ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי זה חושבה על בסיס קבוצתי. לרבות אשראי שנבחן על בסיס פרטני ונמצא שהוא אינו פגום  (*)
.להלן'       לפירוט נוסף לגבי אשראי שנבחן על בסיס פרטני ראה פירוט בסעיף ב

.להלן' ראה פירוט בסעיף ג. אשראי אחר שלא נבדק פרטנית אשר ההפרשה להפסדי אשראי בגינו חושבה על בסיס קבוצתי (**)

.('ד)1ראה באור , לפירוט בדבר סוגי האשראי שנבדקים על בסיס פרטני וסוגי האשראי שנבדקים על בסיס קבוצתי :הערה

(2)(3)
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(המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  - 3באור 

אשראי לציבור שנבדק על בסיס פרטני. ב

ח''סכומים מדווחים במיליוני ש

(נתוני פרופורמה)31.3.201131.12.2010:אשראי לציבור שנבדק על בסיס פרטני כולל. 1
הפרשה להפסדי יתרת חוב רשומה

אשראי
יתרת חוב יתרת חוב נטו

רשומה
הפרשה להפסדי 

אשראי
יתרת חוב נטו

(מבוקר)(בלתי מבוקר)

                   7.9                   4.6              12.5                8.2                   5.9                14.1(*)אשראי לציבור פגום 

                     -                       -                     -                     -                       -                      -  (**) ימים או יותר 90בפיגור של ,אשראי לציבור שאינו פגום

                   1.5                     -                   1.5                1.9                     -                    1.9(**) ימים 89 ימים ועד 30בפיגור של ,אשראי לציבור שאינו פגום

                 66.8                   3.0              69.8              61.7                   2.7                64.4(**)אשראי לציבור אחר שאינו פגום 

                 68.3                   3.0              71.3              63.6                   2.7                66.3(**)כ אשראי לציבור שאינו פגום "סה

                 76.2                   7.6              83.8              71.8                   8.6                80.4כ אשראי לציבור שנבדק על בסיס פרטני"סה

.אשראי פגום אינו צובר הכנסות רבית  (*)

.ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי זה חושבה על בסיס קבוצתי. אשראי שנבדק על בסיס פרטני ונמצא שאינו פגום (**)

31.3.201131.12.2010מידע נוסף על אשראי לציבור פגום שנבדק על בסיס פרטני
(נתוני פרופורמה)

(מבוקר)(בלתי מבוקר)

                 11.7              13.0אשראי לציבור פגום בגינו קיימת הפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטני. 2

                   0.8                1.1   אשראי לציבור פגום בגינו לא קיימת הפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטני

                 12.5              14.1   סך הכל אשראי לציבור פגום

                 12.5              14.1אשראי לציבור פגום שנמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי מזומנים. 3

                     -                     -     אשראי לציבור פגום שנמדד לפי שווי הביטחון

                 12.5              14.1   סך הכל אשראי לציבור פגום

לשלושה חודשים שנסתיימו
2011 במרס31ביום 

(בלתי מבוקר)

              13.3יתרת חוב רשומה ממוצעת של אשראי לציבור פגום בתקופת הדיווח. 4

                   -     סך הכנסות רבית שנרשמו בתקופת הדיווח בגין אשראי זה בפרק הזמן בו סווג כפגום 

                 0.4   סך הכנסות רבית שהיו נרשמות בתקופת הדיווח אילו היה אשראי זה צובר רבית לפי תנאיו המקוריים

:אשראי לציבור שנבדק על בסיס קבוצתי. ג

:אשראי אחר שלא נבדק פרטנית אשר ההפרשה להפסדי אשראי בגינו חושבה על בסיס קבוצתי

ח''סכומים מדווחים במיליוני ש
(נתוני פרופורמה)31.3.201131.12.2010

הפרשה להפסדי יתרת חוב רשומה
אשראי

יתרת חוב יתרת חוב נטו
רשומה

הפרשה להפסדי 
אשראי

יתרת חוב נטו

(מבוקר)(בלתי מבוקר)

                     -                       -                     -                     -                       -                      -  אשראי לציבור פגום
                   3.5                   0.7                 4.2                 7.8                   1.6                  9.4 ימים או יותר90בפיגור של ,אשראי לציבור שאינו פגום
               140.2                   1.4            141.6              56.5                   0.8                57.3 ימים89 ימים ועד 30בפיגור של ,אשראי לציבור שאינו פגום

            3,038.3                 40.1         3,078.4         3,232.2                 39.3           3,271.5אשראי לציבור אחר שאינו פגום

            3,182.0                 42.2         3,224.2         3,296.5                 41.7          3,338.2סך הכל
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(המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  - 3באור 

הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות ובגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים. ד

ח''סכומים מדווחים במיליוני ש
31.3.2011

הפרשה להפסדי אשראי
על בסיס על בסיס פרטני

 -(*)קבוצתי 
אחר

כ"סה

(בלתי מבוקר)

              52.3              48.2                4.1(מבוקר) (נתוני פרופורמה) 31.12.2010יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

(בלתי מבוקר) 31.3.2011שלושה חודשים שנסתיימו ביום 

                1.3 (0.1)                1.4הוצאות בגין הפסדי אשראי
 (8.8)                  -   (8.8)    מחיקות חשבונאיות

                7.9                  -                  7.9    גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות
 (0.9)                  -   (0.9)מחיקות חשבונאיות נטו

              52.7              48.1                4.6(בלתי מבוקר) 31.3.2011יתרות הפרשה להפסדי אשראי ליום 

(בלתי מבוקר) 31.3.2011: הרכב יתרות ההפרשה ליום

              50.3              45.7                4.6בגין אשראי לציבור

                2.4                2.4                  -  (נכלל בסעיף התחייבויות אחרות)בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים 

(מבוקר) (נתוני פרופורמה) 31.12.2010: הרכב יתרות ההפרשה ליום

              49.8              45.7                4.1בגין אשראי לציבור

                2.5                2.5                  -  (נכלל בסעיף התחייבויות אחרות)בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים 

.לרבות הפרשה על בסיס קבוצתי בגין חובות שנבדקו פרטנית ונמצא שאינם פגומים (*)
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הון עצמי והלימות הון לפי הוראות המפקח על הבנקים - 4באור 

סכומים מדווחים

31.3.2011ליום הון מניות נומינלי. א
31.3.2010ליום 
31.12.2010ליום 

מונפק ונפרערשום
ח נומינלי"אלפי שח נומינלי"אלפי ש

1410ח" ש0.01מניות רגילות בנות 
                              -1ח" ש0.0001מניות רגילות בנות 

1510כ מניות"סה

 בדצמבר31 במרס31ביום  במרס31ביום הון עצמי.ב
201120102010

סכומים מדווחים
מבוקרלא מבוקרלא מבוקר

ח "מיליוני ש
 26.6  26.6  26.6 הון מניות רגילות נפרע

 16.4  17.5  14.2 קרנות הון
 301.5  304.5  302.4 עודפים

 344.5  348.6  343.2 כ הון עצמי"סה

".מדידה והלימות ההון" בדבר 200-211מחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מעבר 

2010 בדצמבר 201031  ב מ ר ס 201131  ב מ ר ס 31
במיליוני שקלים חדשים

.ג

הון לצורך חישוב יחס ההון.1
                       342.8                       346.5                       343.2לאחר ניכויים, 1הון רובד 
                       159.6                       159.9                       158.4לאחר ניכויים, 2הון רובד 

                       502.4                       506.4                       501.6כ הון כולל"סה

יתרות משוקללות של נכסי סיכון.2
                    2,766.4                    2,481.8                    2,822.5סיכון אשראי

                           1.3                             -                             0.9סיכוני שוק
                       613.5                       600.5                       617.2(א)סיכון תפעולי 

                    3,381.2                    3,082.3                    3,440.6כ יתרות משוקללות של נכסי סיכון"סה
באחוזיםיחס ההון לרכיבי סיכון.3

9.98%11.24%10.14% לרכיבי סיכון1יחס הון רובד 
14.58%16.43%14.86%יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

9.00%9.00%9.00%י המפקח על הבנקים"יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע

2010 בדצמבר 201031  ב מ ר ס 201131  ב מ ר ס 31
במיליוני שקלים חדשים

רכיבי ההון לצורך חישוב יחס ההון . ד

1הון רובד .1
                       344.5                       348.7                       343.2הון עצמי

רווחים נטו בגין התאמות לשווי הוגן של ניירות ערך : בניכוי
(1.7)(2.2)                            -זמינים למכירה

                       342.8                       346.5                       1343.2סך הכל הון רובד 

2הון רובד .2

 עליון2הון רובד . א

בגין , לפני השפעת המס המתייחס,  מסכום הרווחים נטו45%
                           1.2                           1.5                             -  ע זמינים למכירה"התאמות לשווי הוגן של ני

                           8.4                           8.4                           8.4הפרשה כללית לחובות מסופקים
 תחתון2הון רובד . ב

                       150.0                       150.0                       150.0כתבי התחייבויות נדחים

                       159.6                       159.9                       2158.4סך הכל הון רובד 

. מההכנסות15%מחושב על פי גישת האינדקטור הבסיסי בגובה (א)



98

24/05/2011-טיוטה ל

2011  ב מ ר ס 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  - 5באור 

סכומים מדווחים
2011  ב מ ר ס 31

סך הכל פריטים (א)מטבע חוץ     מטבע ישראלי

אחר שאינם צמוד למדד   דולר לא

כספיים המחירים צמוד

(לא מבוקר)  

(במיליוני  שקלים  חדשים)  

נכסים

מזומנים ופיקדונות בבנקים              526.6          632.5          38.7            6.1             -          1,203.9

ניירות ערך              479.3              7.2             -             -             -             486.5

נטו, אשראי לציבור           3,275.4            92.9             -             -             -          3,368.3

בניינים וציוד                   -               -             -             -          56.3                56.3

נכסים אחרים                50.5               -             -             -            6.0                56.5

5,171.5 62.3 6.1 38.7 732.6 4,331.8 סך כל הנכסים

התחייבויות

פיקדונות הציבור           2,925.9          558.2          37.7            6.1             -          3,527.9

פיקדונות מבנקים              863.2            83.6             -             -             -             946.8

כתבי התחייבויות נדחים              151.7               -             -             -             -             151.7

התחייבויות אחרות              196.3              4.0            0.1             -            1.5             201.9

4,828.3 1.5 6.1 37.8 645.8 4,137.1 סך כל ההתחייבויות

343.2 60.8  - 0.9            86.8 194.7 ה פ ר ש

.כולל צמודי מטבע חוץ (א)

.ח בגין מכשירים פיננסיים בהם קיימת ברירת הצמדה'' מיליון ש76.0בסך הנכסים וההתחייבויות כלולות יתרות בסך של  (ב)

(ב)

(ב)



9919

24/05/2011-טיוטה ל

2011  ב מ ר ס 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  - 5באור 

סכומים מדווחים
2010  ב מ ר ס 31

סך הכל פריטים (א)מטבע חוץ     מטבע ישראלי

אחר שאינם צמוד למדד   דולר לא

כספיים המחירים צמוד

(לא מבוקר)

(במיליוני  שקלים  חדשים)

נכסים

1,056.9 -             7.1 60.2 540.7 448.9 מזומנים ופיקדונות בבנקים

557.4 ניירות ערך              551.5              5.9             -             -             -

2,961.6 (ב)אשראי לציבור            2,848.4          113.2             -             -             -

48.2 בניינים וציוד                   -               -             -             -          48.2

43.6 נכסים אחרים                38.1               -             -             -            5.5

4,667.7 53.7 7.1 60.2 659.8 3,886.9 סך כל הנכסים

התחייבויות

3,126.2 פיקדונות הציבור           2,565.5          493.6          60.1            7.0             -

859.1 פיקדונות מבנקים              757.6          101.5             -             -             -

151.3 כתבי התחייבויות נדחים              151.3               -             -             -             -

182.5 התחייבויות אחרות              177.6              3.6            0.1             -            1.2

4,319.1 סך כל ההתחייבויות           3,652.0          598.7          60.2            7.0            1.2

348.6 52.5 0.1 - 61.1 234.9 ה פ ר ש

.כולל צמודי מטבע חוץ (א)

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

.ח בגין מכשירים פיננסיים בהם קיימת ברירת הצמדה'' מיליון ש152.2בסך הנכסים וההתחייבויות כלולות יתרות בסך של  (ג)

(ג)

(ג)
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24/05/2011-טיוטה ל

2011  ב מ ר ס 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  - 5באור 

סכומים מדווחים

2010 בדצמבר 31
סך הכל פריטים (א)מטבע חוץ     מטבע ישראלי

אחר שאינם צמוד למדד   דולר לא

כספיים המחירים צמוד

(מבוקר)

(במיליוני  שקלים  חדשים)

נכסים

1,144.4 מזומנים ופיקדונות בבנקים          496.0          592.6            49.4              6.4               -

616.2 -               -                      - ניירות ערך          609.1              7.1               -

3,292.8 (ב)אשראי לציבור        3,196.9            95.9               -               -               -

57.2 57.2            -                      - -                      - -                      - בניינים וציוד               -

49.7 3.0                     - -                      - -                      - נכסים אחרים            46.7               -

5,160.3 60.2 6.4 49.4 695.6 4,348.7 סך כל הנכסים

התחייבויות

3,436.6 -               6.3                     - 48.1                   - פיקדונות הציבור       2,837.8-                 544.4

1,026.2 -               -                      - -                      - 84.0                   - פיקדונות מבנקים          942.2

156.0 -               -                      - -                      - -                      - כתבי התחייבויות נדחים          156.0

197.0 1.4              -                      - 0.1                     - 4.0                     - התחייבויות אחרות          191.5

4,815.8 1.4              6.3 48.2 632.4 4,127.5 סך כל ההתחייבויות

344.5 58.8 0.1              1.2 63.2 221.2 ה פ ר ש

.כולל צמודי מטבע חוץ (א)

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

.ח בגין מכשירים פיננסיים בהם קיימת ברירת הצמדה'' מיליון ש102.1בסך הנכסים וההתחייבויות כלולות יתרות בסך של  (ג)

(ג)

(ג)
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25/05/2011-טיוטה ל

2011  ב מ ר ס 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות - 6באור 

31.3.201131.3.201031.12.2010
סכומים מדווחים

(מבוקר)(לא מבוקר)(לא מבוקר)(לא מבוקר)
ח "מיליוני ש

יתרהיתרה(2)הפרשה (1)יתרה מאזניים- מכשירים פיננסיים חוץ  .א

:עסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי

16.120.5                 -22.8אשראי תעודות

43.10.441.342.1ערבויות להבטחת אשראי

87.80.661.980.9ערבויות אחרות

224.40.3194.7213.2מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו

ד ומסגרות אשראי אחרות בחשבונות "מסגרות חח
348.10.7323.2344.5לפי דרישה שלא נוצלו

69.70.3146.586.9התחייבויות בלתי חוזרות לתת אשראי שאושר ועדין לא ניתן

.לפני השפעת הפרשה להפסדי אשראי, יתרת החוזים או הסכומים הנקובים שלהם לסוף התקופה (1)

.יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף התקופה (2)

31.3.201131.3.201031.12.2010
סכומים מדווחים

(מבוקר)(לא מבוקר)(לא מבוקר)
ח "מיליוני שהתחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות אחרות.ב

0.72.70.1התחייבות לרכישת ציוד והתקנות.1

- חוזי שכירות לזמן ארוך .2

:דמי שכירות של בניינים  וכלי רכב בשל התקשרויות לתשלום בשנים הבאות

1.11.22.4בשנה ראשונה 

2.42.72.2בשנה שנייה 

2.02.01.9בשנה שלישית 

1.71.61.5בשנה רביעית 

1.41.31.2בשנה חמישית 

2.22.61.8מעל חמש שנים  

10.811.411.0סך הכל

. ההתקשרות כוללת תקופת שכירות אפשרית מירבית בהתאם לחוזה השכירות

.ח אינו כלול בסכומים לעיל'' מיליוני ש0.1סכום השכירות המוגנת השנתית . הבנק שכר מספר מבנים כדייר מוגן

לדעת הנהלת הבנק המתבססת על חוות דעת  . במהלך העסקים השוטף הוגשו כנגד הבנק תביעות משפטיות.ג

במקום בו נדרשו הפרשות לכיסוי , נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות, משפטיות באשר לסיכויי התביעות

.נזקים כתוצאה מהתביעות האמורות

לדעת הנהלת הבנק סכום החשיפה הנוספת בשל תביעות שהוגשו נגד הבנק בנושאים שונים אשר אפשרות

.ח'' מיליון ש3.4- מסתכם בסך של כ, התממשותן אינה קלושה

( ((
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 1133 מרסב 13לדוחות הכספיים ליום באורים 
 

 (המשך)התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות אחרות  - 4באור 
 

 :להלן פירוט של תובענות שהסכום הנטען בהן הוא מהותי . ד
 

הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים  תביעה כספית נגד הבנק  ונגד משרד הרווחה על סך  2010באפריל  11ביום  .1

לטענת התובעת נגרמו לה נזקים עקב החלטת ועדת המכרזים של משרד הרווחה לפסול את . ח"יליון שמ 4.9של 

וזאת בשל פגמים שנפלו , הצעתה במכרז מאגר שערך המשרד להפעלת מעונות יום שיקומיים לילדים בעלי לקויות

 .בערבות הבנקאית שהוציא הבנק עבור התובעת לצורך השתתפותה במכרז
 

לטענת . ח"מיליון ש 5.2על סך של  הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה תביעה כספית כנגד הבנק 2010י ביונ 17ביום  .2

התובעת נגרמו לה נזקים  עקב החלטתה של ועדת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי לפסול את הצעתה במכרז 

גמים שנפלו בערבות הבנקאית וזאת בשל פ, מאגר שערך המוסד לביטוח לאומי למתן שירותי רווחה וסיעוד לקשישים

 . שהוציא הבנק עבור התובעת לצורך השתתפותה במכרז

 

 בנק ישראל בנושא איסור מימון טרורדוח ביקורת של טיוטת  .ה

 
התקבלה במשרדי הבנק טיוטת דוח ביקורת של בנק ישראל הבוחנת את נאותות הטמעת ההוראות  2011בפברואר   27ביום 

 .ון טרור והאופן בו הבנק מיישמם הלכה למעשהוהחוקים בתחום איסור מימ

 

במאי  15הבנק העביר את תגובתו ותשובותיו לאמור בה לבנק ישראל ביום . לאחר שהבנק למד את האמור בטיוטת הדוח

2011. 
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 1133במרס  13באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים - 5באור 
 

 י הוגן של מכשירים פיננסייםשוו . א
 

 :הוגן של מכשירים פיננסיים על פי הנחיות המפקח על הבנקיםהשווי המידע בדבר הערכת כולל  רהביאו

 .מכיוון שלא קיים שוק פעיל בו הם נסחרים" מחיר שוק" לצטטלרוב המכשירים הפיננסיים בבנק לא ניתן 

ריבית המשקף את רמת הריבית בשיעור עתידי המהוון ה ניםמזומה םזרינוכחי של תהערך על פי ההשווי ההוגן נאמד , לפיכך

 .בו היתה מבוצעת עסקה דומה ביום הדיווח

, לכן. יקטיבייא סובוהש ,באמצעות הערכת תזרים המזומן העתידי וקביעת שיעור ריבית הניכיון מחושב אומדן של השווי ההוגן

המצורפת אינה בהכרח אינדיקציה לשווי מימוש של המכשיר הפיננסי  הערכת השווי ההוגן ,המכשירים הפיננסיים רוב עבור

הערכת השווי ההוגן נערכה לפי שיעורי הריבית התקפים למועד הדיווח ואינה לוקחת בחשבון את התנודתיות  . ביום הדיווח

בעיקר הדברים . מהותי הנחת שיעורי ריבית אחרים יתקבלו ערכי שווי הוגן שיכול שיהיו שונים באופןב. של שיעורי הריבית

בקביעת ערכי השווי ההוגן לא הובאו , בנוסף. אמורים לגבי המכשירים הפיננסיים  בריבית קבועה או שאינם נושאים ריבית

הפער בין , יותר מכך. בחשבון העמלות שיתקבלו או ישולמו אגב הפעילות העסקית וכן אינם כוללים את השפעת המס

י ההוגן יתכן ולא ימומש מכיוון שברוב המקרים הבנק עשוי להחזיק את המכשיר הפיננסי עד היתרה במאזן לבין יתרות השוו

בשל , כמו כן. כעסק חי הבנקאור זה כדי להצביע על שווי יבשל כל אלה יש להדגיש כי אין בנתונים הכלולים בב. לפרעון

יש להיזהר בעת , רכת השווי ההוגןהקשת הרחבה של טכניקות הערכה והאומדנים האפשריים ליישום במהלך ביצוע הע

 .עריכת השוואות ערכי שווי הוגן בין בנקים שונים

 
 פיננסייםהמכשירים ההשיטות וההנחות העיקריות לצורך אומדן השווי ההוגן של  . ב

 
 :נכסים פיננסים

 

ות דומות  במועד שיטת היוון תזרימי מזומנים עתידיים לפי שיעורי ריבית שבהם הבנק ביצע עסקא -בבנקיםפיקדונות 

 .היתרה במאזן נחשבת כאומדן של השווי ההוגן -יתרות עובר ושב בבנקים  .הדיווח

 

 .כל תיק ניירות הערך מושקע באגרות חוב. לבנק ניירות ערך סחירים בלבד .לפי שווי שוק -ניירות ערך סחירים

 

הערך הנוכחי של תזרימי מזומנים עתידיים  השווי ההוגן של יתרת האשראי לציבור נאמד לפי שיטת -נטו, אשראי לציבור

 . בהתאם לסוג הלקוח ודרוג סיכון האשראי שלוהומוגניות קטגוריות ל פולחהיתרת האשראי . מתאים ןניכיומנוכים בשיעור 

תקבולים אלה הוונו . לפי בסיסי ההצמדה השונים( קרן וריבית)קטגוריה חושב התזרים של התקבולים העתידיים בכל 

בדרך . ריבית המשקפים את רמת הסיכון והמרווח הממוצע הגלומים באשראי באותה קטגוריה ואת תקופת האשראיבשיעורי 

 .בבנק עסקאות דומות במועד הדיווח לפיו נעשותכלל שיעור זה נקבע לפי שיעור ריבית 

 

 .ש הוערך בהתאם לערך במאזן"השווי ההוגן של יתרות חובה בחשבונות עו
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 1131בדצמבר  13יים ליום באורים לדוחות הכספ
 

 (המשך) יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים - 5באור 
 

בכל . חושב תוך שימוש בשיעורי ריבית ניכיון המשקפים את סיכון האשראי הגבוה הגלום בהם פגומיםהשווי ההוגן של חובות 

את הבנק בעיסקאות במועד הדיווח באותו  יםמשמשביותר ה יםהריבית הגבוה ישיעורמשקפים את מקרה שיעורי ריבית אלה 

השפעות של מחיקות חשבונאיות ושל חושבו לאחר ניכוי פגומים וחובות אחרים תזרימי המזומן העתידיים עבור חובות . מגזר

 .הפרשות להפסדי אשראי בגין החובות

 

תוצאות הבדיקה העלו . י ריבית הנכיוןלשיעור הפגומיםבוצעה בדיקת רגישות של אומדן השווי ההוגן של החובות , בנוסף

 2011לסוף מרס  הפגומיםשל החובות  את השווי ההוגן מריבית הנכיון מקטין 1%-ריבית גבוהה בב הפגומיםשהיוון החובות 

 .ח"מיליון ש 1.0בסך של 

 

 :התחייבויות פיננסיות

 

בסיסי ההצמדה ותקופת , סוג הריבית, ומיםכסיתרת הפיקדונות מוינה למספר קטגוריות בהתאם למדרגי  -פיקדונות הציבור

תשלומים אלו הוונו בשיעורי ריבית המשקפים (. קרן וריבית)בכל קטגוריה חושב התזרים של התשלומים העתידיים . ההפקדה

 . לתקופה שנותרה עד לפרעון אותה קטגוריהמאת שיעור הריבית הממוצע בו הבנק מגייס פיקדונות דומים 

 

 .היתרה במאזן נחשבת כאומדן של השווי ההוגן - (ש"עו)חשבונות עובר ושב 

 

עשוי שיעורי ריבית שבהם הבנק אומדן שיטת היוון תזרימי מזומנים עתידיים לפי השווי ההוגן נאמד ב -מבנקיםפיקדונות 

 .ןהיתרה במאזן נחשבת כאומדן של השווי ההוג -( ש"עו)חשבונות עובר ושב  .במועד הדיווח לגייס פיקדונות דומים

 

שיטת היוון תזרימי מזומנים עתידיים לפי שיעורי ריבית שבהם הבנק ביצע עסקאות דומות  במועד  - כתבי התחייבויות נדחים

 .או  יכול להנפיק כתבי התחייבות דומים ביום הדיווח, הדיווח

 

לעמלות בעסקאות דומות השווי ההוגן הוערך בהתאם  - מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים בהם היתרה מייצגת סיכון אשראי

 .במועד הדיווח תוך התאמה ליתרת תקופת העסקה ולאיכות האשראי של הצד הנגדי
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24/05/2011- טיוטה ל

2011  ב מ ר ס 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  - 7באור 

:הרכב. ג
2011  ב מ ר ס 31

שווי הוגן יתרה במאזן
כ"סה(ב)(א)

סכומים מדווחים
ח"מיליוני ש

נכסים פיננסיים
 1,211.2  1,203.9  990.0  213.9 מזומנים ופיקדונות בבנקים

 486.5  486.5                           - 486.5 (ג)ניירות ערך 
 3,365.4  3,368.3  2,440.0  928.3 נטו, אשראי לציבור

 4.7  4.7                           - 4.7 נכסים פיננסיים אחרים

 5,067.8  5,063.4  3,430.0  1,633.4 סך כל הנכסים הפיננסיים

התחייבויות פיננסיות
 3,530.9  3,527.9  3,078.3  449.6 פיקדונות הציבור

 948.6  946.8  83.6  863.2 פיקדונות מבנקים
 156.9  151.7  151.7                          -אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

 122.3  124.8  116.1  8.7 התחייבויות פיננסיות אחרות

 4,758.7  4,751.2  3,429.7  1,321.5 סך כל  ההתחייבויות הפיננסיות

2010 בדצמבר 31
שווי הוגן יתרה במאזן

כ"סה(ב)(א)
סכומים מדווחים

ח"מיליוני ש

נכסים פיננסיים
 1,167.2  1,144.4  950.7  193.7 מזומנים ופיקדונות בבנקים

 616.2  616.2                           - 616.2 ניירות ערך
 3,282.8  3,292.8  2,358.7  934.1 אשראי לציבור

 3.9  3.9                           - 3.9 נכסים פיננסיים אחרים

 5,070.1  5,057.3  3,309.4  1,747.9 סך כל הנכסים הפיננסיים

התחייבויות פיננסיות
 3,457.7  3,436.6  2,956.7  479.9 פיקדונות הציבור

 1,028.9  1,026.2  84.0  942.2 פיקדונות מבנקים
 160.7  156.0  156.0                          -אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

 126.8  129.6                        119.3                        10.3התחייבויות פיננסיות אחרות

 4,774.1  4,748.4  3,316.0  1,432.4 סך כל  ההתחייבויות הפיננסיות

מאזניים- מכשירים פיננסים חוץ  
:השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי אינו שונה מהותית משווין של יתרות אלה במאזן

.(ח" מיליוני ש1.4 - 2010 בדצמבר 31- ב)ח " מיליוני ש3.9 - 2011 במרס 31-ב

:הערות
יתרות חשבונות)או מהווה קירוב לשווי הוגן  (מכשירים המוצגים במאזן לפי שווי הוגן)מכשירים פיננסיים שבהם היתרה במאזן זהה לשווי הוגן . א

.( חודשים3    עובר ושב שהם על בסיס רבית שוק משתנה בתדירות של עד 
.מכשירים פיננסיים אחרים. ב
.ניירות ערך - 2ראה באור , לפירוט נוסף על יתרה במאזן ושווי הוגן של ניירות ערך. ג

פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה. ד

2011  ב מ ר ס 31
מחירים מצוטטים 

יתרה מאזנית(1רמה )בשוק פעיל 

 486.5  486.5 ניירות ערך זמינים למכירה

(א)   (א)  
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pirsom_a--> 2011  ב מ ר ס 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

(לא מבוקר)רווח מפעילות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי  - 8באור 

סכומים מדווחים

לשלושה חודשים

 במרס31-שנסתיימו ב

2010 2011
(במיליוני שקלים חדשים)

בגין נכסים .א

54.3 71.2 מאשראי לציבור

(0.1) מפיקדונות בבנק ישראל וממזומנים                            -

(0.8) 12.2 מפיקדונות בבנקים

3.4 3.8 מאגרות חוב

בגין התחייבויות .ב

(2.9) (18.0) על פיקדונות הציבור

(1.8) (5.9) על פיקדונות מבנקים

(1.3) (1.7) על כתבי התחייבויות נדחים

בגין מכשירים נגזרים ופעילויות גידור .ג

הכנסות נטו בגין מכשירים נגזרים אחרים                           0.1                           0.1

אחר .ד

0.7 1.0 עמלות מעסקי מימון

0.7 נטו, רווח ממכירת אגרות חוב זמינות למכירה                           0.1

4.0 0.9 (א)הכנסות מימון אחרות 

(0.1) (0.1) הוצאות מימון אחרות

56.2 63.6 רווח מפעילות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי

נטו, הפרשי שער: מזה                            -                            -

3.9 מזה גביית ריבית מחובות בעייתיים (א)                            -

.ח'' מיליוני ש0.1- סכום נמוך מ (ב)

פירוט תוצאות הפעילות מהשקעות באיגרות חוב .ה

: הכנסות מימון על בסיס צבירה מאגרות חוב

מוחזקות לפידיון                            - 0.3 

זמינות למכירה 3.8  3.1 

סך הכל כלול ברווח מפעילות מימון בגין נכסים 3.8  3.4 

רווחים ממכירת אגרות חוב זמינות למכירה 0.1  0.7 
סך הכל מהשקעות באיגרות חוב 3.9  4.1 

(ב)(ב)

(ב)
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 מידע על מגזרי פעילות - 1באור 
 

 .בהתאם לסוגי הלקוחות השונים ובהתבסס על אופי פעילותם, פעילות הבנק חולקה למגזרי פעילות

 :גזריםלהלן המ

אשר עיקר פעילותם עם הבנק משמש בעיקר לניהול שוטף של משק , בעיקר שכירים, כולל לקוחות פרטיים - מגזר משקי בית

 .ביתם

כולל קבוצה מצומצמת של מספר לקוחות מסחריים אשר פעילותם עם הבנק משמשת לצרכי  -מגזר מסחריים גדולים 

או מנהלים /ו, ח "מיליון ש 10או מחזור פעילותם עולה על /ח ו"ליון שמי 5והיקף האשראי הניתן להם עולה על עסקיהם 

 .אלף דולר 100באמצעות הבנק מחזור פעילות של סחר חוץ העולה על 

 .כולל את יתר קבוצת הלקוחות המסחריים של הבנק שלא נכללו בלקוחות מסחריים לעיל - מגזר מסחריים קטנים

 . וצאות ניהול סיכוני השוק של הבנק מניהול נכסים והתחייבויותבמגזר זה נכללו ת - מגזר ניהול פיננסי

 .הפעילויות האחרות של הבנק שאינן משויכות למגזר מוגדר  - סכומים שלא הוקצו והתאמות

 

 :להלן תוצאות פעילות המגזרים לעיל
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2011  ב מ ר ס 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)מידע  על מגזרי פעילות  - 9באור 
סכומים מדווחים

2011 במרס 31לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 
מסחריים משקי בית

קטנים

מסחריים 

גדולים

סכומים שלא ניהול פיננסי

הוקצו והתאמות

 סך הכל

ח"מיליוני ש

לא מבוקר

רווח מפעילות מימון לפני הוצאות 
:בגין הפסדי אשראי

 63.6                     0.7 9.3  6.5  20.4  26.7 מחיצוניים

                  -                     -(7.5)(1.9)(1.6) 11.0 בינמגזרי

 27.7                     0.1                  - 2.1  8.4  17.1 הכנסות תפעוליות ואחרות

 91.3                     0.8 1.8  6.7  27.2  54.8 סך ההכנסות

 1.3                      -                  -(0.6) 0.7  1.2 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 23.8                     0.4 1.0  2.4  8.3  11.7 רווח נקי

2010 במרס 31לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 
מסחריים משקי בית

קטנים

מסחריים 

גדולים

סכומים שלא ניהול פיננסי

הוקצו והתאמות

 סך הכל

ח"מיליוני ש

לא מבוקר

רווח מפעילות מימון לפני הפרשה 
:לחובות מסופקים

 56.2                      - 1.1  4.6  19.2  31.3 מחיצוניים

                  -                     - 0.1 (0.5)(1.5) 1.9 בינמגזרי

 24.4                     0.1                  - 1.5  6.4  16.4 הכנסות תפעוליות ואחרות 

 80.6                     0.1 1.2  5.6  24.1  49.6 סך ההכנסות

 4.9                      -                  -(0.5) 2.8  2.6 הפרשה לחובות מסופקים

 18.1                     0.1 0.6  2.2  6.4  8.8 רווח נקי

2010 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
מסחריים משקי בית

קטנים

מסחריים 

גדולים

סכומים שלא ניהול פיננסי

הוקצו והתאמות

 סך הכל

ח"מיליוני ש

מבוקר

רווח מפעילות מימון לפני הפרשה 
:לחובות מסופקים

 241.2                      - 34.6  24.9  76.0  105.7 מחיצוניים

                  -                     -(30.4)(7.7)(3.6) 41.7 בינמגזרי

 103.8                     0.1 1.3  6.9  28.1  67.4 הכנסות תפעוליות ואחרות

 345.0  0.1  5.5  24.1  100.5  214.8 סך ההכנסות

 23.7                      -                  -(0.6) 7.5  16.8 הפרשה לחובות מסופקים

 75.1                      - 2.8  7.8  26.2  38.3 רווח נקי
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2011  ב מ ר ס 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)מידע  על מגזרי פעילות  - 9באור 
סכומים מדווחים

2011 במרס 31לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 
מסחריים משקי בית

קטנים

מסחריים 

גדולים

סכומים שלא ניהול פיננסי

הוקצו והתאמות

 סך הכל

ח"מיליוני ש

לא מבוקר

רווח מפעילות מימון לפני הוצאות 
:בגין הפסדי אשראי

 63.6                     0.7 9.3  6.5  20.4  26.7 מחיצוניים

                  -                     -(7.5)(1.9)(1.6) 11.0 בינמגזרי

 27.7                     0.1                  - 2.1  8.4  17.1 הכנסות תפעוליות ואחרות

 91.3                     0.8 1.8  6.7  27.2  54.8 סך ההכנסות

 1.3                      -                  -(0.6) 0.7  1.2 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 23.8                     0.4 1.0  2.4  8.3  11.7 רווח נקי

2010 במרס 31לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 
מסחריים משקי בית

קטנים

מסחריים 

גדולים

סכומים שלא ניהול פיננסי

הוקצו והתאמות

 סך הכל

ח"מיליוני ש

לא מבוקר

רווח מפעילות מימון לפני הפרשה 
:לחובות מסופקים

 56.2                      - 1.1  4.6  19.2  31.3 מחיצוניים

                  -                     - 0.1 (0.5)(1.5) 1.9 בינמגזרי

 24.4                     0.1                  - 1.5  6.4  16.4 הכנסות תפעוליות ואחרות 

 80.6                     0.1 1.2  5.6  24.1  49.6 סך ההכנסות

 4.9                      -                  -(0.5) 2.8  2.6 הפרשה לחובות מסופקים

 18.1                     0.1 0.6  2.2  6.4  8.8 רווח נקי

2010 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
מסחריים משקי בית

קטנים

מסחריים 

גדולים

סכומים שלא ניהול פיננסי

הוקצו והתאמות

 סך הכל

ח"מיליוני ש

מבוקר

רווח מפעילות מימון לפני הפרשה 
:לחובות מסופקים

 241.2                      - 34.6  24.9  76.0  105.7 מחיצוניים

                  -                     -(30.4)(7.7)(3.6) 41.7 בינמגזרי

 103.8                     0.1 1.3  6.9  28.1  67.4 הכנסות תפעוליות ואחרות

 345.0  0.1  5.5  24.1  100.5  214.8 סך ההכנסות

 23.7                      -                  -(0.6) 7.5  16.8 הפרשה לחובות מסופקים

 75.1                      - 2.8  7.8  26.2  38.3 רווח נקי
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 תנאים מגבילים ובטחונות, שעבודים -31באור 
 

חתם , לשם כך. באמצעות אשראי יומי או תוך יומי מבנק ישראל, באם יווצרו ,לבנקים לממן פערי נזילותמאפשר בנק ישראל 

ל הבנק שיעבד "כערובה לנ. ישראל להבטחת סכומים המגיעים או שיגיעו לבנק ישראל מהבנק הבנק על איגרת חוב לטובת בנק

כום אגרות חוב המופקדות בחשבון ספציפי המתנהל במסלקת הבורסה לטובת בנק ישראל בשעבוד שוטף ללא הגבלה בס

אישר  2010בינואר  1החל מיום . ל ברשם החברות"הבנק רשם שיעבוד כנ. אביב על שם בנק ישראל-לניירות ערך בתל

 .הדירקטוריון שיעבוד עד גובה תיק ניירות הערך של הבנק

ח ביום ''מיליוני ש 42.0ח לעומת סך ''מיליון ש 43.8לסך של  31.3.2011 ניירות הערך שהועברו לפקדון המשועבד הסתכמו ביום

 .2010ח בסוף שנת ''מיליון ש 43.7 שלוסך  31.3.2010
 
 

 הענקת מניות לעובדי קבוצת לאומי: אירועים לאחר תאריך המאזן -33באור 
 

אשרו , ד האוצר לבין עובדי בנק לאומיבהתאם להסכמים בעניין הפרטת בנק לאומי ובהתאם להסכמות בין החשב הכללי במשר

את המתאר בדבר הצעת מניות של בנק לאומי על ידי מדינת ישראל , ועדת הביקורת ודירקטוריון הבנק 2011במרס  15ביום 

מ ועמותת מסעדות עובדי בנק לאומי "בנק לאומי למשכנתאות בע, (להלן הבנק)מ "בנק ערבי ישראלי בע, לעובדי בנק לאומי

 "(.המתאר", "המשתתפים.( )"ר.ע)לישראל 

מניות מהון המניות של בנק לאומי בהתאם  למתאר שהוגש לרשות ניירות ערך  180,307רכשו עובדי הבנק   2011במאי  13ביום 

 . 2011באפריל  6וכמתאר סופי ביום , 2011במרס  17כמתאר מקדמי ביום 

כשמחיר למניה , 2011בינואר  19ח למניה נכון ליום "ש 13.20825מחיר המניה לצורך ההצעה למשתתפים על פי המתאר הינו 

שפורסם ביום  2010זה צמוד למדד המחירים לצרכן לפי שיטת מדד אחרון ידוע כאשר המדד הבסיסי הנו מדד חודש דצמבר 

הכל , דנדיםובהן גם התאמה בגין חלוקת דיבי, מחיר המניה כפוף להתאמות שונות עד למועד התשלום בפועל. 2011בינואר  14

 .כפי שיפורט במתאר

חלוקת המניות בין המשתתפים וקביעת מספר המניות שתוצענה לכל משתתף תעשנה באופן יחסי למשכורת המהווה בסיס 

 . והכל בהתאם לקבוע במתאר 2011להפרשות סוציאליות עבור אותם משתתפים עבור חודש ינואר 

 .ותופקדנה בנאמנות בידי נאמן, (כהגדרתו במתאר)הקובע שנים מהמועד  4המניות תהיינה חסומות לתקופה של 

 .ועדת הביקורת והדירקטוריון אשרו מתן הלוואות למשתתפים לרכישת המניות המוצעות במתאר, בנוסף

מיליון  0.2 -כולל מספר מרכיבים ובסך הכול מסתכם בכ, אשר נערך על ידי מעריך חיצוני, ל "שווי לעובדים בגין הרכישה הנ

 .  ום זה ייזקף ברבעון השני של השנה  כהוצאת שכר כנגד חשבון ההוןח סכ"ש

שפרעונן בתשלום אחד בתום תקופת החסימה , ח"מיליון ש  1.8-הבנק  העמיד הלוואות לעובדים בסך כ, למימון רכישת המניות

והלוואות  1.55%ית בשיעור של ונושאות ריב, ח  צמודות למדד המחירים לצרכן" מיליון  ש  0.6מזה  הלוואות בסך .של המניות

 .non-recourseואינן בתנאי  0.75%ח לא צמודות  על בסיס הפריים מינוס "מיליון ש 1.2בסך  

 


