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 ברי הדירקטוריוןח    
 

יושב ראש , שמואל זוסמן
 

 גן-רמת- 

 ר"סגן יו, משה אינגביר
  

גבעתיים - 

אברהם   חיים
  

 ירושלים- 

 מוניר אסעד
  

 נצרת- 

 יצחק בחר
 

שלמה גולדפרב                    
 

שה וולף מ
  

- 
 
- 
 
- 

 תל אביב
 

שוהם 
 

תקוה -פתח 

חלבי   רפיק
  

 דלית אל כרמל- 

פייסל עזאיזה ' פרופ
  

 דבוריה- 

 דיטה פז 
   

 רמת גן- 

בנימינה  - שאול שניידר
 

  

 חברי הנהלת הבנק ותפקידיהם    
 

גיטר  אלדני
   

 מנהל כללי- 

אלברט סבג 
 
 

( *) משה סעד
 

 צבי  יוגב

- 
 
 

 -
 
- 

מנהל אגף , נה למנהל כללימש
. בנקאות מסחרית ואשראי פרטי 

 
. כללימשנה למנהל 

 
ראש אגף ייעוץ  ,סגן מנהל כללי

. פאסיבו בהשקעות
 

, מנהל אגף הכספים, סגן מנהל כללי-  ריובל צו
 .חשבונאי ראשי

 
 (.C.R.O)מנהלת סיכונים ראשית  -  דפנה לנדאו

 רגון ושיטותמנהל א, עוזר מנהל כללי- והיר חורי ז
. ומערכות מידע

 
 .מנהל אגף משאבי אנוש ומנהלה -יואב דרעי 

 
 מבקרת פנימית- יונה ברבון  

 
 מזכיר-   (**)רוזן -עידית צאלון

 
 רואי החשבון המבקרים- סומך חייקין  

 
. 2012פברואר ב 12תאריך מכהן בתפקיד זה החל מ )*(    

בינואר כיהן   31עד לתאריך . 2012פברואר ב 1מכהנת בתפקיד זה החל מתאריך  *( *)

 חיימוב דודמר בתפקיד זה        
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ין וחשבון הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות ד
  

הוחלט לאשר ולפרסם את הדוחות , 2012 בפברואר 27ביום בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה 
. 2011שנת מ ל"הכספיים המבוקרים של בנק ערבי ישראלי בע

 
דין וחשבון זה מסתמך . ון לאסיפה הכללית של בעלי המניותלהלן הדין וחשבון של הדירקטורי

פיים ובסקירת ההנהלה ועל נתונים נוספים לפי סעל ניתוח הנתונים הכלולים בדוחות הכ
.  דין וחשבון זה נערך בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים. הצורך

 

 

כללי . א
 

עסקי הבנק וההתפתחות הכללית תיאור 
 

 רקע
במטרה לספק  1960נוסד בשנת , מקבוצת לאומי"( הבנק"להלן )מ "בנק ערבי ישראלי בע

.  שירותים פיננסיים ולתת מענה לצרכים הייחודיים של האוכלוסייה הערבית בישראל
לפי  ,"בנק"בעל  רישיון " תאגיד בנקאי"מ לפי פקודת החברות והוא "הבנק רשום כחברה בע
 ,בין היתר, פעילות הבנק כפופה, בהתאם לכך. 1981 -א"התשמ, (רישוי)הוראות חוק הבנקאות 

חוק הבנקאות , חוק בנק ישראל, פקודת הבנקאות: צווים ותקנות ובהם, למקבץ של חוקים
 ,כללים, וכן מודרכת על ידי הוראות, 1981א "התשמ, (שירות ללקוח)וחוק הבנקאות ( רישוי)

. עות עמדה של המפקח על הבנקיםהנחיות והב
 

ערבי בצפון סניפים המהווים חלק נכבד מהמערך הבנקאי בסקטור ה 31הבנק פועל באמצעות 
המתחרים העיקריים של הבנק בתחומי פעילותו הם בנק מרכנתיל  .הארץ ובמשולש הצפוני

. דיסקונט ובנק הפועלים ובערים הגדולות גם יתר הבנקים המסחריים
 

ובכלל זה מתן , מתן שירותים פיננסיים התואמים את צרכי ודרישות הלקוחותהבנק עוסק ב
ייעוץ , ייעוץ בניירות ערך, שיווק קופות גמל וקרנות השתלמות, קבלת פיקדונות, אשראים

. ושרותים בנקאיים נוספים פנסיוני
 

 חברת בת
מבנים העוסקת בהשכרת , "מ"חברה להשקעות של בנק ערבי ישראלי בע", לבנק חברת בת

. לבנק
 .דוחותיה הכספיים של החברה נכללו במסגרת הדוח הכספי של הבנק באיחוד מלא
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השליטה בבנק 
 

מהון המניות של  99.7%אשר מחזיק , לאומיו חברה פרטית בבעלות בנק בנק ערבי ישראלי הינ
סל  ,המידע ,המחשובהבנק נעזר בתשתית הקיימת של לאומי ומרבית מערכות . הבנק

. והמוצרים של לאומי עומדים לרשות הבנק ולקוחותיו השירותים
 
 

 השקעות בהון הבנק
 

ההון העצמי של הבנק ליום סך  .ח נומינלי"ש 10,150 -והנפרע מסתכם בהון המניות המונפק 
. ח"מיליון ש 423.5 -בהסתכם  2011לדצמבר  31

ח ועודפים בסך "מיליון ש 17.5קרנות הון בסך , ח"ש מיליון 26.6בסך מרכיבי ההון כוללים מניות 
. ח"מיליון ש 379.4

  6.5% -בהשוואה ל 7.4% –הגיע ל 2011בדצמבר  31יחס ההון העצמי למאזן ליום 
. 2010בדצמבר  31 -ב

ליום  14.61%-ל בהשוואה 15.60% -ל  ,2011בדצמבר  31ביום  הגיעלרכיבי סיכון  הון כולליחס 
. 2010בדצמבר  31

ליום  9.90%-ל בהשוואה 11.30% –ל 2011בדצמבר  31 יוםהגיע ב כוןלרכיבי סי 1רובד יחס הון 
. 2010בדצמבר  31

שיעור של  משלא יפחת  , מדיניות הבנק לשמור על יחס הלימות הון כולל לרכיבי סיכון
14.0%-14.5% .

תהליך הערכת הלימות ההון  למידע נוסף בנושא .לדוחות הכספיים 11למידע נוסף ראה באור 
. ניהול סיכונים 'הראה פרק 

 
 

חלוקת דיבידנדים 
 

 1999-ט"לחוק החברות התשנ( א) 302ההחלטה על חלוקת דיבידנד נעשית בכפוף לסעיף 
שעיקרם מניעת מצב בו חלוקת , להוראות ניהול בנקאי תקין של בנק ישראל 331והוראה 

תיו הקיימות הדיבידנד תביא לפגיעה באיתנות הפיננסית של הבנק וביכולתו לעמוד בהתחייבויו
. והצפויות

מגבלת , נבחנות השלכות החלוקה על פעילות הבנק בעתיד ובין היתר על הלימות ההון, בנוסף
.  'לווה בודד וכו

למידע נוסף  .מתוך רווחיו בהתאם למדיניות תכנון הון רב שנתיתבכוונת הבנק לחלק דיבידנד 
.   םניהול סיכוני' בנושא תהליך הערכת הלימות ההון ראה פרק ה

מליון  60.0 כחולק דיבידנד בסך של  2010בדצמבר  31ביום . דיבידנד לא חולק 2011בשנת 
 .ח"ש
 

למשמעות מושג זה ראה סעיף ". מידע צופה פני עתיד"חלק מהמידע המופיע בסעיף זה הינו 
 .בדוח הדירקטוריון' בבפרק " מידע צופה פני עתיד"
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כתבי התחייבות נדחים 
 

. לחברת האם לאומי, (שטרי הון)התחייבות נדחים כתבי  הבנק הנפיק
שטרי ההון ניתנים להארכה מדי שנה בשנה נוספת בהסכמת הצדדים בהתאם למנגנון ריבית 

.  שנקבע מראש
בנק ישראל הכיר בכתבי ההתחייבות כהון משני לצורך עמידה בהגדרת הון התאגיד הבנקאי 

. 1990 -ן "התש( א לחוק23קאי לעניין סעיף הגדרת הון תאגיד בנ( )רישוי)לפי כללי הבנקאות 
: להלן פרטי שטרי ההון אשר הונפקו

 ביתרת קרן של( שטר הון)בנק כתב התחייבות הנפיק ה 2008בדצמבר  30ביום  -
. 1.2%+ שנים בריבית משתנה פריים  6שטר ההון הינו לזמן פירעון של  ח"מיליון ש 100.0

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

 
  2011בדצמבר  31היתרה המשוערכת של כתבי ההתחייבות הנדחים מסתכמת ליום 

. לדוחות הכספיים 9למידע נוסף ראה ביאור  .ח"ש מיליון 157.9 -ל
 
 

אסטרטגיה עסקית 
 

הבנק גיבש אסטרטגיה עסקית רב שנתית המבוססת על החזון להיות הבנק המוביל של 
. בתחומי פעילותו, האוכלוסייה הערבית בצפון הארץ ובמשולש הצפוני

:  בכוונת הבנק להיות
הלקוחות השונים והמתמקד מגזרי בנק הנותן פתרונות בנקאיים מותאמים ומכוונים לצרכי  -

. ריים המפורטים בהמשךבשלושה מגזרי לקוחות עיק
  תורם לפיתוח החברה הערבית ודור , בנק הפועל מתוך המגזר הערבי ומזוהה עימו -

. העתיד
. בנק הדואג לפיתוח המשאב האנושי שלו ומתגמל את עובדיו  בהתאם לתרומתם -
 

, מקבלת את ביטויה בתוכנית רב שנתית לגידול בהיקפי הפעילות העסקיתאסטרטגיה ה
ההתמקדות בפעילות נמשכה  2011שנת ב .בשמירה על רמת סיכון הולמתבתרומה לקהילה ו

תוך התאמת סלי מוצרים , הן מסחריים והן פרטיים, המבוססת על התמחויות במגזרי לקוחות
. למגזרים השונים

 
 .משולשהמקבץ צפון הגליל ומקבץ דרום הגליל ו: סניפי הבנק מחולקים לשני מקבצים 

 .ה מהיר ויעיל לצרכי הלקוחות של סניפי המקבץהנהלות המקבצים נותנות מענ
 .ראתר אינטרנט ומידע בסלול,טלפוני ישירים הכוללים מוקד םשירותיהבנק מציע ללקוחותיו 

הערוצים הישירים מאפשרים מתן שירות גם בשעות בהן סניפי הבנק סגורים ורמת נגישות 
. גבוהה

ערך סניפי הבנק הנותנים שרות סניף בנקאי נוסף אשר מצטרף למנפתח  2011במהלך שנת 
. בפריסה גיאוגרפית רחבה

. נפתח מרכז עסקים פרימיום אשר נותן מענה לצרכי הלקוחות העסקיים הגדולים, כמו כן
 ,ישירים הכולל הרחבת הפעילות המבוצעת באמצעות המוקד הטלפוניהורחב סל השירותים ה

  .'שרותי מידע לסלולר וכו
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יאור מגזרי פעילות ת
 

: שלושה מאפיינים ישנםמגזר פעילות ל ,ם להוראות בנק ישראלבהתא
 כולל )אשר מהן הוא עשוי להפיק הכנסות ולשאת בהוצאות  עסקיותעוסק בפעילויות   . 1

(. עם מגזרים אחרים בבנק מעסקאותהכנסות והוצאות 
חלטות תוצאות פעולותיו נבחנות באופן סדיר על ידי ההנהלה והדירקטוריון לצורך קבלת ה . 2

. בנוגע להקצאת משאבים למגזר ולהערכת ביצועיו
. קיים לגביו מידע פיננסי נפרד.  3
 

בהתאם לסוגי הלקוחות השונים , לשלושה מגזרי פעילותמחולקת פעילות הבנק מול לקוחותיו 
. פעילותםוהיקף ובהתבסס על אופי 

 
. מסחריים קטניםמגזר מסחריים גדולים ומגזר , מגזר משקי בית: הינם מגזרי הלקוחות

 -מרוכז הטיפול בסיכונים הפיננסיים של הבנק במגזר נפרד, בנוסף לפעילות מול הלקוחות
סווגו לסכומים , יתר הפעילויות שלא ניתן להקצותן למגזרי הפעילות לעיל. מגזר ניהול פיננסי

 .שלא הוקצו והתאמות
 

תים שניתנים ללקוחות פעילות המגזרית כוללת בתוכה גם פעילות בינמגזרית כגון שירוה
. רים כגון כרטיסי אשראי ושוק ההוןמגזר אחר וכן פעילות מוצ

תיאור עסקי " '-סקירה מקיפה על מגזרי הפעילות השונים נכללת בדוח הדירקטוריון בפרק ד
". הבנק לפי מגזרי פעילות

 
הסכמים מהותיים ומיקור חוץ 

 
 (א)חברת האם  -בעלי שליטה  .א
 
 . ומי הכוללים פעילות פיננסית וכן קבלת שירותי תפעוללבנק הסכמים עם לא . 1

 :להלן פרטי ההסכמים
 

קדונות הציבור  יחלק מפניהול וקדונות יקבלת פ, פעילות של מתן אשראי  -שירותים פיננסים -
כולל אחריות של החסכונות הניהול . "חסכונות"להלן   -אשר מופקדים בלאומי, של הבנק

 . לות בגינם בתמורה לדמי ניהול בשיעור קבוע מיתרת חסכונות אלולהיבטי סיכוני השוק והנזי
יצוא  /ח ופעילות סחר חוץ של יבוא"גביית שקים במט, ל"פעילות הבנק הכוללת העברות לחו

 .באמצעות לאומי ואשראים דוקומנטרים מבוצעת
 

 בהם  ,שירותים תפעוליים כוללים בעיקר הסכם לקבלת שירותים של מיכון ומחשוב מלאומי -
 . עיבודי מחשב לכלל פעילות הבנק על יחידותיו השונות 
   לתקופה "( התוספת"-להלן  )חתם הבנק עם לאומי תוספת להסכם , 2010במאי  17ביום  
 .2008בינואר  1שהחלה ביום  
   על פי התוספת הבנק ישתתף בהשקעה של לאומי בפיתוח מערכות חדשות ובביצוע שינויים  
  הן מתקציב שוטף והן מתקציב השקעות באחוז קבוע עבור מערכות , תבמערכות קיימו 
 . המיושמות בבנק ערבי ישראלי 
ההנחיות , לאומי יפעל כך שמערכות שיועמדו לשימוש הבנק יכילו את דרישות החוק 
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ויעמיד לרשות הבנק מידע רלוונטי שברשותו על , וההוראות כפי שמיושמות עבור לאומי
 גם עבור הבנק כפי שמתבצע בלאומי נהל לאומי את סיכוני המערכותכמו כן י. המערכות

 .או יטופל על ידי לאומי/כל מקרה של סיכון שטופל ו, ויביא לידיעת הבנק ככל הניתן
ח ''מיליון ש 33.6נרשמו בסעיפי הוצאות מחשב והשקעות ברכוש קבוע של סך  2011בשנת 

 .תי מחשב ומיכון שהתקבלו מלאומיבגין שרו( ח''מיליון ש 32.0סך של  2010בשנת )
, ניירות ערך, שרותי סליקה בנקאית: יתר השירותים התפעוליים הנכללים בהסכמים כוללים

, כגון תקשורת, הובלת כספים וכן תמיכה לוגיסטית ושירותי אחזקת מחשבים ביחידות הבנק
שירותי פיתוח בנוסף מקבל הבנק מלאומי שירותי בנקאות ישירה וביניהם  . 'כספומטים וכד
 .מוקד טלפוני המאפשר מתן מידע ושירותים לסלולר, אתר האינטרנט

 .כולל חיבור לחדר הבקרה של לאומי ושירותי ביקורת פנימית, הבנק מקבל גם שירותי ביטחון
   

 .לבנק ולחברות בקבוצת לאומי פוליסת ביטוח משותפת לכיסוי הסיכונים השונים .2
  

: יפעילות בכרטיסי אשרא . ב 
 

בהפצה משותפת של כרטיסי אשראי עם חברת לאומי מתרכזת פעילות הבנק בתחום זה 
, נחתם הסכם הפצה עם חברת לאומי קארד 2009בינואר  15בתאריך  .קארד מקבוצת לאומי

אין לבנק הסכמים דומים עם חברות . קודם עם החברהשהחלה ההסכם מעגן את הפעילות 
 2011בשנת (ללא הכנסות מאשראי)ו מכרטיסי אשראי סכום ההכנסות נט.ת בתחום זהנוספו

. ח"מליון ש 11.6 -הסתכם ב
 
:  בנושא אופן ההכרה למס של חובות פגומים רשות המסיםעקרונות עם  הסכם. ג
 

בקשר עם הכרה לצרכי מס עם רשות המסים הבנקים ובכללם הבנק הגיעו להסכמות 
. רשות המסיםוממתין לחתימת בנק הההסכם נחתם על ידי  . בהפרשות להפסדי אשראי

. לרשות המסיםהסכם זה מחליף את ההסכם הקודם בין הבנק 
: להלן עיקרי ההסכם

 (:ח"מש 0.5 חוב מעל) :חובות גדולים בבחינה פרטנית
 בשנת מס . מותרת לניכוי לצרכי מס בשנה בה נרשמו כהוצאה בדוחות הכספיםההפרשה 

" מחיקה חשבונאית"שלא כתוצאה מ) ראי פגומים להפסדי אששבה הוקטנה יתרת ההפרשה 
 שיביא לגביית המס הנוסף שהיה נגבה אילולא" מס נוסף"יתווסף לחבות המס "( מחילה"מ או

 . הייתה מוכרת מלכתחילה ההפרשה שהותרה לניכוי
: חובות פגומים שאינם גדולים

 תרו לצרכימחציתן יו (בקיזוז גביות באותה השנה)נטו " מחיקות חשבונאיות"ההוצאה בגין 
 מס בשנת המס הראשונה לאחר השנה שבה נרשמה ההוצאה ומחציתן יותרו בשנת המס

. השנייה לאחר השנה שבו נרשמה ההוצאה
 :31.12.2010שבוצעו עד " חובות קמעונאיים"הפרשות בגין 

 ובלבד שלא 2011יותרו בניכוי לצרכי מס בחמישה שיעורים שנתיים שווים החל משנת 
. צרכי מס בשנים קודמותרו כהוצאות לתהו

: הפרשה קבוצתית
 לא מוכרת לצרכי מס

: שנרשמו כנגד ההון 1.1.2011התרת השלכות היישום לראשונה ב 
   בכפוף  2011יותרו בניכוי לצרכי מס בחמישה שיעורים שנתיים שווים החל משנת המס 

 ליתכל, להיותם מותרים למס בהתאם להסדר ובתנאי שאין מדובר בהפרשות קבוצתיות
 .ונוספת
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ח "מיליון ש 2.5בעקבות יישום הסכם העקרונות כאמור קטנו הוצאות מסים שוטפים בסך של 

השפעה על סך כל הוצאות  ההייתלא . ח"מיליון ש 2.5כנגד גידול בהוצאות מסים נדחים בסך 
 .המס

 
: להלן עיקרי ההסכם הקודם

 
הסכם על דרך ההכרה  1997נחתם בשנת , בין הבנק לבין פקיד השומה למפעלים גדולים

על עיקרי המלצות הוועדה , בין היתר, המבוסס, לצורך מס בהפרשות לחובות מסופקים
. לבחינת היבטי המס בקשר לחובות מסופקים

להלן עיקרי הכללים שנקבעו בדיונים עם פקיד השומה להכרה בהפרשות לחובות מסופקים 
ללים עמדו המלצות ועדה שמינה בבסיס הכ. לצורך מס ולדרך הטיפול בהפרשות שבוטלו

"( ועדת גבעולי)"נציב מס הכנסה לבחינת היבטי המס בקשר לחובות מסופקים בבנקים 
: ושלא מצאו ביטוין בתיקוני חקיקה, 1992שפורסמו בשנת 

בכפוף , הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים תוכרנה כהוצאה לצורכי מס בשנת רישומן. א
. להלן' לאמור בסעיף ג

נקבע מנגנון לפיצוי שלטונות  -רשות לחובות מסופקים שלגביהן מתנהל מעקב ספציפיהפ. ב
במקרים בהם יתברר כי הפרשות העבר היו גדולות , בערכים ריאליים ובתוספת ריבית, המס

. מאשר ההפסד בפועל
יתווסף , בגין הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים שלגביהם לא מתנהל מעקב ספציפי. ג

מהגידול הנומינלי  20%, לצורך חישוב הרווח לצורכי מס, בכל שנה, 1992החל משנת 
מהקיטון  20%, ואם ההפרשה קטנה, ביתרת ההפרשה לחובות מסופקים בגין חובות אלה

. ייחשב לבנק כביטול הוצאה לא מוכרת
. לבנק שמורה הזכות לנהל מעקב ספציפי לגבי כל ההפרשות לחובות מסופקים      
.  ח"אלף ש 150ר לנהל מעקב עבור הפרשות לחובות מסופקים שסכומן מעל הבנק בח      

במידה ובמועד מסוים בעתיד תקטן יתרת ההפרשה לחובות מסופקים בגינה לא מתנהל .  ד
, ח"מיליון ש 41.9 -בסך של כ 1992בינואר  1מעקב ספציפי מתחת ליתרה הנומינלית ליום 

. הואיל וסכום זה הוכר בעבר כהוצאה למס, סלא ידרוש הבנק הקטנה זו כהוצאה לצורך מ
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הסביבה העסקית  . ב
 

)*( האוכלוסייה הערבית בישראל 
 

כללי 
בנק ערבי ישראלי מעניק שירותים פיננסיים לאוכלוסייה הערבית בעיקר בצפון הארץ 

ובמשולש ומתאים עצמו לדרישות ולצרכים הייחודיים של האוכלוסייה כחלק מתפיסת עולם 
רוב עובדי הבנק הם ערבים מצפון הארץ והמשולש . בין הכרת הלקוח לאיכות השירותהקושרת 

ובשנים האחרונות הבנק משקיע מאמצים רבים בגיוס של מיטב האקדמאים מבני המגזר 
. לעבודה בסניפיו

בעיקר בתחום באמצעות תרומות וחסויות , הבנק פועל רבות למען האוכלוסייה הערבית
"(. מעורבות בקהילה"סעיף  'פרק וראה . )והקהילה התרבות החברה, החינוך

 
לאוכלוסייה  בהשוואה, מאפיינים הייחודיים של האוכלוסייה הערביתמתמקדת ב וז סקירה

בהשלכות מאפיינים אלו על הפעילות הכלכלית ובפרט על  ודןהכללית והיהודית במדינה 
. הפעילות של הבנק

 
מידע צופה "הינו " וכלוסייה הערבית בישראלהא"על  הסקירהחלק מהמידע המופיע במסגרת 

 .בדוח הדירקטוריון 'בבפרק " מידע צופה פני עתיד"למשמעות מושג זה ראה סעיף ". פני עתיד
 

אוכלוסייה 
מיליון נפש ומהווה כחמישית מהאוכלוסייה  1.6-כ האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל מונה

בעשור האחרון נרשם : ומחת בקצב מהירהאוכלוסייה הערבית צ. הקבועה של מדינת ישראל
קצב גידול זאת בשל , בכלל האוכלוסייה 24%באוכלוסייה הערבית לעומת  30%-גידול של כ
של כלל האוכלוסייה  1.8%לעומת קצב גידול של ( 2009-2010בשנים ) 2.4% -שנתי של כ
.  באותן שנים

נוצרים , מוסלמים: ןהאוכלוסייה הערבית מורכבת משלוש עדות עיקריות הנבדלות בדת
. ודרוזים

 
( נתונים לסוף שנה) להלן התפלגות האוכלוסייה הערבית לפי דת

דרוזים נוצרים מוסלמים  

2010 84.1% 7.8% 8.1% 

2000 80.2% 11.2% 8.6% 

 

 

. 2009סקר הכנסות שנת , 2011שנתון : מבוסס על נתוני  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)*( 
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בעיקר בהתאמת ימי פעילות הסניפים לימי , תו לדתות השונותהבנק מתאים את פעילו
הבנק גם מעודד את הפעילות  .המנוחה של העדות השונות וכן במבצעים לקראת החגים

בשיתוף עם באופן עצמאי או  ,זוורואה חשיבות בעידוד פעילות , ההתנדבותית של עובדיו
עובדי הבנק העניקו  2011נת בש. כחלק מחיזוק הקשר עם הקהילה, ארגונים שונים במגזר

הדריכו בני נוער במסגרות שונות ועסקו במגוון רחב של פעילויות , חבילות שי למיעוטי יכולות
. לרווחת הקהילה

 
פיזור גיאוגרפי 

, בשונה מהאוכלוסייה היהודית שכמחציתה מתגוררת במחוזות תל אביב ומרכז הארץ
(. 58% -כ)רר במחוזות חיפה והצפון ההתיישבות הערבית מתאפיינת בשיעור גבוה המתגו

קרוב למחצית הערבים מתגוררים בישובים כפריים  -הבדלים ניכרים גם בסוג ההתיישבות
. בלבד מהאוכלוסייה היהודית 20% -בהשוואה ל, (אלף תושבים 20עד )ועירוניים קטנים יחסית 

 
פי הבנק פזורים סני. פעילות הבנק מותאמת למאפיינים הייחודיים של ההתיישבות הערבית

סניפיו , להערכת הבנק. תוך התמקדות בישובים בינוניים וגדולים יחסית, במחוזות חיפה והצפון
נק בל, מזה. מכלל האוכלוסייה הערבית בישראל 30% -ממוקמים בישובים המאכלסים מעל ל

מהאוכלוסייה הערבית  5%-אלף תושבים המהווים כ 73 -בעיר נצרת בה מתגוררים כ פיםסני
 140 -טמרה וסכנין בהן מתגוררים קרוב ל, שפרעם, ישראל וכן סניפים בערים אום אל פחםב

. מהאוכלוסייה הערבית 8.9% -המהווים כ, אלף איש
 

המהווים כרבע , ישובים בצפון הארץ ובמשולש הצפוני 28 -סניפים ב 31לבנק היו  2011בשנת 
וישובים רבים סמוכים זה  מאחר (.םישובי 102)הלא יהודיים במחוז חיפה והצפון  מהישובים

. פוטנציאל הנגישות של סניפי הבנק לאוכלוסייה הערבית גבוה אף יותר, לזה
 

 פיזור גיאוגרפי וצורת התיישבות
צורת ישוב מחוז  

חיפה  

והצפון 

שאר 

הארץ 

 20עד 

אלף נפש 

 20מעל 

אלף נפש 

 52% 48% 42% 58%אוכלוסייה ערבית 

 81% 19% 79% 21%אוכלוסייה יהודית 

 
 



15

 

 14 
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. מהאוכלוסייה הערבית 8.9% -המהווים כ, אלף איש
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משקי בית  
באוכלוסייה  31לעומת גיל  21כמחציתה מתחת לגיל , האוכלוסייה הערבית היא צעירה יחסית

משקי הבית הערבים גדולים יותר מאלו , עקב כך. פועל יוצא של הריבוי הטבעי הגבוה, היהודית
ילדים  2.3ת ילדים לעומ 3.0 -כערבים עומד על בית  יילדים למשקהממוצע . במגזר היהודי

.  במשקי בית יהודים
 

 התפלגות לפי גילאים
אוכלוסייה יהודית אוכלוסייה ערבית  

 33% 48% 19עד גיל 

 48% 63% 29עד גיל 

 
 )*(גודל משק בית 

אוכלוסייה יהודית אוכלוסייה ערבית  

  : ממוצע נפשות למשק בית 

2010 4.8 3.1 

1970 6.0 3.5 

 11.4% 20.0%קיטון באחוזים 

  : נפשות ומעלה 5

2010 54% 21% 

1970 64% 25% 

. כולל משקי בית בהם נפש אחת)*( 

 
אך עדיין , בארבעת העשורים האחרונים הצטמצם הפער בגודל משקי הבית הערביים והיהודים

בעיקר נוכח , למאפיין זה השלכות כלכליות. משקי הבית הערבים גדולים יותר מאלו היהודים
שיעור נמוך של נשים רנסים במשקי הבית הערבים נמוך כתוצאה מהעובדה שמספר המפ

.  מהנשים היהודיות 59%לעומת  23% -ערביות המשתתפות בכוח העבודה
 

השכלה ולימודים  
שנים ומעלה במגזר הערבי  12בעלי השכלה של  הוכפל שיעורבשני העשורים האחרונים 

 49% -כנמוך מהותית לעומת  אך עדיין השיעור, 22% -והגיע לכ (ומעלה 15בגילאי )
.  אוכלוסייה היהודיתב
 

 15אוכלוסייה ערבית מעל גיל  -מספר שנות לימוד
שנים ומעלה  13שנים  5-12שנים  4עד  

2010 8.7% 69.5% 21.8% 

1990 19.5% 71.4% 9.1% 

 
ב בחינוך הערבי שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות עלה "השיעור של תלמידי כיתות י

 .בחינוך היהודי 48%אם כי הוא עדיין נמוך מהשיעור של , 35% -לכ 24% -שור האחרון מכבע
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באוניברסיטאות ובמכללות  ראשון ארושיעור הסטודנטים הערבים הלומדים לת, בנוסף
שם שיעורם , במכללות האקדמיות לחינוך, למעט, נמוך משיעורם באוכלוסייה, האקדמאיות

 .יםמכלל הסטודנט 28% -מגיע לכ
 

 ומציע מבצעים הערבים גידול בשיעור האקדמאים והסטודנטיםהמגמה של הבנק זיהה את 
הלוואות בריביות , הטבות בעמלות מבצעים אלו כוללים. לפלח אוכלוסייה זה בתנאים מיוחדים

הבנק גם מעניק מלגות לסטודנטים ערבים ונותן  .מיוחדות ותנאים משופרים בניהול חשבון
 .במכללות במגזרחסויות לארועים 

 
  שכר ותעסוקה

בעיקר , ת גבוה באופן עקבי מהשיעור באוכלוסייה היהודיתהערבי באוכלוסייהיעור האבטלה ש
 -בהשוואה ל 8.0% -הגיע ל באוכלוסיה הערביתשיעור האבטלה  2010בשנת . בקרב הנשים

   .באוכלוסייה היהודית 6.5%
ובקרב , אצל גברים יהודים 6.6%עומת ל 7.7%שיעור האבטלה בקרב גברים ערבים עמד על 

. אצל נשים יהודיות 6.3%לעומת , 8.8%הנשים הערביות 
 

: לה הגבוהים של האוכלוסייה הערבית לגורמים הבאיםשיעורי האבטניתן לקשור את 
בהם שיעור האבטלה , במחוזות חיפה והצפוןברובה האוכלוסייה הערבית מתגוררת  -

 .גבוה מהממוצע הארצי
 .לכלל האוכלוסייה השוואהבאקדמאים בקרב האוכלוסייה הערבית של  נמוךשיעור  -
 , אפשרויות התעסוקה העומדות בפני מועסקים ערביים מצומצמות מאלו של יהודים -

 .כגון תעשיות ביטחוניות, בין היתר בשל הקושי להיקלט בענפים מסוימים
 

הממוצעת ברוטו  ההכנסה. לפערים בשוק העבודה השלכות על ההכנסות של שני המגזרים
 -ל 2009והסתכמה בשנת , מזו של משקי בית יהודים 44.4% -של משקי בית ערבים נמוכה ב

  .ח במשקי בית יהודים"ש 14,589לעומת , ח לחודש"ש 8,109
 

: פערי ההכנסות הם פועל יוצא של  מספר מאפיינים ייחודיים למגזר
 , עומת נשים יהודיותל, השתתפות נמוכה של נשים ערביות בכח העבודה האזרחי .א

 .בהתאמה 59%לעומת  23% -כ
 . שיעור נמוך יותר של בעלי השכלה אקדמית לעומת כלל האוכלוסייה .ב
מסחר , כגון בינוי, שיעור גבוה של מועסקים בענפי משק בהם השכר הממוצע למשרה נמוך .ג

 רביםע שיעור נמוך של מועסקים ,במקביל. שירותי אירוח ואוכל וחינוך ,סיטוני וקמעוני
 .מנהל ציבוריובנקאות ביטוח ופיננסים , כגון, בענפים בעלי שכר ממוצע גבוה

 מועסקים  12%בין היתר , שיעור גבוה של מועסקים ערבים במשלח יד בשכר נמוך .ד
מיעוט מועסקים , מנגד. מהמועסקים היהודים 7%-לעומת כ" עובדים בלתי מקצועיים"-כ

 . מהמועסקים היהודים 8% -לעומת כ 2% -כ, כגון ניהול, בתחומים בהם השכר גבוה
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 התפלגות מועסקים לפי משלח יד

אקדמאים  

ומנהלים 

מקצועות 

חופשיים 

וטכניים 

עובדים 

מקצועיים 

עובדים 

בלתי 

מקצועיים 

אחרים 

 24% 12% 40% 12% 12%אוכלוסייה ערבית 

 39% 7% 14% 16% 24%אוכלוסייה יהודית 

הכנסה ברוטו 

לחודש ממוצעת 

ח "בש

 

 

14,060 

 

 

8,310 

 

 

6,786 

 

 

3,915 

 

 

5,821 

 
, מכלול המאפיינים הייחודיים של האוכלוסייה הערבית והשלכותיהם על שוק העבודה

הערבים משקי הבית . ממקמים את משקי הבית הערביים בתחתית סולם ההכנסות במדינה
ון של הכנסות אך שיעורם בעשירון התחת, מכלל משקי הבית שבראשם שכירים 13.2%מהווים 

ממשקי הבית הערביים מצויים בשלושת העשירונים  70% -למעלה מ. 44.6%נטו לנפש הוא 
משקי הבית הערביים שיעור . רבע ממשקי הבית היהודיםפחות מלבהשוואה , התחתונים

. באוכלוסייה היהודית 34% -לעומת כ, 5%-נמוך מ משתייכים לשלושת העשירונים העליוניםה
 

חברה ורווחה 
אוכלוסייה הערבית מדווחת בסקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על שיעור שביעות ה

  .88%לעומת  82% -דומה לזה של האוכלוסייה היהודיתרצון ממצבם בחיים 
 59%מהערבים ענו תשובה חיובית לעומת  48%רק , בהקשר לשביעות רצון מהמצב הכלכלי

. מהיהודים
 

 , בהשוואה לאוכלוסייה היהודית בציפיותיה לעתידהאוכלוסייה הערבית אופטימית יותר 
 54% לעומת, מעריכים שיפור במצבם הכלכלי 55% -מעריכים שיהיה שיפור  בחייהם ו 68% -כ
. בהתאמה באוכלוסייה היהודית 46% -ו

נתון זה , בהנחה שלציפיות לגבי העתיד יש השלכה גם על הרגלי הצריכה של האוכלוסייה
  .יחהמצביע על פוטנציאל צמ

 
נושא הסדרי החיסכון לפנסיה במגזר הערבי הוא אחד מהתחומים בהם יש פוטנציאל 

 82% -לעומת כ, בלבד מהשכירים הערביים הם בעלי חיסכון לפנסיה 59%. התרחבות
 -נתונים מ)מהיהודים  62%לעומת  34% -מהיהודים ובקרב העצמאים הערבים השיעור יורד לכ

רונות יועצים פנסיונים וקיבל אישור ממשרד האוצר לעסוק הבנק הכשיר בשנים האח(. 2008
.  מסניפי הבנק 20 -לאור הביקוש ניתנים שירותים פנסיוניים ב. בייעוץ פנסיוני

 
, הבנק מעריך שהעלאת המודעות בקרב שכירים ועצמאים ערבים לחשיבות החיסכון הפנסיוני

. ומת האוכלוסייה היהודיתתתרום לעליית הרווחה במגזר ולצמצום הפערים הכלכליים לע
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סיכום 
הנובעים בין היתר , יהודיתלהאוכלוסייה הערבית בהיבט הכלכלי קיימים פערים בולטים בין 

 . ממאפיינים חברתיים ודמוגרפיים ייחודיים לאוכלוסייה זו
שיעור נמוך של נשים המשתתפות בכוח העבודה ושיעור ילודה גבוה יוצרים משקי בית גדולים 

שיעור הערבים בעלי השכלה גבוהה נמוך , בנוסף. מספר נמוך יחסית של מפרנסיםיחסית עם 
אם כי חלק , מזה שבמגזר היהודי מה שמסביר מדוע פחות ערבים עוסקים במשלח יד אקדמאי

. מהפער מוסבר גם בקושי של ערבים אקדמאים להשתלב במשרות התואמות את השכלתם
גבוה יותר מהאוכלוסייה הערבית משויך לעשירוני שיעור צירוף גורמים אלו תורם למצב שבו 

 .ההכנסה התחתונים בהשוואה לאוכלוסייה היהודית
חלק . הפערים הכלכליים בין המגזר הערבי ליהודי מתבטאים גם במצב התשתיות במגזר

מתקשות  ,מהרשויות המקומיות במגזר הערבי סובלות מגרעונות שוטפים ומצטברים ולכן
נציין כי מקורות ההכנסה העצמית של הרשויות הערביות . קה הנדרשותלעמוד בהוצאות התחזו

נתונים אלו מביאים לכך שחובות של רשויות רבות . בעיקר על משקי הבית יםומבוסס יםנמוכ
סעיף  '-בפרק הראה דיווח על החובות הבעייתיים בדוח הדירקטוריון . בעייתיים מוגדריםבמגזר 

 ".סיכוני האשראי" 
בשנים האחרונות הורגש צמצום פערים מול המגזר היהודי בנושאים , הקיימים למרות הפערים

, גם בשוק העבודה יש שיפור איטי בתחום תעסוקת נשים. בעיקר בתחום ההשכלה, רבים
. 23% -ל 18% -שעלה בחמש השנים האחרונות מ

 
בין היתר באמצעות מתן , הבנק פועל רבות על מנת לסייע בפיתוח הכלכלי של המגזר

הבנק מפתח את תחום , בנוסף. קרן קורתהלוואות בתנאים מועדפים לעסקים בשיתוף עם 
תרומות וחסויות רבות  מעניקהבנק . הייעוץ הפנסיוני שיסייע לרווחת הציבור בטווח הארוך

.  ולתרום לאוכלוסייה וכן מעודד את עובדיו להתנדב, לעמותות וגופים שונים במגזר הערבי
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)*(  2011יות במשק בשנת התפתחויות עיקר
 

 כללי
בהמשך לעלייה דומה בתוצר בשנת  ,4.8% של בקצב ריאליצמח המשק הישראלי  2011בשנת 
קצב הצמיחה של המשק הישראלי מרשים . 2.9% -בגולמי לנפש עלה ההתוצר המקומי  .2010

בכל  קצב הצמיחה הממוצע, לשם השוואה. בעיקר לנוכח שיעורי צמיחה מתונים יחסית בעולם
גם שיעור הבלתי . 2010 -ב 3.1%לעומת  1.9% -הסתכם ל 2011בשנת  OECD -ארצות ה

 -בכל ארצות ה 8.0%לעומת  5.6%מועסקים במשק הישראלי הוסיף לרדת לרמת שפל של 
OECD .

ביצוא הסחורות והשירותים , משקפת עלייה בהשקעות בנכסים קבועים 2011 -הצמיחה ב
. יבוריתבהוצאה לצריכה הפרטית והצו
 

מדד המחירים לצרכן הסתכם . הצמיחה הכלכלית לא הביאה במקביל לעליות מחירים חריגות
וזאת על אף שקצב הצמיחה היה דומה , 2010 -ב 2.7%בלבד לעומת  2.2% -ב 2011בשנת 

נציין שהעלייה במדד המחירים לצרכן התרחשה בעיקר במחצית הראשונה של .  בשתי השנים
בהתאם . לא היה שינוי במדד( 2011דצמבר מול יוני )שניה של השנה בעוד במחצית ה 2011

ואילו  1.25% -העלה בנק ישראל את הריבית במשק ב 2011במחצית הראשונה של , למגמה זו
. 2.75%לרמה של  0.5% -הריבית הופחתה ב 2011ועד סוף  2011החל מאוקטובר 

בד בבד לירידה בפעילות  התרחשה, 2011ההאטה בקצב האינפלציה במחצית השנייה של 
מסקירת . על פי אומדנים ראשונים, בשני הרבעונים האחרונים של השנה הכלכלית

ההתפתחויות במשק של בנק ישראל עולה שההאטה בצמיחה החל מסוף הרבעון השני של 
החשש מהאטה , לוותה בעלייה באי וודאות בשווקים על רקע משבר החוב באירופה 2011

. פוליטית באזורנו והמחאה החברתית -היציבות הגיאו המשך חוסר, עולמית
 

להפחית את דירוג  S&Pחוסר היציבות ומשבר החוב בשווקים העולמיים הביא את חברת 
הפחית  2012ובחודש ינואר , פלוס AA -ל AAA -מ 2011ב בחודש אוגוסט "האשראי של ארה

החליטה החברה בחודש , גדמנ. הבולטת בהן צרפת,  מדינות אירופאיות 9 -את דירוגן של כ
.  פלוס A -ל Aלהעלות את הדירוג של ישראל מרמה  2011ספטמבר 

המסחר בשוקי ההון בארץ ובעולם הושפע מהסימנים השונים לגבי המשך המשבר או היציאה 
. ונע בהתאם בין פסימיות לאופטימיות זהירה, ממנו

 
החל , "צדק חברתי"מגוונות ל בדרישות, גל מחאות חברתיות בישראלפרץ  2011בחודש יולי 

חברתי  -בהפחתת מחירים של מוצרי יסוד וכלה בשינוי משטר המס וסדר העדיפויות הכלכלי
. במדינה

ועדה של אנשי מקצוע  2011באוגוסט הממשלה בעקבות המחאה החברתית מינתה 
 -מהממשלה ומחוץ לה שתבחן את טענות המגזרים השונים ותגבש המלצות בתחום החברתי

. ליכלכ
 

כולל המלצות , אישרה הממשלה את המלצות הועדה בנושא המיסוי 2011באוקטובר 
רווחי הון ומס שבח וכן על האפיקים הצמודים למדד , דיבידנדים, להעלאת שיעור מס על ריבית

. 'ו 24למידע נוסף ראה ביאור . 25%-ל 20% -מ
 

משרד האוצר ופרסומים של , בנק ישראל, פרסומים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקורות המידע)*(  

 א"בתירות ערך הבורסה לני
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מצב  על יהןהשלכותבשל , התפתחויות הכלכליות במשקהבנק מנהל מעקב שוטף אחר ה

תחזיות ובעיקר נעשים ניתוחים מקרו כלכליים . תהליך קבלת ההחלטות בבנקו  פעילותו, הבנק
לצורך ניהול  התשואות בשוק ההון שערי חליפין והתפתחות, הריבית, לגבי האינפלציה

. וכן ההשלכות על תיק האשראי בבנק סיכוני השוקהפוזיציה הנובעת מ
. בדוח הדירקטוריון 'הלמידע נרחב על ניהול סיכוני השוק וסיכוני האשראי בבנק ראה פרק 

 
תוצר והשקעה 

התוצר . 2010 -בדומה ל 4.8% -ב 2011קצב הגידול של התוצר המקומי הגולמי הסתכם בשנת 
.  2010 -ב 5.8%לעומת  2011 -ב  5.1% -העסקי עלה ב

הגידול . 2010 -בדומה לצמיחה ב, 2.9%בשיעור של  2011 -התוצר המקומי גולמי לנפש צמח ב
. בממוצע 1.4% -הסתכם ב OECD -בתוצר המקומי גולמי לנפש במדינות ה

 
 5.3%ואה לעלייה של בהשו 4.0%בשיעור של  2011ההוצאה לצריכה הפרטית עלתה בשנת 

ההוצאה לצריכה הפרטית ולכן , 1.9% -ב 2011 -בישראל גדלה בהאוכלוסייה . 2010בשנת 
  .2010בשנת  3.3%לעומת , 2.1% -ב 2011בשנת  עלתהלנפש 

 
ההשקעות . 2010 -ב 13.6%לעומת , 15.8% -ב 2011 -ההשקעות בנכסים קבועים גדלו ב

מזה הבנייה הציבורית , 2010 -ב 12.7%לעומת  2011 -ב 13.0% -בבנייה למגורים עלו ב
הבנייה למגורים קיבלה . 2010 -ב 0.2%לעומת ירידה של  15.5% -ב 2011 -למגורים עלתה ב

תשומת לב בשנה החולפת על רקע עליות המחירים החדות של דירות מגורים והביקורת 
. שהופנתה לממשלה בשל מיעוט התחלות הבנייה בשנים האחרונות

לפי סקר מחירי  6.9% -ב 2011 נובמברהחודשים שהסתיימו בחודש  12 -י הדירות עלו במחיר
. הדירות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

ולכן , שיעור המועסקים הערבים בענף הבינוי גבוה בהשוואה לאוכלוסייה הכללית
. להתפתחויות בענף השלכות על המגזר

אשראי  לרבות סיכון)וסיכון האשראי , בינוימהמועסקים הערביים עובדים בענף ה 18.7% -כ
בהשוואה  24.0%-ב 2011בשנת  גדלן "בבנק ערבי ישראלי לענף הבינוי והנדל (חוץ מאזני

בהשוואה לשיעור של לציבור של הבנק  מסך סיכון האשראי 12.8% -ומגיע ל 2010לסוף שנת 
 (.פגומים אינם כוללים יישום הוראת 2010הנתונים לשנת ). 2010בשנת  11.6%

 
תפוסת . בענף התיירות נרשמה יציבות הן במספר כניסות התיירים והן במספר לינות התיירים

 2.5% -ו 4.8%למעט מחוזות חיפה ותל אביב שרשמו עליות של , החדרים ירדה ברוב המחוזות
. בהתאמה

שיעור המועסקים הערבים והעסקים במגזר הפעילים בתחום התיירות או בענפים קשורים 
. בוה יחסית לכלל האוכלוסייהג
 

תעסוקה ושכר 
לעומת , בממוצע 5.6% -הגיע לכ 2011בשנת שיעור הבלתי מועסקים , בהתאם לנתוני המגמה

.  2010בשנת  6.6% -כ
לעומת , ח"ש 8,704 -הסתכם ב 2011נובמבר  -השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר בינואר

 .3.4%עליה של , 2010ח בשנת "ש  8,414שכר ממוצע של 
ובנוסף ההכנסה של הערבית גבוהים יחסית לכלל האוכלוסייה שיעורי האבטלה באוכלוסייה 

(. בפרק זה" האוכלוסייה הערבית בישראל"ראה גם )משקי הבית נמוכה יותר 
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תקציב המדינה ומימונו 
, ח"מיליארד ש 28.6בסך  (ללא מתן אשראי נטו) נרשם גרעון בתקציב הממשלה 2011בשנת 

 3.7%המהווה , 2010בשנת ח "מיליארד ש 30.2לעומת גרעון של , מהתוצר 3.3% המהווים
.  אחוזי תוצר 2.9 עמד על 2011לשנת מתוכנן הגירעון ה . מהתוצר

אך עדיין , 8.1% -מזה ההכנסות ממסים עלו ב, 6.4% -ב 2011 -עלו בהכנסות המדינה 
. ההכנסות היו נמוכות מהתקציב המקורי

. מהתקציב המקורי 99% -והיוו כ, 2010לעומת  5.3% -ב 2011ת סך ההוצאות עלו בשנ
 

שער החליפין 
לעומת  7.7% -פוחת השקל ב 2011בשנת , לאחר חמש שנים בהן השקל התחזק מול הדולר

(. 2010מול סוף דצמבר  2011סוף דצמבר )מול האירו  4.2% -המטבע האמריקאי וב
כאשר , 2011ודשים האחרונים של הפיחות בשקל מול הדולר נרשם בעיקר בארבעת הח
השינוי במגמה הושפע בין היתר . במחצית הראשונה של השנה נרשם ייסוף של השקל

וזאת על רקע סימני , 3.3% -בכ 2011מהתחזקות המטבע האמריקאי מול האירו במהלך שנת 
. התאוששות בכלכלה האמריקאית ומנגד משבר החוב באירופה

מול  0.5% -מול הדולר ונחלש ב 4.1% -ראלי התחזק בהמטבע היש 2011בממוצע של שנת 
.  האירו

בניסיון לעצור את ייסוף , ח שברשותו"את יתרות המט 2011בנק ישראל הוסיף להגדיל בשנת 
 74.9 -לכ 2011ח של בנק ישראל בסוף "כתוצאה הגיעו יתרות המט. השקל בתחילת השנה

. 2010מיליארד דולר בסוף  70.9מיליארדי דולר לעומת 
פעל בנק ישראל למתן את השפעת פעילות המשקיעים הזרים על השוק באמצעות , בנוסף

והחלת , על עסקאות עתידיות ועסקאות החלף של תושבי חוץ 10%הטלת חובת נזילות של 
מיליון דולר ועל  10חובת דיווח על עסקאות אלו של תושבי חוץ ותושבי ישראל בסכומים מעל 

. ח"מיליון ש 10שירי חוב בסכומים מעל עסקאות של תושבי חוץ במכ
 

אינפלציה 
יעד האינפלציה  .2010בשנת  2.7%לעומת  ,2.2% -ב 2011שנת עלה במדד המחירים לצרכן 
. 3%-1%הממשלתי עומד על 

אשר תרמה כאחוז ורבע לעליית , 5.1% -עליית המדד הושפעה בעיקר מעליית סעיף הדיור ב
. 1.3% -המדד ללא דיור עלה ב. המדד הכללי

 0.6% -עליות במחירי החשמל לצריכה ביתית ודלק ושמנים לכלי רכב תרמו במשותף עוד כ
.  למדד הכללי

 -ומיתנו את עליית המדד הכללי בכ 8.1% -ב 2011מחירי הירקות ופירות ירדו בשנת , מנגד
0.3% .

 3.3%בין  2011לפי נתוני בנק ישראל נעו במהלך , הציפיות האינפלציוניות לשנה משוק ההון
. (בסופה) 1.9% -ל( בתחילת השנה)
 

מדיניות מוניטרית 
.  2010בדצמבר  2.0%לעומת  2.75%עמדה על  2011ריבית בנק ישראל בחודש דצמבר 

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הריבית היתה במגמת עלייה והגיעה עד לרמה של 
ינפלציה מהיר במחצית העלאות הריבית התרחשו על רקע קצב א. 2011בספטמבר  3.25%

.  הראשונה של השנה
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נקט בנק , בנוסף. 2011העליות במחירי הדיור היו אחד הגורמים להעלאות הריבית בתחילת 
תוך שימת לב לתמחור , ישראל בצעדים רגולטורים על מנת לצמצם את האשראי לדיור

גבילה את פרסם בנק ישראל הנחייה המ 2011באפריל . בעיקר בריבית משתנה, אשראי זה
במועד כניסת . רכיב הריבית המשתנה של המשכנתאות לשליש מסכום המשכנתא ללקוח

מסך  45% -היה שיעור המשכנתאות בריבית משתנה כ 2011ההוראה לתוקפה במאי 
. 2011בדצמבר  27% -המשכנתאות וירד לרמה של כ

 
, 2011ר בדצמב 2.75%החל תהליך של הפחתת ריבית עד לרמה של  2011בסוף ספטמבר 

משבר החוב באירופה וסימנים להאטה בפעילות הכלכלית , במקביל להאטת קצב האינפלציה
. של המשק הישראלי

כאשר בין , 2.5% -הודיע בנק ישראל על הפחתה נוספת של הריבית ל 2012ינואר  בסוף חודש
 הגורמים העיקריים שהביאו להחלטה היו פרסום אינדיקטורים המצביעים על המשך ההאטה

סימנים המצביעים על , 2011האטה משמעותית באינפלציה במחצית השנייה של , בפעילות
. 2012מיתון בגוש האירופאי בשנת 

 
שיפרו במעט את המרווח הפיננסי  2010בהמשך לעליות בשנת , 2011עליית הריבית במהלך 

' רק דבבנק בפ למידע נוסף ראה בסקירה על סיכוני הריבית. 2010לעומת  2011 -בבנק ב
.  לסקירת ההנהלה' לדוח הדירקטוריון ובתוספת א

בדומה לסוף  0.25% -ל 0%נעה בין  2011ב בסוף "בארה יהריבית על פיקדונות הבנק הפדראל
2010 .

לעומת  2.50%-2.75% -ב על כ"עמד הפער בין הריבית בישראל לריבית בארה 2011בדצמבר 
. 2010בדצמבר  1.5%-1.75% -כ
 

סים כספיים בידי הציבור אשראי בנקאי ונכ
יתרות האשראי מבנקים יתרת האשראי מהבנקים למגזר העסקי ולמשקי הבית הגיע 

האשראי לציבור לדיור . מתחילת השנה 5.1%עליה של , ח"מיליארד ש 704 -ל 2011באוקטובר 
  .מתחילת השנה 11.0%גידול של , ח"מיליארד ש 222 -הסתכם ב

 11.3%לעומת גידול של  14.6% -ב 2011ציבור בשנת בבנק ערבי ישראלי גדל האשראי ל
  .2010בשנת 

 
של  ירידה, ח"טריליון ש 2.5 -בכ 2011 נובמברהנכסים הכספיים שבידי הציבור הסתכמו בסוף 

 . 1.6% -של כנומינלי  קיטוןהמהווה , 2010לעומת סוף שנת  ח"מיליארד ש 41.0
מיליארד  152 -ת במניות בארץ שקטנו בכהירידה בשווי הנכסים הכספיים היא בעיקר באחזקו

 10 -ל עלו בכ"האחזקות במניות בחו, מנגד .על רקע ירידות חדות במדדי המניות בבורסה, ח"ש
לעומת  21.7%-ל 2011חלק המניות בתיק הנכסים של הציבור הגיע בנובמבר . ח"מיליארד ש

. 2010בדצמבר  26.9%
 

לעומת  ,31.9% -ל עלהמשקלם מסך התיק ו 3.6% -ב ההנכסים הצמודים למדד עלסך ערך 
מתיק הנכסים  34.4% יםמהוו םוה 6.1% -הנכסים הלא צמודים גדל בסך ערך . אשתקד 30.3%

  צמחו ח "הנכסים הצמודים למט .2010בסוף שנת  31.9%לעומת 
. 2010בסוף שנת  10.9%מתיק הנכסים לעומת  12.1%והם מהווים  8.6% -ב

 גידוללעומת  ,10.7% -ב 2011 -ב פיקדונות הציבור הצמודים למדד גדלובבנק ערבי ישראלי 
. 2010בסוף שנת  15.8%מפיקדונות הציבור לעומת  15.5%והם מהווים , 2010בשנת  12.5%של 

מסך  83.3%והם מהווים  14.3% -ב 2011בשנת  גדלובנק בהלא צמודים הציבור פיקדונות 
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נקט בנק , בנוסף. 2011העליות במחירי הדיור היו אחד הגורמים להעלאות הריבית בתחילת 
תוך שימת לב לתמחור , ישראל בצעדים רגולטורים על מנת לצמצם את האשראי לדיור

גבילה את פרסם בנק ישראל הנחייה המ 2011באפריל . בעיקר בריבית משתנה, אשראי זה
במועד כניסת . רכיב הריבית המשתנה של המשכנתאות לשליש מסכום המשכנתא ללקוח

מסך  45% -היה שיעור המשכנתאות בריבית משתנה כ 2011ההוראה לתוקפה במאי 
. 2011בדצמבר  27% -המשכנתאות וירד לרמה של כ

 
, 2011ר בדצמב 2.75%החל תהליך של הפחתת ריבית עד לרמה של  2011בסוף ספטמבר 

משבר החוב באירופה וסימנים להאטה בפעילות הכלכלית , במקביל להאטת קצב האינפלציה
. של המשק הישראלי

כאשר בין , 2.5% -הודיע בנק ישראל על הפחתה נוספת של הריבית ל 2012ינואר  בסוף חודש
 הגורמים העיקריים שהביאו להחלטה היו פרסום אינדיקטורים המצביעים על המשך ההאטה

סימנים המצביעים על , 2011האטה משמעותית באינפלציה במחצית השנייה של , בפעילות
. 2012מיתון בגוש האירופאי בשנת 

 
שיפרו במעט את המרווח הפיננסי  2010בהמשך לעליות בשנת , 2011עליית הריבית במהלך 

' רק דבבנק בפ למידע נוסף ראה בסקירה על סיכוני הריבית. 2010לעומת  2011 -בבנק ב
.  לסקירת ההנהלה' לדוח הדירקטוריון ובתוספת א

בדומה לסוף  0.25% -ל 0%נעה בין  2011ב בסוף "בארה יהריבית על פיקדונות הבנק הפדראל
2010 .

לעומת  2.50%-2.75% -ב על כ"עמד הפער בין הריבית בישראל לריבית בארה 2011בדצמבר 
. 2010בדצמבר  1.5%-1.75% -כ
 

סים כספיים בידי הציבור אשראי בנקאי ונכ
יתרות האשראי מבנקים יתרת האשראי מהבנקים למגזר העסקי ולמשקי הבית הגיע 

האשראי לציבור לדיור . מתחילת השנה 5.1%עליה של , ח"מיליארד ש 704 -ל 2011באוקטובר 
  .מתחילת השנה 11.0%גידול של , ח"מיליארד ש 222 -הסתכם ב

 11.3%לעומת גידול של  14.6% -ב 2011ציבור בשנת בבנק ערבי ישראלי גדל האשראי ל
  .2010בשנת 

 
של  ירידה, ח"טריליון ש 2.5 -בכ 2011 נובמברהנכסים הכספיים שבידי הציבור הסתכמו בסוף 

 . 1.6% -של כנומינלי  קיטוןהמהווה , 2010לעומת סוף שנת  ח"מיליארד ש 41.0
מיליארד  152 -ת במניות בארץ שקטנו בכהירידה בשווי הנכסים הכספיים היא בעיקר באחזקו

 10 -ל עלו בכ"האחזקות במניות בחו, מנגד .על רקע ירידות חדות במדדי המניות בבורסה, ח"ש
לעומת  21.7%-ל 2011חלק המניות בתיק הנכסים של הציבור הגיע בנובמבר . ח"מיליארד ש

. 2010בדצמבר  26.9%
 

לעומת  ,31.9% -ל עלהמשקלם מסך התיק ו 3.6% -ב ההנכסים הצמודים למדד עלסך ערך 
מתיק הנכסים  34.4% יםמהוו םוה 6.1% -הנכסים הלא צמודים גדל בסך ערך . אשתקד 30.3%

  צמחו ח "הנכסים הצמודים למט .2010בסוף שנת  31.9%לעומת 
. 2010בסוף שנת  10.9%מתיק הנכסים לעומת  12.1%והם מהווים  8.6% -ב

 גידוללעומת  ,10.7% -ב 2011 -ב פיקדונות הציבור הצמודים למדד גדלובבנק ערבי ישראלי 
. 2010בסוף שנת  15.8%מפיקדונות הציבור לעומת  15.5%והם מהווים , 2010בשנת  12.5%של 

מסך  83.3%והם מהווים  14.3% -ב 2011בשנת  גדלובנק בהלא צמודים הציבור פיקדונות 
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בשנת קטנו  ח"וצמוד מט ח"הפיקדונות במט. 2010בסוף שנת  82.6%פיקדונות הציבור לעומת 
. 2010בסוף שנת  1.6%לעומת  1.2% -כ הוא שיעורם מסך פיקדונות הציבורו 13.8% -ב 2011

 
שוק ההון 

ערער , השילוב של האטה כלכלית ומחאה חברתית. היתה שנה קשה בשוק המניות 2011שנת 
מדדי המניות המובילים . ת יותראת אמון המשקיעים והביא אותם להעדיף השקעות סולידיו

. בעוד אגרות החוב הממשלתיות רשמו עליות מחירים מתונות, רשמו ירידות מחירים חדות
 

באמצעות , בשנים האחרונות הכשיר הבנק יועצי השקעות ופעל לפיתוח וקידום תחום הייעוץ
.  הדרכות והטמעת כלי עזר מיכוניים לסיוע בפעילות היועצים

כתוצאה  69.6% -ונות גדלה ההשקעה של לקוחות הבנק בניירות ערך בבחמש השנים האחר
. מעליית המחירים בבורסה וכן מהתפתחות נושא ייעוץ ההשקעות בבנק

  2011שווי תיק ניירות הערך של לקוחות בנק ערבי ישראלי הסתכם בסוף שנת 
. 11.5%קיטון של , 2010ח בסוף שנת "מיליון ש 877.4ח לעומת "מיליון ש 776.3 -בכ

 
השוק הראשוני וגיוס ההון 

, ח"מיליארד ש 6.8 -בכ 2011בשנת  קטןבשוק המקומי גיוס ההון באמצעות מניות והמירים 
בהשוואה , ח"מיליארד ש 6.0 -הסתכם בכהגיוס . 2010 -ח ב"מיליארד ש 5.8גידול של לאחר 

.  2010מיליארד בשנת  12.8 -לכ
, ח"מיליארד ש 3.1 -בכ 2011הסתכם בשנת  ח"גיוס ההון נטו של הממשלה באמצעות אג

. 2010ח בשנת "מיליארד ש 9.6 -לעומת כ
 

שוק אגרות החוב הממשלתיות 
. 2010בשנת  6.3%לעומת  5.0%של  ח הממשלתיות בשיעור"עלו מחירי האג 2011בשנת 

 -ו 5.0%לעומת , 4.3% -והאפיק הצמוד למדד עלה ב 5.2%האפיק הלא צמוד רשם עליה של 
שיעור העלייה של מדד אגרות החוב , בניגוד לשנתיים הקודמות. בהתאמה 2010שנת ב 8.0%

וזאת בעיקר בשל קצב האינפלציה , הצמודות למדד היה נמוך מעליה באפיק הלא צמוד
. 2011האפסי שנרשם במחצית השנייה של 

 
  .2010בשנת  1.9% לעומת 3.0% בשיעור של 2011במהלך שנת  מ עלה"מדד המק

.  2010בדומה לתשואה בסוף שנת  2.4% -בתשואה של כ 2011נה נסחר בסוף שנת מ לש"המק
 

מיליארד  64.6 -ל 2011גיוס ההון הממשלתי באמצעות אגרות חוב סחירות הסתכם בשנת 
.  2010לעומת שנת  14.5% -של כגידול , ח"ש

גרות הורכב ברובו מא, 2010לשנת בדומה  2011תמהיל גיוס ההון הממשלתי הסחיר בשנת 
 73.5%עמד על רמה של  2011שיעור הגיוס באגרות חוב לא צמודות בשנת . חוב לא צמודות

 הגיוס באגרות חוב צמודות למדד היווה . 2010בשנת  75.2%לעומת 
לא גויס הון באמצעות , 2011בשנת גם . 2010בשנת  24.8%מסך הגיוס לעומת  26.5% -כ

  .אגרות חוב צמודות לדולר
בחישוב במיליוני ) 15.4% -ב היומי הממוצע בכלל האגרות חובמחזור המסחר  גדל 2011בשנת 

מזה המחזור  .2010שנת ח ב"מיליארד ש 3.3ח לעומת "מיליארד ש 3.8 -ב והסתכם, (ח"ש
והמחזור באגרות  20.6%של  גידול, ח"מיליארד ש 2.9 -באגרות החוב  הממשלתיות הסתכם ב

השינויים באחוזים חושבו ) 1.3%גידול של ח "ליארד שמי 0.9 -החוב הלא ממשלתיות הסתכם ב
(. ח"על הנתונים במיליוני ש

 1.2 -במחזורי המסחר היומיים בממוצע והם הסתכמו בכ 1.5%מ נרשם קיטון של "במסחר במק
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שהסתכמו  2009 -מ עדיין גבוהים מהותית מהמחזורים ב"מחזורי המסחר במק .ח"מיליארד ש
 2011בשנת . ול בשנתיים האחרונות יוחס לפעילות משקיעים זריםהגיד. ח"מיליארד ש 0.6 -בכ

שער "ראה סעיף )הטיל בנק ישראל חובת נזילות וחובת דיווח על פעילות משקיעים זרים 
.  במטרה לצמצם את השפעת פעילותם על ייסוף השקל( בפרק זה" חליפין

 ח ממשלתיות"באג 99.5% המושקע ניירות ערךלבנק ערבי ישראלי תיק  2011נכון לסוף שנת 
ח לעומת "מיליון ש 571.1 -בהתיק הסתכם  2011בסוף שנת  .ח קונצרניות"והיתרה באג ,מ"מקו

ח "אג 0.8% -ח לא צמודות וכ"אג 99.2% -התיק מורכב מ. 2010ח בסוף שנת "מיליון ש 616.2
. צמודות למדד

 
שוק אגרות החוב הקונצרניות 

לעומת עלייה חדה של  1.2% -חוב לא ממשלתיות בהמדד הכללי של אגרות  ירד 2011בשנת 
הירידות התרחשו במקביל לעלייה באי הוודאות בשווקים על רקע משבר . 2010בשנת  10.9%

מספר חברות שהנפיקו , במקביל. החוב באירופה ותחזיות למיתון שישפיע על תוצאות החברות
. לציבור המשקיעים בבקשה להסדרי חוב 2011 -אגרות חוב פנו ב

. 2010-ב 10.9%לעומת עלייה של  0.7% -ב 2011 -עלה ב 20בונד -מדד התל
 0.5% -המהוות כ, ח בלבד"מיליון ש 2.6ח קונצרניות מסתכמות לסך "אחזקות הבנק באג

. מאחזקות הבנק בניירות ערך
 

 שוק המניות 
 ומדד יתר המניות ,20.1% -ב 100א "ת, 18.2%בשיעור של  25א "מדד ת ירד 2011בשנת 

. בהתאמה 31.7% -ו 14.9%, 15.8% של 2010בשנת  עליותלעומת  23.1% -ב וההמירים
מיליארד  1.8-ב 2011 -הסתכמו ב בממוצע יומימחזורי המסחר במניות ובניירות ערך להמרה 

. 2010 -ח ב"מיליארד ש 2.0-ח לעומת כ"ש
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  חקיקה במערכת הבנקאית ונושאים מיוחדים
 

אשר אירעו , אות הרגולטריות העיקריים הרלוונטיים לפעילות הבנקלהלן שינויי החקיקה וההור
נושאי חקיקה נוספים להם השלכה ספציפית על נושאים המדווחים בדוח . 2011שנת  במהלך

. נכללו בפרקים המתארים נושאים אלו, זה
 

הינו " חקיקה במערכת הבנקאית ונושאים מיוחדים"חלק מהמידע המופיע במסגרת המידע על 
בדוח ' בפרק א" מידע צופה פני עתיד"למשמעות מושג זה ראה סעיף ". ע צופה פני עתידמיד"

. הדירקטוריון
 

 הפנסיוני חקיקה ורגולציה בתחום הייעוץ
 

 הייעוץ הפנסיוני בבנק –רקע  .א
 

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

 .הפנסיונים
  

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

 .רבים משאבים
 

המעקב  את מסרבל, (מסלקה)המוסדיים  לגופים קהבנ בין ממוכנים ממשקים העדר ,ככלל
לשכירים  לייעוץ הנוגע בכל תוקף משנה מקבלת זו סוגיה .עליו ומקשה הייעוץ ביצוע אחר

 .ביטוח במוצרי ולייעוץ
 

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

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

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

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

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

 ייעוץ בגין ההפצה עמלות תשלומי את המסדירות תקנות קנוהות 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

בנק ערבי  .ביטוח מוצרי כולל, הפנסיונים בכל המוצרים (0.2%עד) מהצבירה והן (2%עד)
 המוסדיים הגופים עם ממוכנים ממשקים ליצירת נערך ישראלי כחלק מקבוצת לאומי

 הנערכות עסקאות וביצוע מידע העברת תהליכי לפשט במטרה ,פנסיונים מוצרים המנהלים
 השקעות ייעוץ במסגרת השתלמות בקרנות ובהמשך לייעוץ פנסיוני ייעוץל בהמשך



26

 דוח הדירקטוריון לשנת 2011

 26 
 

 שתפקידיה ,הפנסיוני החיסכון מסלקה בתחום של הקמתה האוצר מקדם ,במקביל
 בכלל) הפנסיוני החיסכון בשוק השונים הפועלים הגופים כל בין מידע העברת יהיו העיקריים

 החיסכון כספי וסליקת (ומעסיקים וסדייםגופים מ ,פנסיונים סוכנים ,פנסיונים יועצים זה
 פנסיוני בייעוץ עיסוק)פיננסיים  על שירותים הפיקוח חוק בתאור להלן כמפורט ,הפנסיוני
 .2011-א"התשע (3 'מס תיקון) (פנסיוני ובשיווק
 טיוטת האוצר במשרד והחיסכון הביטוח ,ההון שוק על הממונה פרסם 2010 יולי בחודש

 המודל)החוסך  העמית למאפייני הפנסיוני החיסכון מסלול אמתהת 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 ימיםהקי העמיתים לצרכי החיסכון את מאפייני להתאים מנת

 .החיסכון
 
: להלן חקיקה ורגולציה בתחום הייעוץ הפנסיוני .ב

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

 
חוק פורסם חוק הגברת האכיפה בשוק ההון שבין הוראותיו נכלל תיקון , 2010 באוגוסט 17ביום 

"( חוק הייעוץ הפנסיוני)", (שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים, ץייעו)הפיקוח על שירותים פיננסיים 
ביטוח וחיסכון , הרחבת סמכויות הפיקוח והבירור של הממונה על שוק ההון ואשר עיקרי

והרחבת הסנקציות הכספיות שהממונה רשאי להטיל בגין הפרה "( הממונה)"במשרד האוצר 
. הפרה חוזרתשל חוק הייעוץ הפנסיוני במקרים של הפרה נמשכת ו

 
מסלקה פנסיונית 

 
עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק ) פורסם חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 2011במרס  10ביום 

אשר נועד להסדיר את דרכי פעילותה וניהולה של  2011 -א"התשע, (3תיקון מס ( )פנסיוני
הנוגעות למתן רישיון  וכן הוראות, אופן פיקוח הממונה עליה, מערכת סליקה פנסיונית מרכזית

החוק קובע הוראות הנוגעות להקמת מערכת להעברת מידע ולסליקה כספית . להפעלתה
בתחום החיסכון הפנסיוני כדי לייעל ולשכלל את תהליכי העבודה הקשורים בהעברת המידע 

 .והכספים
 

על "( ממונהה)"ביטוח וחיסכון במשרד האוצר , הודיע הממונה על שוק ההון, 2011ביולי  12ביום 
החלטתו לפרסם מכרז להענקת רישיון להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית 

לרבות מתן מידע , להפעלה הדרגתית של השירותים השונים המנויים בחוק, "(המערכת)"
לחוק ( ד)ב31בהתאם לסמכותו של הממונה מכוח סעיף , זאת. לחוסכים וסליקת כספים

חוק )" 2005 -ה"התשס, (שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים, עוץיי)הפיקוח על שירותים פיננסיים 
"(. הייעוץ

 
הבהיר הממונה כי בכוונתו לחייב את הגופים המוסדיים להתחבר למערכת , במסגרת הודעה זו

, להתחבר למערכת באופן הדרגתי, וכן כי בכוונתו לחייב בעלי רישיון כהגדרתם בחוק הייעוץ
. פעילותו התקינה של שוק החיסכון הפנסיוני בישראלככל שיהא בכך צורך לשם הבטחת 

 
פורסם באמצעות פרסום הליך מיון מוקדם להקמת מערכת סליקה  2011באוגוסט  15ביום 

 .כשלב הראשון במכרז, פנסיונית מרכזית והפעלתה
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שיווק , ייעוץ)פורסמה טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  2011בדצמבר  1ביום 

, 2011 -ב"התשע, (אבטחת מידע במערכת סליקה פנסיונית( )יקה פנסיוניםומערכת סל
, זיהוי משתמשים ולקוחות, שמטרתה לקבוע הוראות וכללים בקשר עם אבטחת המידע

 .חובות החלים על משתמשים ואופן הפקת פלט ממערכת הסליקה הפנסיונית, שמירת מידע
 

 חוזר חתימה גרפית ממוחשבת
 

ביטוח וחיסכון במשרד האוצר חוזר גוף , פרסם הממונה על שוק ההון, 2011באוגוסט  10ביום 
החוזר מאפשר . לקצר את זמני העברת המסמכים ולשפר את השירות ללקוח שמטרתו ,מוסדי

לבעל רישיון לעשות שימוש בחתימה גרפית ממוחשבת לשם החתמת לקוח על מסמכים 
פן ביצוע החתימה הגרפית בתנאים המפורטים בחוזר בדבר או, כחלק מביצוע עסקה

החוזר . הממוחשבת ובדבר אופן נעילת המסמכים אשר נחתמו בחתימה גרפית ממוחשבת
כי גוף מוסדי יקבל מסמכים החתומים בחתימה גרפית ממוחשבת כחלק מביצוע , מוסיף וקובע

 .עסקה
 

 .2011באוקטובר  1החוזר בתוקף החל מיום 
 

קון חוזר חתימה גרפית ממוחשבת לעניין אופי פורסמה טיוטה לתי, 2011בדצמבר  7ביום 
כי בעל רישיון יחתים מעסיק , במסגרת הטיוטה מוצע לקבוע. י בעלי רישיון"חתימת מעסיקים ע

 .לגבי עסקה שנעשתה עבור עובדיו במסמך נפרד מזה שעליו חתם העובד
 

, חברות מנהלות ,דיווח וניהול רישומים של מבטחים, חובות זיהוי)טיוטת צו איסור הלבנת הון 
 2011 -א"התשע, (למניעת הלבנת הון ומימון טרור, סוכנים ויועצים

 
ביטוח וחיסכון במשרד האוצר את טיוטת צו איסור , פרסם אגף שוק ההון, 2011ביולי  3ביום 

, סוכנים ויועצים, חברות מנהלות, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, חובות זיהוי)הלבנת הון 
 .2011 -א"התשע, (הון ומימון טרור למניעת הלבנת

 
, חובות זיהוי)טיוטת הצו מאחדת ומשלבת תחת מסגרת אחת את הוראות צו איסור הלבנת הון 

ואת הוראות צו איסור הלבנת  2011 -ב"התשס, (דיווח וניהול רישומים של מבטח וסוכן ביטוח
, (הלת של קופת גמלדיווח וניהול רישומים של קופות גמל וחברה מנ, חובות זיהוי)הון 

רישום , דיווח, טיוטת הצו מחילה על יועצים פנסיוניים חובת זיהוי, בנוסף. 2011 -ב"התשס
התקשרות בחוזה ביטוח חיים וביצוע , ושמירת מידע בקשר עם פתיחת חשבון בקופת גמל

 .פעולות במסגרתם
 

 תוכנית להגברת התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני
 

טיוטת תזכיר , ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, רסם הממונה על שוק ההוןפ, 2011במרס  27ביום 
וזאת כחלק מהתוכנית להגברת התחרות בשוק החיסכון , חוק וטיוטות של תקנות וחוזרים

. 2010הפנסיוני שפורסמה בחודש נובמבר 
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: להלן טיוטות התזכיר ותקנות בנושא
 
  

( תיקון( )שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים ,ייעוץ)תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
   2011  –א "התשע

 
מוצע לשנות את ההסדר הקבוע בחוק לפיו יועץ פנסיוני שהוא תאגיד בנקאי אינו רשאי 

להתקשר עם מעביד או עם ארגון מעבידים לעניין מתן ייעוץ פנסיוני לעובד של אותו מעביד 
, זאת על ידי מתן סמכות לממונה על שוק ההוןו, או לעובד של מי שהוא חבר בארגון המעבידים

עוד . ביטוח וחסכון לקבוע הוראות לעניין התקשרות יועץ פנסיוני עם מעביד וארגון מעבידים
ולמנוע מצב שבו המעביד כופה על , מוצע לחזק את ההגנה על עובדים בנוגע לייעוץ פנסיוני

בעל הרישיון שימליץ לו על חיסכון  ולאפשר ללקוח לבחור את, עובדו את זהות היועץ הפנסיוני
מוצע להחיל על בעל רישיון , בנוסף. פנסיוני ולאסור התניית שירות בשירות בידי בעל רישיון

ביטוח , את החובות החלות על מבטח לעניין הגשת דוחות והודעות לממונה על שוק ההון
.  וחסכון

 
 2011א "התשע( מי ניהולד( )קופות גמל)טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 

 
עניינן החלת מודל אחיד לתקרת דמי ניהול במוצרי חיסכון פנסיוני מסוג קופות גמל וביטוחי 

אשר יעודכן באופן הדרגתי וקביעת שיעורי דמי הניהול המרביים במוצרי חיסכון , מנהלים
. פנסיוני מסוג קרנות פנסיה

 
 2011א "התשע( עמלת הפצה( )ת גמלקופו)טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 

 
( למעט קרנות השתלמות)עניינן החלת מודל עמלת הפצה אחיד בכל מוצרי החיסכון הפנסיוני 

מוצע לקבוע כי גם מבטח ישלם עמלת . שיחול הן על ההפקדות השוטפות והן על הצבירה
. וניהפצה בגין מוצרים פנסיוניים שבניהולו ואשר לגביהם ניתן ללקוח ייעוץ פנסי

 
טיוטת חוזר בנושא דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני 

 
מטרתו להגביר את השקיפות בנוגע לשיעורי דמי הניהול הנגבה במסגרת החיסכון הפנסיוני 

 .וקביעת איסור העלאת דמי ניהול שסוכמו עם הלקוח למשך שנתיים לפחות
 

חוזר התקשרות גוף מוסדי עם בעל רישיון 
 

ביטוח וחיסכון במשרד האוצר חוזר , פרסם הממונה על שוק ההון, 2011ביולי  13ביום 
שמטרתו הסדרת הטיפול בהפקדות המשולמות לגוף " התקשרות גוף מוסדי עם בעל רישיון"

. מוסדי באמצעות בעל רישיון
 

מטרת החוזר היא לבצע התאמה בין נהלי העבודה שנקבעו לטיפול בדמי ביטוח המשולמים 
מפרט , בהתאם לכך. לכל התקשרות בין בעל רישיון וגוף מוסדי, כן ביטוחלמבטח באמצעות סו

עמיתים , החוזר עקרונות כלליים לעניין קבלה והעברה של הפקדות מסוגים שונים ממבוטחים
. ובכלל זה הוראות לניהול חשבון נאמנות על ידי בעל הרישיון, ובעלי רישיון לגופים מוסדיים
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כולל החוזר הסדר מיוחד , "(התאגיד הבנקאי)"תאגיד בנקאי ביחס ליועץ פנסיוני שהינו 
המאפשר לתאגיד הבנקאי להעביר הפקדות ביטוח פנסיוני לחשבון בנק נפרד טרם העברתן 

. בתנאים שנקבעו בחוזר, "(חשבון המעבר)"לגוף המוסדי 
 

ו חל איסור על התאגיד הבנקאי לעשות כל שימוש בהפקדות שהועבר, במסגרת הוראות החוזר
וכן חל איסור , למעט העברתן לגוף המוסדי ועבור המבוטח שבשלו הועברו לבעל הרישיון, לידיו

על התאגיד הבנקאי לגבות הפקדות ממבוטחים בהסדרי תשלום השונים מאלה שסוכמו עם 
. הגוף המוסדי

. 2012בינואר  1החוזר חל על ההתקשרויות שיהיו בתוקף החל מיום 
 

על רישיון טיוטת חוזר ייפוי כוח לב
 

ייפוי " ה שנייה לחוזרטיוט, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, פרסם אגף שוק ההון 2011בדצמבר 
באמצעותו , לצורך קביעת מבנה אחיד לטופס ייפוי כוח "(טיוטת החוזר" )כוח לבעל רישיון

, מייפה לקוח את בעל הרישיון לקבל מידע מגופים מוסדיים ומעסיקים או להעביר בקשות
. ת ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוניבמסגר

 
ונקבעו הכללים בעניין אופן  בטיוטת החוזר נקבעו הוראות המגבילות את תוקף ייפוי הכוח

 .השימוש בייפוי הכוח
 

 2011 -א"התשע( דמי עמילות( )ביטוח)טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 
 

( ביטוח)ות הפיקוח על שירותים פיננסיים פורסמה טיוטה שנייה לתקנ, 2011באוקטובר  25ביום 
לקבוע כי לא ישולמו , בין היתר, במסגרת טיוטת התקנות מוצע. 2011 -א"התשע, (דמי עמילות)

ליותר מבעל רישיון אחד בשל ( מוצר פנסיוני, ובכלל זה)דמי עמילות בשל מוצר ביטוח מסוים 
ישיון ולפי הסכם שהוסכם בו אלא אם מדובר בטיפול משותף של אותם בעלי ר, אותה תקופה

המשך תשלום דמי עמילות , מאפשרות התקנות, בנוסף. על חלוקת דמי העמילות ביניהם
לאחר שמונה בעל , (לרבות מוצר פנסיוני)לסוכן ביטוח שצירף לראשונה מבוטח למוצר ביטוחי 

שנים מהמועד שבו הצטרף המבוטח  3תקופה שלא תעלה על ך משל, רישיון אחר במקומו
 . ראשונה לאותו מוצר ביטוחיל
 

 עדכון שני -חוזר הסכמים למתן שירותים
 

הסכמים "ביטוח וחיסכון במשרד האוצר חוזר , פרסם אגף שוק ההון 2011בדצמבר  29ביום 
, במסגרתו נקבעו הוראות בקשר עם הארכת הוראות המעבר" עדכון שני -למתן שירותים

ברה מנהלת בהתקיים התנאים המפורטים המאפשרות התקשרות בין תאגיד בנקאי לבין ח
 .2013בדצמבר  31עד ליום , בחוזר

 
 חוזר איסור מתן טובת הנאה ליועץ פנסיוני

 
איסור מתן "ביטוח וחיסכון במשרד האוצר חוזר , פרסם אגף שוק ההון, 2011במרס  14ביום 

נאה ליועץ הקובע הנחיות וכללים בקשר עם איסור מתן טובות ה" טובת הנאה ליועץ פנסיוני
השתתפות יועץ פנסיוני בפעילות המאורגנת על ידי גוף מוסדי וקבלת חומר שיווקי או , פנסיוני

 .מוצר פרסומי מגוף מוסדי
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 מ"המודל החכ
 

הקמת ( )קופות גמל)פורסמו טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים , 2012בינואר  4ביום 
ת חוזר התאמת מסלול ההשקעה למאפייני וטיוט 2012 -ב"התשע, (מסלולי ברירת מחדל

הטיוטות קובעות הוראות לעניין . הצפויים לעבור לאישור ועדת הכספים בכנסת, העמית
אשר אמורות להיכנס לתוקף באופן , התאמת מסלולי השקעה בקופות גמל למאפייני העמית

 .הדרגתי
 

, (וב לטווח קצרמידע בעניין עסקות בנגזרות במטבע חוץ ובמכשירי ח)צו בנק ישראל 
 2011 -א"התשע

 
תוטל חובת דיווח , 2011ביולי  1פרסם בנק ישראל צו לפיו החל מיום , 2011באפריל  14ביום 

: בין היתר לגבי העסקאות המפורטות להלן
 

מיליון דולרים  10ח בסכומים של "ח ועסקאות עתידיות במט"מט-בגין עסקות החלף שקל
תוטל חובת דיווח על פרטי העסקאות , יצעו ביום אחדומעלה שתושבי ישראל ותושבי חוץ ב

 .האמורות ועל החזקותיהם של תושבי ישראל ותושבי חוץ בנכסים אלה ובאופציות שקל דולר
ח ומעלה שביצעו "מיליון ש 10ח ממשלתיות קצרות בסכומים של "ם ובאג"בגין עסקאות במק

האמורות ועל החזקות תושבי תוטל חובת דיווח על פרטי העסקאות , תושבי חוץ ביום אחד
 .החוץ בנכסים אלה

ל והן על מתווכים פיננסיים "חלות הן על מבצעי העסקאות הנ, חובות הדיווח כאמור לעיל
 .בין עבור עצמם או עבור לקוח שלהם, שביצעו עסקה כאמור

 
 2011 -א"התשע( 18' תיקון מס( )רישוי)חוק הבנקאות 

 
לגבי סליקת עסקאות ( רישוי)לחוק הבנקאות  18' התקבל תיקון מס 2011אוגוסט  3ביום 

: שעיקריו כדלקמן, בכרטיסי חיוב
 

או מסכום , אחוזים או יותר ממספר העסקאות בכרטיסי חיוב שנסלקו בישראל 20סולק שסלק 
סולק בעל היקף פעילות "ייחשב ל, התמורה הכולל ששולם לספקים בישראל בשנה קודמת

שאי להורות לסולק כאמור לסלוק עסקאות בכרטיסי חיוב והמפקח על הבנקים יהיה ר" רחב
. שהונפקו על ידי מנפיק אחר

 
או מנפיק אשר באמצעות , אחוזים או יותר ממספר כרטיסי החיוב בישראל 10מנפיק שהנפיק 

אחוזים לפחות מסכום העסקאות בישראל  10בוצעו בשנה קודמת , כרטיסי החיוב שהנפיק
אשר לא , "מנפיק בעל היקף פעילות רחב"ייחשב ל, ו בישראלבאמצעות כרטיסי חיוב שהונפק

להתקשר עם סולק לשם ביצוע סליקה צולבת של עסקאות , יסרב מטעמים בלתי סבירים
. חודשים מיום כניסת החוק לתוקף 9סעיף זה ייכנס לתוקף לאחר . בכרטיסי החיוב שהנפיק

 
ים בסליקה בקבלת רישיון מנגיד בנק חיוב גופים שעוסק, כגון, החוק הסדיר גם נושאים נוספים

. ישראל והסמכת המפקח על הבנקים לפקח על תחום כרטיסי האשראי
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כי סולק לא יוכל למנוע מבית עסק , כמו כן נקבע לגבי אפשרות בית עסק לקבל שירותי נכיון
.   להתקשר עם חברת נכיון

 
 

 2011 -ע"תשה, (תיקוני חקיקה)חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך 
 

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

רת חוק הסד, "(חוק ניירות ערך)" 1968 -ח"תשכ, דיני ניירות הערך על ידי תיקון חוק ניירות ערך
"( חוק הייעוץ)" 1995 -ה"תשנ, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, העיסוק בייעוץ השקעות

. 1994, ד"תשנ, וחוק השקעות משותפות בנאמנות
על פי החוק תמונה ועדת אכיפה מנהלית שתפקידה יהיה לדון ולהחליט בהפרות מסוימות של 

. ל"החוקים הנ
 

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

, על פי החוק. אשר ביצועם יהווה הפרה שניתן לפתוח בגינה בהליך אכיפה מנהלי נגד המפר
רשאי להטיל על המפר  מותב של ועדת האכיפה המנהלית שקבע כי בוצעה הפרה יהיה

אמצעי אכיפה שונים לרבות איסור על המפר לכהן כנושא משרה בכירה בתאגידים מסוימים 
, ביטול רישיון שניתן למפר לפי חוק הייעוץ או התלייתו לתקופה מסוימת, לתקופה מסוימת

הוראה למפר לבצע פעולות לשם תיקון ההפרה ומניעת , תשלום לנפגעי ההפרה, קנס כספי
. נותההיש

 
עיצום כספי , ח"מיליון ש 5 -ל 2ניתן להטיל עיצום כספי על תאגיד בסכום מרבי שבין , כמו כן

מיליון  1 -ח ל"ש 25,000על יחיד עובד התאגיד שאינו נושא משרה בכירה בסכום מרבי שבין 
וף כפב. ח"מיליון ש 1 -ח ל"ש 400,000ועיצום כספי על יחיד אחר בסכום מרבי שבין , ח"ש

ל בגין כל הפרה שבוצעה "נקבעה בחוק אחריות אישית למנכ" המפר"ריות המוטלת על לאח
אלא אם התאגיד קבע נהלים מספקים ( למעט מספר חריגים)על ידי התאגיד או עובדיו 

מינה אחראי מטעמו לפיקוח על קיומם של הנהלים ונקט אמצעים סבירים , למניעת הפרה
. לתיקון הפרה ומניעת הישנותה

 
בהסדר להימנעות ( או חשוד)ראש רשות ניירות ערך יהא רשאי להתקשר עם מפר יושב 

המותנים בתנאים שבמסגרתו המפר יסכים כי יוטלו , מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים
 . עליו אמצעי אכיפה מהסוג שוועדת אכיפה רשאית להטיל במסגרת הליך אכיפה מנהלי

סקית ובוחן את ההערכות הנדרשת לרבות הבנק בוחן את השלכות החוק על פעילותו הע
בהתאם לחוק מונה . למניעת הפרות על ידי עובדיו ומנהליו, הנהלים ואמצעי הבקרה הקיימים

 .בבנק מנהל אכיפה מנהלית
 

בשיווק והשקעות ובניהול תיקי השקעות , הצעת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות
 2011 -א"התשע, (פעילות מתן ייעוץ בהשקעות -תיקון)
 

 30הונחה על שולחן הכנסת ביום ( פעילות מתן ייעוץ בהשקעות -תיקון)הצעת חוק הייעוץ 
 .כהצעת חוק פרטית 2011במרס 

 



32

 דוח הדירקטוריון לשנת 2011

 32 
 

יורחב היקף תחולת  ,על פי הצעת החוק קרנות ההשתלמות יוצאו מהגדרת נכסים פיננסיים
" כס פיננסינכס קשור לנ"באמצעות הוספת המונח , חוק הייעוץ על הפעילות המוסדרת בו

 ".ווק ההשקעותיש"לפעילות של 
 

שיווק השקעות במסגרתם ניתן ייעוץ ללקוח מסוים בהתאם לצרכיו / תעשה הבחנה בין ייעוץ
, יעוץ אחיד ובלתי מסויםישיווק השקעות כללי במסגרתם ניתן / ץולבין ייע, ונתוניו האישיים

נתונים אישיים של / לצרכיםשאינו מותאם ( לעתים מספר בלתי ידוע)למספר רב של אנשים 
 .לקוח

 
ביניהן גילוי של כל ניגוד עניינים של נותן , שיווק השקעות כללי/ ייקבעו חובות לעניין ייעוץ

 .לשיווק ההשקעות ועוד/ השיווק ושל כל העניינים המהותיים לייעוץ/ הייעוץ
 

יחולו עליו גם  שיווק השקעות/ חובות החלות על בעל רישיון במתן ייעוץ, על פי הצעת החוק
. אם תוצאת השירות היא המלצה ללקוח בקשר לנכסים שאינם ניירות ערך או נכסים פיננסיים
כמו כן מוצע להוסיף הפרות בגינן ניתן להטיל סנקציה עונשית והפרות בגינן מוסכמת הרשות 

 שיווק/ זאת לעניין מתן ייעוץ, (הן על יחיד והן על תאגיד)להטיל על המפר עיצום כספי 
 .השקעות כללי

 
 2011 -א"התשע, (תיקון התוספת הראשונה לחוק)צו ניירות ערך 

 
, (תיקון התוספת הראשונה לחוק)פורסם ברשומות צו ניירות ערך  2011ביוני  30ביום 

במסגרתו תוקנה התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך והורחבה הגדרת , 2011 -א"התשע
". המשקיע המסווג"

ע "במסגרת התיקון נוספו לתוספת הראשונה לחוק ני. 2011באוגוסט  1ם הצו נכנס לתוקף ביו
  :כמשקיעים מסווגים

. הרוכש בעבור עצמו, כהגדרתו בחוק הייעוץ" לקוח כשיר"משקיע יחיד שהוא  .1
לפני הצו הדרישה הייתה להון עצמי של )ח "מיליון ש 50תאגיד שההון העצמי שלו הוא  .2

  (.ח"מיליון ש 250
כי , כי יש לקבל אישור בכתב מהמשקיע המסווג לפני כל מועד ביצוע רכישהעוד נקבע בצו 

מתקיימים בו התנאים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך וכי הוא מודע למשמעות 
. היותו בגדר משקיע הכלול בתוספת ומסכים לכך

 
בון להשקעה איסור גביית עמלה בעד ניהול חש -תיקון( )שירות ללקוח)הצעת חוק הבנקאות 

 2011 -א"התשע, (בניירות ערך
 

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק פרטית המציעה לקבוע הוראה  2011באוגוסט  1ביום 
לפיה הנגיד לא יכלול בתעריפון העמלות עמלה כלשהיא שתאפשר לתאגיד בנקאי לגבות 

 .מלקוחותיו עמלה בעד ניהול חשבון להשקעה בניירות ערך
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עידוד התחרות ושמירת זכויות  -תיקוני חקיקה)על מנפיקי כרטיסי חיוב  הצעת חוק הגבלות

 2011 -ב"התשע, (הלקוח
 

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק פרטית לתיקון חוק הבנקאות , 2011באוקטובר  31ביום 
על פי הצעת . 1981 -א"התשמ, (שירות ללקוח)ולתיקון חוק הבנקאות , 1981 -א"התשמ, רישוי)

מאמצעי שליטה במנפיק של כרטיס  26% -ע כי תאגיד בנקאי לא יחזיק ביותר ממוצ, החוק
נתונים ומידע , חיוב וכן למנוע מחברות כרטיסי האשראי לעשות שימוש או להעביר לצד שלישי

שהתקבלו אצלם מגורמים שונים למעט לצורך חיוב חשבונו של בעל , על בעלי כרטיסי החיוב
 .הכרטיס

 
 -א"התשע, (מבנה וצורה -פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף)ניירות ערך הצעה לתיקון תקנות 

2011 
 

מבנה  -פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף)רשות ניירות ערך מציעה לתקן את תקנות ניירות ערך 
אשר מאפשרת לתאגידים ( ב) 51בין היתר מוצע לבטל את תקנה . 2011 -א"התשע, (וצורה

שתמורתן , המדורגות בדרגת השקעה, בותבנקאיים ולמבטחים להנפיק תעודות התחיי
באמצעות תשקיפים של חברות , מופקדת בפיקדון המבטיח את פרעונן בתאגיד האמור

משמעות הביטול הוא שהנפקות לציבור של תעודות התחייבות על ידי תאגיד בנקאי . ייעודיות
 .תחייבנה פרסום תשקיפים על ידיהם, או מבטח

 
 2011 -א"התשע, (אופן הצעת ניירות ערך לציבור)ך הצעה לתיקון תקנות ניירות ער

 
בתיקון המוצע מבקשת רשות ניירות ערך להפחית בהדרגה את שיעורן המירבי של 

עוד (. ויותר כיום 80%במקום )בלבד  30% -ההתחייבויות המוקדמות מתוך סך היקף ההנפקה ל
בות מוקדמת מוצע לצמצם את רשימת המשקיעים הזכאים לרכוש ניירות ערך בהתחיי

מנהלי קרנות נאמנות  -ל( 1968 -ח"התשכ, המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך)
מבטחים עבור השקעות , חברות מנהלות עבור קופות גמל בניהולן, עבור קרנות בניהולם

ותאגידים הפועלים מחוץ לישראל שמאפייניהם , העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה
 . אמוריםדומים לגופים ה

 
 

FATCA- Foreign Account Tax Compliance Act of 2009 
 

באופן ( חוק מס ההכנסה האמריקאי) internal revenue code -ב ה"תוקן בארה 2010במרס 
 FATCA- Foreign Account Tax Compliance Act of -שמחיל סעיפים מסוימים של ה

2009. 

 
 Foreign Financialדות פיננסיים זרים החוק מכיל משטר דיווח שמטרתו לחייב מוס

institution (FFI) להעביר מידע אודות חשבונות המוחזקים , לרבות בנקים שאינם אמריקאיים
ובכך מרחיב משמעותית את דרישות הגילוי והדיווח המוטלות על , על ידי לקוחות אמריקאיים

המוסדות הפיננסיים הזרים  לצורך כך על. מוסדות פיננסיים זרים ביחס לחשבונות אמריקאיים
"(.  רשות המיסוי האמריקאית)" IRS -להתקשר בהסכם עם ה
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או  IRS -אינו מתקשר בהסכם עם ה FFI -אם ה, החוק יוצר חובת ניכוי במקור חדשה, במקביל
. לגבי בעלי חשבונות שיסרבו לספק את המידע והמסמכים הנדרשים בחוק

 
. ר חשבונות אמריקאייםהחוק מחייב לבצע בדיקות נאותות לאיתו

 
. י רשות המיסוי האמריקאית"הוצאו מספר חוזרי הבהרה ע, החוק נמצא בתהליכי חקיקת משנה

. על פי הנושא, 2014או  2013 -תחילת החוק הינה החל מ, למועד פרסום דוחות אלה
 

, נציג הבנק משתתף בועדת היגוי שהוקמה בחברת האם, לצורך ההיערכות ליישום החוק 
עוקבת אחר ומבקרת את התהליכים הנדרשים , ת ועוקבת אחר ההתפתחויות בחקיקההלומד

. וכן בוחנת כיצד בנקים בעולם נערכים לקראת החוק, ליישום דרישות החקיקה
 

 .בדומה לחברת האם, לכלל עובדי הבנקבנושא הפיץ הבנק חוזר  השנה האחרונהבמהלך 
 

מגבלות על חבות של לווה וקבוצת לווים 
 

מגבלות ", 313ניהול בנקאי תקין הוראת פרסם המפקח על הבנקים תיקון ל 2011מאי בחודש 
: ל נכללו המגבלות כדלהלן"במסגרת התיקונים הנ". על חבות של לווה וקבוצת לווים

 
 (.כמו בעבר)מהונו של התאגיד הבנקאי  15%למעט בנק לא תעלה על , חבות לווה

 .(כמו בעבר) של התאגיד הבנקאי מהונו 25%לא תעלה על , חבות קבוצת לווים
מהונו של התאגיד הבנקאי או  25%חבות של קבוצת לווים בנקאיים לא תעלה על הגבוה מבין 

 .ח"מיליון ש 250על 
קבוצת לווים וקבוצת הלווים הבנקאיים שחבותם נטו לתאגיד , סך החבות של כל הלווים

 120%לא יעלה על שיעור של  ,מהונו של התאגיד הבנקאי 10%הבנקאי עולה על שיעור של 
כיום המגבלה על קבוצות הלווים בלבד שלא יעלה על שיעור של ), מהונו של התאגיד הבנקאי

 .2011בדצמבר  31 -החל מלתוקף  נכנסהההוראה (. מהונו של התאגיד הבנקאי 150%
 

 2011 -ב"התשע, (סמכויות אכיפה( )12' תיקון מס)הצעת חוק הגנת הפרטיות 
 

, (סמכויות אכיפה( )12' תיקון מס)פורסמה הצעת חוק הגנת הפרטיות  2011נובמבר ב 16ביום 
כפי , ומטרתה 2011בנובמבר  28הצעת החוק עברה בקריאה הראשונה ביום . 2011 -ב"התשע

את יכולות הפיקוח והאכיפה לשם הבטחת קיום הוראות  רהיא לשפ, שעולה מדברי ההסבר
 .1981 -א"התשמ, חוק הגנת הפרטיות

 
הצעת החוק מרחיבה את הסמכויות הנתונות לרשם מאגרי המידע ומקנה לו , לצורך כך

 .בירור מנהלי ואכיפה, סמכויות פיקוח
 

קובעת הצעת החוק כי הממונה על הגנת מידע יהיה רשאי , בכל הנוגע לסמכויות הפיקוח
ו למסור לו א)להציג לפני הממונה, למסור לו כל ידיעה או מסמך, לדרוש מכל אדם להזדהות

מחומרי מחשב ולהיכנס למקום שיש לו יסוד סביר להניח שקיים בו מאגר מידע או ( עותק
 .שנעשה בו שימוש במאגר כזה

 
מוקנות לממונה סמכויות לבקש מבית המשפט צו חיפוש , באשר לסמכויות בבירור מנהלי
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קובעת , על כךנוסף . ולבצעם בעצמו או באמצעות מפקח, ותפיסה או צו חדירה לחומר מחשב
נוסח ( ]מעצר וחיפוש)הצעת החוק כי הסמכויות הנתונות לשוטר לפי פקודת סדר הדין הפלילי 

והסמכויות הנתונות לקצין יהיו נתונות לממונה , יהיו נתונות למפקח 1969 -ט"התשכ, [חדש
 .ולעובד המדינה שהוא הסמיך לשם כך

 
ה לממונה או לחוקר יסוד סביר לחשד הצעת החוק קובעת כי אם הי, לעניין סמכויות אכיפה

הם יהיו רשאים לחקור כל אדם הקשור , שנעברה עבירה לפי פרקים כמפורט בהצעת החוק
הצעת החוק מוסיפה , נוסף על כך. לעבירה או שעשויות להיות לו ידיעות בנוגע לאותה העבירה

ובין היתר קובעת , שעניינו אמצעי אכיפה מנהליים 1981 -א"התשמ, פרק לחוק הגנת הפרטיות
הוראות בנוגע להתראה מנהלית , הוראות בנוגע לסמכות הממונה להטיל עיצומים כספיים

שבסמכות הממונה להמציא לאדם שיש לו יסוד סביר להניח כי הפר הוראה מהוראות הצעת 
החוק והוראות בנוגע לסמכות הממונה להמציא למפר הודעה שלפיה באפשרותו להגיש 

 .להימנע מהפרהלממונה התחייבות 
 

הצעת החוק קובעת גם , בירור מנהלי ואכיפה, מעבר להוראות המפורטות לעיל בנוגע לפיקוח
 -אי, הפרה בכוונה להטעות, רשימה של עבירות שביניהן הפרעה לממונה במילוי תפקידו

 .מסירת הודעה בכוונה להטעות
  

 2010 -א"התשע, (הבראת חברות -תיקון)תזכיר חוק החברות 
 

. טים הצעה לתיקון חוק החברות בנושא הבראת חברותפיזם משרד המש 2010לך שנת במה
, ישפיע הדבר משמעותית על הטיפול בחברות בקשיים ותהליכי הבראתן, אם יתקבל התיקון

התיקון כולל . מימוש בטוחות שנתנו חברות אלה ועל רמת ההגנה בכלל על נושים מובטחים
 9 -ו הקפאת הליכים וכן לקבלו לתקופה ארוכה מבין היתר הקלה על החברות לקבל צ

 (. המקסימאלית כיום)חודשים 
 

בדיקת , האפשרות למנות נושא משרה בחברה כבעל תפקיד רב סמכויות כגון סמכויות חקירה
 .עיכוב מימוש והמרתם, שעבודי החברה

 
 .ההגנות המסורתיות של בעלי השעבודים מצטמצמות

 
נערכים במסגרת איגוד הבנקים לדיוני ועדת חוקה חוק משפטנים של  המערכת הבנקאית 

 .ומשפט שתתחיל בהכנת החוק לקריאה שנייה ושלישית בחודשים הקרובים
 

הנפקת פנקסי שיקים המשורטטים ( )15' תיקון מס( )שירות ללקוח)הצעת חוק הבנקאות 
 2011א "התשע, (למוטב בלבד

 
על פי ההצעה . ושלישית את הצעת החוקאישרה הכנסת בקריאה שנייה  2011ביולי  25ביום 

יהיו השיקים משורטטים ויהיו מודפסות , בטפסי שיקים שתאגיד בנקאי מנפיק ללקוחותיו
אלא אם כן ביקש הלקוח שיונפקו לו טפסי שיקים ללא , עליהם מילים האוסרות את העברתם

.  השרטוט והמילים כאמור
. ערך בהתאם ליישום התיקון לחוקהבנק נ, 2011באוקטובר  1 -ב לתוקףנכנס התיקון 
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דירקטוריון  בנושא 301 'מס תקין בנקאי ניהול הוראת תיקון
 

, 301 'מס תקין בנקאי ניהול להוראת תיקון הבנקים על הפיקוח הפיץ 2010ר דצמב בחודש
ועדותיו  סוגי, הרכבו ,סמכויותיו, הדירקטוריון של יעיל תפקוד לגבי והנחיות כללים הכוללת
השינויים .  2012 בינואר 1 ביום לתוקפם כנסונ להוראה התיקונים מרבית כאשר ,ותפקודן
 רשויות של קיימת פרקטיקה ,באזל ועדת המלצות על מתבססים המתוקנת בהוראה

 :להוראה התיקונים בין .ל"ובחו בארץ בנושא רגולציה ועדכוני, הפיקוח בישראל
מראש  הודעה יחייב הבנקאי אגידבת משרה כנושא אדם מינוי בהם נוספים מקרים נקבעו

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

. דירקטור של שנות כהונה שלוש לאחר
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 ,ריוןהדירקטו 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 ,למטבעות

בנוגע  חוב והסדרי גביה מדיניות ;חובות וסיווג הפרשות קביעת מדיניות ;לסיכון תשואה
 .ייםבעיית לחובות

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

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

 .והדירקטוריון
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 םהדירקטורי
, בנוסף . חיצוניים דירקטורים יהיו בנקאי בתאגיד הדירקטוריון מחברי שליש לפחות כי, נקבע
 חוק פי על מונו הם אם בין ,החיצוניים הדירקטורים כלל על שווים תנאים יחולו כי נקבע

 עם מחמירות חלק מהדרישות כאשר ,301 הוראה פי על מונו הם אם ובין החברות
 בחברות חיצוניים הדרישות מדירקטורים לעומת בנקאי בתאגיד צונייםחי דירקטורים

 המונעת זיקה יראו בנקאי חיצוניים בתאגיד דירקטורים לגבי כי נקבע, למשל כך) ציבוריות
 אמצעי של מסוים מסוג חמישה אחוזים מעל למחזיק זיקה מתקיימת כאשר גם מינוי

(. הבנקאי בתאגיד השליטה
במקרים  למעט) יכהן לא ,(הדירקטוריון ר"יו לרבות) בנקאי גידבתא דירקטור כי ,נקבע

תאגיד  כן אם אלא) ההון שוק בתחום הפועלים בגופים כדירקטור גם במקביל (חריגים
לרבות ) בנקאי בתאגיד דירקטור כי נקבע, בנוסף(. בנקאית קבוצה אותה עם נמנה כאמור

של  בת בחברה כדירקטור גם מקבילב (חריגים במקרים למעט) יכהן לא (הדירקטוריון ר"יו
 .הבנקאי התאגיד

מחברי  מחצית על יעלה לא הדירקטוריון מועדות 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
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לדירקטוריון  ותמליץ תדון אשר ,סיכונים לניהול ועדה בנקאי תאגיד בכל תוקם כי ,נקבע
 בניהול אותם הבכירים המנהלים פעולות על ותפקח השונים לסיכונים החשיפה מדיניות על

. ל"הסמיך ועדה לניהול סיכונים כנהבנק דירקטוריון  .הסיכונים
 של התאגיד לציבור והרבעוניים השנתיים הדוחות את שתבחן היא הביקורת ועדת כי, נקבע

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

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

. חברים כל חברי ועדת הביקורת וכן דירקטורים נוספים בעלי מיומנות חשבונאית
 
 

מס חברות 
 

תיקוני חקיקה ליישום התוכנית )עבר בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית , 2009ביולי  14ביום 
הפחתה הדרגתית , בין היתר, אשר קבע, 2009-ט"התשס, (2010 -ו 2009לית לשנים הכלכ

בהתאם לתיקונים . ואילך 2016בשנת המס  18% -נוספת של שיעור מס החברות עד ל
בשנת המס : ואילך הינם כדלקמן 2009שיעורי מס החברות החלים בשנת המס , האמורים

, 23%  -2012בשנת המס , 24%  -2011ס בשנת המ, 25%  -2010בשנת המס , 26%  -2009
 2016ובשנת המס  20%  -2015בשנת המס , 21%  -2014בשנת המס , 22%  -2013בשנת המס 

. 18%ואילך יחול שיעור מס חברות של 
 

-ב"התשע, (תיקוני חקיקה)אישרה הכנסת את החוק לתיקון נטל המס  2011בדצמבר  5ביום 
כאמור , אשר נקבעה בחוק ההתייעלות הכלכלית, בהתאם לחוק תבוטל הפחתת המס. 2011
. 25%ואילך יעמוד על  2012ושיעור מס חברות החל משנת , לעיל

. לדוחות הכספיים' ו 24למידע נוסף ראה ביאור 
 

 דמידע צופה פני עתי
 

שאינו מתייחס לעובדות היסטוריות מהווה מידע , חלק מהמידע המפורט בדוח הדירקטוריון
 .1968ח "התשכ, ערך-גדרתו בחוק ניירותצופה פני עתיד כה

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

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

 
הבנק ", "הבנק צופה", "הבנק מאמין: "מידע הצופה פני עתיד מאופיין במילים או בביטויים כגון

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

.  שמדובר בתחזית לעתיד ולא בעובדות עבר
כרוכים בסיכונים ובחוסר וודאות משום שהם מבוססים על הערכות , ביטויים צופי פני עתיד אלו

תחזיות לעתיד בנושאים שונים : ההנהלה לגבי אירועים עתידיים אשר כוללים בין היתר
, לחקיקה, מטבע ושוקי ההוןהקשורים להתפתחות הכלכלית בארץ ובעולם ובמיוחד לשוקי ה

 .להתפתחויות טכנולוגיות ולנושאי כח אדם, להוראות גורמי פיקוח להתנהגות המתחרים
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כתוצאה מאי היכולת לחזות בוודאות שאמנם תחזיות אלה תתממשנה ומכך שבפועל 
קוראי הדוח הכספי צריכים להתייחס בזהירות , האירועים יכולים להיות שונים מאלו שנחזו

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

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

. ופים ואנשים שעובדים עם הבנקוחוות דעת מקצועיות של ג
לרבות בגין , הבנק אינו מתחייב לפרסם עדכון למידע צופה פני עתיד הכלול בדוחות אלה

 .על מידע כאמור, השפעת נסיבות או אירועים שיקרו לאחר פרסום הדוחות
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 2011שנת תוצאות כספיות ל. ג
 

חיזוק הבקרה הפנימית על  פורסמו הנחיות של הפיקוח על הבנקים בדבר 2011במרס  27ביום 
,  2011של שנת  השניברבעון למפרע ההנחיות יושמו . דיווח כספי בנושא זכויות עובדים

נתוני תקופות קודמות המוצגים בדוחות הכספיים . ומספרי ההשוואה הנדרשים הוצגו מחדש
 13וביאור ( 12)( ה) 1ראה ביאור . כוללים את יישום ההנחיות כאמור, ובדוח הדירקטוריון להלן

. לדוחות הכספיים
 

 עיקריים נתונים כספיים
 

שינוי  2010 2011 
באחוזים                     ח      "ש מיליוני     

   נתוני רווח והפסד 

הוצאות בגין  רווח מפעולות מימון לפני 

 12.1% 241.2 270.3 הפסדי אשראי
( 72.6%) 23.7 6.5הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 5.1% 103.8 109.1תפעוליות ואחרות  הכנסות
 8.0% 204.0 220.3הוצאות תפעוליות ואחרות 

 44.7% 75.1 108.7רווח נקי 
    

  (*) 21.2% 30.2% )*( תשואה נטו על ההון העצמי
    

    נתונים מאזניים

 13.1% 3,292.8 3,723.3  נטו, אשראי לציבור
 13.3% 3,436.6 3,892.2פיקדונות הציבור  

 25.8%( *) 336.6 423.5הון עצמי  
   

   (באחוזים) יחסים פיננסים עיקריים

מסך האשראי  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 נטו, לציבור

0.17% 0.72%  

  50.9% 49.5%הכנסות תפעוליות מסך הוצאות תפעוליות 
  59.1% 58.1%מסך ההכנסות הוצאות תפעוליות ואחרות 

ת מסך הוצאות משכורות והוצאות נלוו

תפעוליות ואחרות 

 
56.3% 

 
54.3% 

 

 ( *)14.61% 15.60%ההון הכולל לרכיבי סיכון 
 ( *)  9.90% 11.30%לרכיבי סיכון  1הון רובד 

 
הוצג מחדש בשל יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח *

.לדוחות הכספיים 13וביאור  (12)( ה) 1 ביאורראה . כספי בנושא זכויות עובדים
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ההוצאות וההפרשה למס , התפתחות ההכנסות
 
 270.3 -ב 2011שנת הסתכם ב הוצאות בגין הפסדי אשראיהרווח מפעולות מימון לפני  

אשר נבע , 12.1%של גידול , 2010בשנת ח "מיליון ש 241.2 -ח בהשוואה ל"מיליון ש
. במרווחי הריבית שינוית בבנק ומבעיקר מעליה בנפחי הפעילות העסקי

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

, בהתאם להוראות. " סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, וגילוי של חובות פגומים
 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
ראה גם הוצאות בגין הפסדי )לחשבון הריבית והוצגו בסעיף הכנסות מימון אחרות 

כנסות בנטרול ה, הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה להפסדי אשראי לעיל(.  אשראי
. קופה המקבילה אשתקדלעומת הת 18.5%-גדל ב, מגביות אלו 

 
הוצאות בגין הפסדי להלן משקל מגזרי ההצמדה ותרומתם לרווח מפעולות מימון לפני  

: אשראי
  2011  2010 

היקף  

פעילות 

 תרומה 

לרווח 

היקף 

פעילות 

 תרומה 

לרווח 

 %-ב %  -ב: מטבע ישראלי
וני מיליב

ח "ש
 %-ב %  -ב

נימיליוב

ח "ש

 212 88 85 253 94 85לא צמוד 

 11 5 14 11 4 14צמוד מדד 

מטבע חוץ כולל צמוד 

מטבע חוץ 

 

1 

 

 -

 

 -

 

1 

 

 -

 

 -

 223-  100 264-  100כ "סה

 עמלות

מימון מעסקי 
 

2 5 
 

1 3 

מימון ( הוצאות)הכנסות 

 )*(נטו, אחרות
 

- (**) 1 
 

6 15 

 241 100  270 100 כ "סה

 

 2010ח לעומת "במיליוני ש השינויים ברווח המימוני  

 כ שינוי"סההשפעת המחיר השפעת הכמות : מטבע ישראלי

 41 9 32לא צמוד 

- ( 1) 1צמוד מדד 

 41 8 33 כ"סה

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

. ראה לעיל, "להפסדי אשראי

  .0.5%-נמוך מ)**(           
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יתרה הממוצעת של הנכסים מה הוצאות בגין הפסדי אשראיווח מפעולות מימון לפני הר שיעור
  .2010שנת ב 5.18%לעומת  2011שנת ב 5.23%היה  אשר הניבו הכנסות מימון הכספיים

 
ח "מיליון ש 23.7ח לעומת "מיליון ש 6.5 -ב 2011שנת ב והסתכמהוצאות בגין הפסדי אשראי 

, בין השאר, הירידה מוסברת  .72.6%המהווים , ח "ליון שמי 17.2של  קיטון, 2010שנת ב
סיכון , מדידה וגילוי של חובות פגומים"מכניסתה לתוקף של הוראת המפקח על הבנקים בדבר 

". אשראי והפרשה להפסדי אשראי
, כל האשראי לציבורמסך  0.17% -הגיע לכ 2011שנת ב הוצאות בגין הפסדי אשראישיעור 

. 2009בשנת  0.87%לעומת ו 2010ת שנב 0.72% -לעומת כ
 

מדידה "אימץ הבנק לראשונה את הוראת המפקח על הבנקים בדבר  2011בינואר  1ביום 
השפעת השינוי במעבר ". כון אשראי והפרשה להפסדי אשראיסי, וגילוי של חובות פגומים

ן נזקפה לסעיף העודפים בהו,  2010בדצמבר  31לראשונה לאופן חישוב ההפרשות ליום 
. ח נטו לאחר מס"מיליון ש 22.9ח ברוטו ו "מיליון ש 37.2ההשפעה מסתכמת בסך של . העצמי 

, נבע בעיקר מכניסתה לתוקף של הוראה זו בין התקופות  השינוי בהוצאות בגין הפסדי אשראי 
. ראה לעיל

הסתכמה בסך  2011לשנת ,  בגין חובות שנבחנו פרטנית, להפסדי אשראי פרטניתההפרשה ה
מיליון  18.6ירידה בסך , ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 25.5ח לעומת "מיליון ש 6.9 של

עיקר הירידה בהוצאה נובעת מיישום הוראת המפקח על הבנקים בדבר . 72.9%המהווים , ח"ש
". סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, מדידה וגילוי של חובות פגומים"

הפרשה קבוצתית בגין סיכוני אשראי המחושבת על  נקבעה, כחלק מיישום ההוראה לעיל
.  בסיס ענפי

אשר היו , לחובות מסופקים " נוספת"וה" כללית"ההפרשה הקבוצתית הינה חלף ההפרשות ה
הבנק ממשיך לחשב את ההפרשה הנוספת ובודק כי סכום . בתוקף עד למועד כניסת ההוראה

ום ההפרשה הכללית והנוספת ההפרשה הקבוצתית בתום כל תקופת דיווח לא יפחת מסכ
.  ברוטו ממס, שהיו מחושבות לאותו מועד
. גבוהה מסך ההפרשות הכללית והנוספת 2011 דצמברב 31ההפרשה הקבוצתית ליום 

, ח "יליון שמ 47.8ל מסתכמת בסך ש 2011בדצמבר  31ההפרשה הקבוצתית ליום יתרת 
נתית בגין ההפרשה הקבוצתית ההוצאה הש. 2011בינואר  1ח ביום "מיליון ש 48.2לעומת 

. ח"מיליון ש 0.4בסך של בהכנסה הסתכמה 
. ניהול סיכונים' ראה דיווח נוסף על ניהול סיכוני אשראי  בפרק ד

 
מיליון  263.8 -ב 2011שנת הסתכם ב הוצאות בגין הפסדי אשראיהרווח מפעולות מימון לאחר 

. 21.3% ח המהווים"מיליון ש 46.3ל ש גידול, ח אשתקד"מיליון ש 217.5 -ח בהשוואה ל"ש
 

 ח בהשוואה"מיליון ש 109.1 -ב 2011 שנתהסתכמו בההכנסות התפעוליות והאחרות 
. 5.1%ח המהווים "מיליון ש 5.3של  גידול ,2010שנת ח ב"מיליון ש 103.8 -ל
 

 –ח בהשוואה ל "ליון שימ 109.0בסך של  2011ההכנסות מעמלות תפעוליות הסתכמו בשנת 
. 6.4%ח המהווים "מיליון ש 6.6 של גידול, 2010ח בשנת "ליון שמי 102.4
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: להלן עיקרי השינויים בהכנסות מעמלות תפעוליות לעומת התקופה המקבילה אשתקד
 
. ח"מיליון ש 1.7גידול בהכנסות מדמי ניהול בסך  -
. ח"מיליון ש 1.8גידול בעמלות מכרטיסי אשראי בסך  -
. ח"מיליון ש 2.9אי בסך גידול בהכנסות מטיפול באשר -
 

, 2010בשנת  ח"ש מליון 1.4לעומת , ח"מיליון ש  0.1 -ב 2011הכנסות אחרות הסתכמו בשנת 
. שנרשמו בשנה הקודמתרווחי יעודה לפיצויי פרישה הנובעת מ ח"מיליון ש 1.3 ירידה של

 
ח קרי הרוו)ת מסך כל ההכנסו 28.8% 2011שנת ב ההכנסות התפעוליות והאחרות מהוות

 30.1% -בהשוואה ל( והכנסות תפעוליות ואחרות הוצאות בגין הפסדי אשראיהמימוני לפני 
 .2010שנת ב
 

מההוצאות התפעוליות והאחרות  49.5% 2011שנת ב ההכנסות התפעוליות והאחרות מכסות
  .2010שנת ב 50.9%לעומת 

 
 הכנסות מכרטיסי אשראי

לאופי סמכויות ומסגרות המותאמות , םהפעילות במסגרת כרטיסי האשראי מאורגנת בנהלי
: הנובעות מכרטיסי אשראי להלן ההכנסות. הלקוחות השונים

לעומת נטו ח "מיליון ש 16.6לסך  2011שנת הפצה ודמי חבר הסתכמו ב, הכנסות מדמי סיכון
. 12.2%עליה של  2010שנת ח ב"מיליון ש 14.8 סך

 
בשנת ומים בכרטיסי אשראי הסתכמו הכנסות מריבית על אשראי שהועמד ישירות כנגד תשל

. 2010שנת ח ב"מיליון ש 3.7 -בהשוואה ל, ח"מיליון ש 5.1 -ב 2011
 

 בהשוואה , ח"מיליון ש 220.3 -ב 2011שנת הסתכמו בוהאחרות ההוצאות התפעוליות 
. 8.0% של גידולח המהווים "מיליון ש 16.3עליה של , 2010שנת ח ב"מיליון ש 204.0 -ל

עליה בהוצאות השכר ומעליה בהוצאות אחזקה ופחת בנינים וציוד ומהוצאות הגידול נבע מ
 .אחרות

 59.1%מסך כל ההכנסות לעומת  58.1% 2011שנת ההוצאות התפעוליות והאחרות מהוות ב
 .2010שנת ב
 

מיליון  110.7 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 124.1 -ב 2011 שנתהסתכמו ב משכורות והוצאות נלוות
. 12.1%ח המהווים "מיליון ש 13.4של  גידול, 2010שנת ח ב"ש
מגידול במספר עובדים ומגידול בהתחייבויות , נובעת מקידומי שכר ת השכרובהוצא  עליהה

לפיצויי פרישה ופנסיה כתוצאה משינוי ברווחי היעודות המשמשות לכיסוי התחייבויות אלו בין 
. השנים

 -צאות התפעוליות ואחרות בהשוואה לכמסך ההו 56.3% -מהוות כ 2011בשנת הוצאות השכר 
 .2010שנת ב 54.3%

 
, ח"מיליון ש 96.2בסך  2011שנת הסתכמו ב התפעוליות והאחרות למעט שכרההוצאות 

  .3.1%גידול של , 2010שנת ח ב"מיליון ש 93.3 -בהשוואה ל
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: להלן עיקרי השינויים בהכנסות מעמלות תפעוליות לעומת התקופה המקבילה אשתקד
 
. ח"מיליון ש 1.7גידול בהכנסות מדמי ניהול בסך  -
. ח"מיליון ש 1.8גידול בעמלות מכרטיסי אשראי בסך  -
. ח"מיליון ש 2.9אי בסך גידול בהכנסות מטיפול באשר -
 

, 2010בשנת  ח"ש מליון 1.4לעומת , ח"מיליון ש  0.1 -ב 2011הכנסות אחרות הסתכמו בשנת 
. שנרשמו בשנה הקודמתרווחי יעודה לפיצויי פרישה הנובעת מ ח"מיליון ש 1.3 ירידה של

 
ח קרי הרוו)ת מסך כל ההכנסו 28.8% 2011שנת ב ההכנסות התפעוליות והאחרות מהוות

 30.1% -בהשוואה ל( והכנסות תפעוליות ואחרות הוצאות בגין הפסדי אשראיהמימוני לפני 
 .2010שנת ב
 

מההוצאות התפעוליות והאחרות  49.5% 2011שנת ב ההכנסות התפעוליות והאחרות מכסות
  .2010שנת ב 50.9%לעומת 

 
 הכנסות מכרטיסי אשראי

לאופי סמכויות ומסגרות המותאמות , םהפעילות במסגרת כרטיסי האשראי מאורגנת בנהלי
: הנובעות מכרטיסי אשראי להלן ההכנסות. הלקוחות השונים

לעומת נטו ח "מיליון ש 16.6לסך  2011שנת הפצה ודמי חבר הסתכמו ב, הכנסות מדמי סיכון
. 12.2%עליה של  2010שנת ח ב"מיליון ש 14.8 סך

 
בשנת ומים בכרטיסי אשראי הסתכמו הכנסות מריבית על אשראי שהועמד ישירות כנגד תשל

. 2010שנת ח ב"מיליון ש 3.7 -בהשוואה ל, ח"מיליון ש 5.1 -ב 2011
 

 בהשוואה , ח"מיליון ש 220.3 -ב 2011שנת הסתכמו בוהאחרות ההוצאות התפעוליות 
. 8.0% של גידולח המהווים "מיליון ש 16.3עליה של , 2010שנת ח ב"מיליון ש 204.0 -ל

עליה בהוצאות השכר ומעליה בהוצאות אחזקה ופחת בנינים וציוד ומהוצאות הגידול נבע מ
 .אחרות

 59.1%מסך כל ההכנסות לעומת  58.1% 2011שנת ההוצאות התפעוליות והאחרות מהוות ב
 .2010שנת ב
 

מיליון  110.7 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 124.1 -ב 2011 שנתהסתכמו ב משכורות והוצאות נלוות
. 12.1%ח המהווים "מיליון ש 13.4של  גידול, 2010שנת ח ב"ש
מגידול במספר עובדים ומגידול בהתחייבויות , נובעת מקידומי שכר ת השכרובהוצא  עליהה

לפיצויי פרישה ופנסיה כתוצאה משינוי ברווחי היעודות המשמשות לכיסוי התחייבויות אלו בין 
. השנים

 -צאות התפעוליות ואחרות בהשוואה לכמסך ההו 56.3% -מהוות כ 2011בשנת הוצאות השכר 
 .2010שנת ב 54.3%

 
, ח"מיליון ש 96.2בסך  2011שנת הסתכמו ב התפעוליות והאחרות למעט שכרההוצאות 

  .3.1%גידול של , 2010שנת ח ב"מיליון ש 93.3 -בהשוואה ל
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: להלן השינויים העיקריים
      ח לעומת "מיליון ש 2.3 בסך 2011בשנת  בנינים וציוד גדלוהוצאות אחזקה ופחת בגין   -

.  ה הסניפית בבנקסהגידול נבע בעיקר מהרחבת הפרי .2010נת ש
. ח"מליון ש 0.8 עליה בהוצאות שיווק ופרסום בסך  -
 
 

 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 152.6 -ב 2011שנת הסתכם בהרווח מפעולות רגילות לפני מסים 
  

  .30.1% שלגידול , 2010שנת ח ב"מיליון ש 117.3
 

ח "מיליון ש 43.9 -ב 2011שנת הסתכמה ב רגילות ההפרשה למסים על הרווח מפעולות
שיעור ההפרשה למס מהרווח לפני . 4.0%של גידול , 2010שנת ח ב"מיליון ש 42.2 -בהשוואה ל

  .7.2%ירידה של , 2011שנת ב 28.8% -ל 2010שנת ב 36.0% -מ ירד מסים
מאישור החוק לתיקון נטל המס בעיקר  לפני מיסים הושפע רווחההשינוי בשיעור ההפרשה מ

אשר , לפיו בוטלה הפחתת המס , (בעקבות ועדת טרכטנברג) ,2011ב "התשע, ( תיקוני חקיקה)
עקב  .2012החל משנת  25%על  נקבע ושיעור מס החברותנקבעה בחוק ההתייעלות הכלכלית 

. כנגד הקטנת הוצאות מסים נדחים ח"מיליון ש 8.2יתרת המסים הנדחים בסך של  כך גדלה
 .34.1%בנטרול השפעת חוק זה שיעור ההפרשה למס מהרווח לפני מסים היה 

 
ח "מיליון ש 75.1ח בהשוואה לרווח של "מיליון ש 108.7בסך  2011שנת הסתכם ב הרווח הנקי

  .44.7% של גידול , 2010שנת ב
 

.  2010שנת ב 21.2%לעומת , 30.2% -ל 2011שנת הגיעה בהתשואה נטו על ההון העצמי 
 

 ,2010 שנתח ב"ש 73.99 -ח בהשוואה ל"ש 107.09 -ל 2011שנת הגיע ב, מניההרווח הנקי ל
. 44.7%של גידול 
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התפתחויות בסעיפי המאזן 
 

מיליון   5,163.6 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 5,761.0הסתכם בסך  2011בדצמבר  31ליום  המאזן
 .11.6%של  גידול, 2010 שנתח בסוף "ש
 

 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 1,336בסך  2011בסוף שנת הסתכמו מזומנים ופיקדונות בבנקים 
סעיף זה כולל פיקדונות בבנק לאומי ) .16.7% של גידול, 2010שנת ח בסוף "מיליון ש 1,144.4

 גידולה .(לדוחות הכספיים 7באור גם ראה . המנוהלים על ידי לאומי קדונות ציבוריפשמקורם 
לצורך כיסוי  ח"שמיליון  180.4בפיקדונות בבנק לאומי בסך של עליה מבעיקר בסעיף זה נובע 

 11.6 קדונות בבנקים מרכזיים בסך שליבפ עליהומ חלק מהפיקדונות לזמן קצוב של הלקוחות
 .ח"שמיליון 

 
 616.2ח לעומת "מיליון ש 571.1 -ב 2011בדצמבר  31 -הסתכמה ב ההשקעה בניירות ערך

הדן , בדוח הדירקטוריון' ראה הסבר בפרק ה .7.3%של  קיטון, 2010שנת ח בסוף "ון שמילי
מקורות ומצב הגיוס "-ו" מצב ההצמדה והתקופות לפרעון" פיםסעיב, בניהול הסיכונים

". הנזילות
 

.  לבנק תיק ניירות ערך זמינים למכירה הכוללים בעיקר אגרות חוב ממשלתיות
 

: ההוגן של אגרות חוב זמינות למכירה לפני השפעת המס ווילשלהלן פירוט ההתאמות 
 אגרות חוב אחרות אגרות חוב ממשלתיות 

 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

 ח"מיליוני ש 

 0.1 0.1 2.6 4.5רווחים 

- - ( א( )0.1)( א) (0.8)הפסדים 

 0.1 0.1 2.5 3.7כ התאמות לשווי הוגן  "סה

ומשך זמן ירידת מעלייתה המופחתת של אגרת החוב  10% -ידת הערך שנזקפה להון העצמי נמוך משיעור יר( א)

  (.לדוחות הכספיים 3ראה ביאור )חודשים  6-הערך מאז תחילת הירידה פחות מ

 
 31הסתכמה ביום המס בשווי ההוגן שנזקפה ישירות להון העצמי בניכוי השפעת  ההעליי

. 2010ח בסוף שנת "מיליון ש 1.7ח לעומת "שמיליון  2.4בסך  2011בדצמבר 
ההשקעה באגרות חוב משמשת את הבנק בניהול מדיניות נכסים והתחייבויות והקטנת 

  .הסיכונים הפיננסיים בהתאם לצרכי הנזילות
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  3,292.8 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 3,723.3 -ב 2011שנת הסתכם בסוף  נטו, האשראי לציבור
. הגידול  באשראי מקיף את רוב ענפי המשק .13.1%גידול של , 2010שנת ח בסוף "מיליון ש

י צמוד "במט 2.2% -ו 2010שנת ב 97.1%י לא צמוד לעומת "מהאשראים הינם במט 97.8% -כ
 .2010שנת ב 2.9% -למדד בהשוואה ל

מדידה "אימץ הבנק לראשונה את הוראת המפקח על הבנקים בדבר  2011לינואר  1החל מיום 
בעקבות האימוץ לראשונה ". סיכון אשראי והפרשה  להפסדי אשראי, ל חובות פגומיםוגילוי ש

.  ח"מיליון ש 34.6בסך של  2011לינואר  1קטן האשראי לציבור נטו ליום 
 

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

 
  3,436.6ח לעומת "מיליון ש 3,892.2בסך  2011בדצמבר  31 -הסתכמו בפיקדונות הציבור 

הדן , בדוח הדירקטוריון' ה ראה הסבר בפרק. 13.3%של  גידול, 2010שנת ח בתום "מיליון ש
 ".גיוס מקורות ומצב הנזילות"-ו" ןלפירעומצב ההצמדה והתקופות "פים סעיב, בניהול הסיכונים

 
, קופות גמל, עות הלקוחות המנוהל באמצעות הבנק הכולל פיקדונות הציבורסך תיק השק

 לסך 2011 דצמברסתכם בסוף הוניירות ערך למשמרת  קרנות השתלמות
אשר נובע , 9.1%של גידול , ח"מיליון ש 4,695.9לסך  2010ובסוף שנת , ח"מיליון ש 5,121.6

  .בעיקר מעליה בפיקדונות הציבור
 

 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 1,056.1לסך של  2011בדצמבר  31-בהסתכמו  פיקדונות מבנקים
בדוח ' ראה הסבר בפרק הלמידע נוסף  .2.9%גידול של , 2010שנת ח בסוף "מיליון ש 1026.2

 ".גיוס מקורות ומצב הנזילות"סעיף , הדירקטוריון
 

. ברת האם לאומילח, (שטרי הון)כתבי התחייבות נדחים  הבנק הנפיק - כתבי התחייבות נדחים
שטרי ההון ניתנים להארכה מדי שנה בשנה נוספת בהסכמת הצדדים בהתאם למנגנון ריבית 

בנק ישראל הכיר בכתבי ההתחייבות כהון משני לצורך עמידה בהגדרת הון . שנקבע מראש
( א לחוק23הגדרת הון תאגיד בנקאי לעניין סעיף ( )רישוי)התאגיד הבנקאי לפי כללי הבנקאות 

. 1990 -ן "התש
: להלן פרטי שטרי ההון אשר הונפקו

מיליון  100.0ביתרת קרן של ( שטר הון)הנפיק הבנק כתב התחייבות  2008בדצמבר  30ביום  -
. 1.2%+ שנים בריבית משתנה פריים  6שטר ההון הינו לזמן פירעון של  ח"ש

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

0.3%. 
 -ב 2011 בדצמבר 31היתרה המשוערכת של כתבי ההתחייבות הנדחים מסתכמת ליום 

. לדוחות הכספיים 9למידע נוסף ראה ביאור . ח"מיליון ש157.9
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מצב האמצעים ההוניים 
 

-ח בהשוואה ל"מיליון ש 423.5בסך  2011בדצמבר  31הסתכם ביום  של הבנקההון העצמי 
. 25.8%ח המהווים עליה של "מיליון ש 86.9של גידול , 2010בדצמבר  31 -ח ב"מיליון ש 336.6

יישום הוראת המפקח על הבנקים ,  ח מנגד"שמיליון  108.7ך עצמי סהלהון  תרםהרווח השנתי 
 1החל מיום  "סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, ות פגומיםמדידה וגילוי של חוב"בדבר 

. ח "מיליון ש 22.9הביאה לקיטון  ההון בסך , 2011בינואר 
 

בדצמבר  31 -ב 6.5% -בהשוואה ל 7.4% -הגיע ל 2011בדצמבר  31ביום יחס הון עצמי למאזן 
2010 .

 
 31 -ב 14.61% –שוואה ל הב 15.60% -ל 2011בדצמבר  31ביום  לרכיבי סיכון כולליחס הון 

  .2010בדצמבר 
.. שנקבע על ידי המפקח על הבנקים 9%שיעור זה גבוה מהשיעור המזערי של 

שיעור של  שלא יפחת ממדיניות הבנק לשמור על יחס הלימות הון כולל לרכיבי סיכון 
14.0%-14.5% .

 
 31 -ב 9.90%לעומת ,  11.30% -ל 2011בדצמבר   31 -לרכיבי סיכון הגיע ב 1יחס הון רובד 

.  2010בדצמבר 
 

מדיניות הון לתקופת "פורסם מכתב של המפקח על הבנקים בנושא  2010ביוני  30ביום 
הבנקאיים  מהתאגידיםמטרת המסמך הינה להבהיר את ציפיות הפיקוח על הבנקים ". ביניים

א בתקופת ביניים שעד להתאמת הוראות להנחיות שנכללו בטיוטת מסמך המלצות בנוש
 .2009בחודש דצמבר  BISשפורסמה על ידי ה " חיזוק העמידות של הסקטור הבנקאי"

 החל, הון ליבה 7.5%נדרשים התאגידים הבנקאיים לאמץ יעד שלא יפחת מ , על פי מכתב זה
 .1הניכויים הנדרשים מרובד כל יחס זה מתייחס להון ליבה בניכוי . 2010בדצמבר  31מיום 

 
ראה  הערכת הלימות ההוןמידע נוסף בנושא ל, לדוחות כספיים 11סף ראה ביאור למידע נו

. ניהול סיכונים' פרק ה
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מצב האמצעים ההוניים 
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בדצמבר  31 -ב 6.5% -בהשוואה ל 7.4% -הגיע ל 2011בדצמבר  31ביום יחס הון עצמי למאזן 
2010 .

 
 31 -ב 14.61% –שוואה ל הב 15.60% -ל 2011בדצמבר  31ביום  לרכיבי סיכון כולליחס הון 

  .2010בדצמבר 
.. שנקבע על ידי המפקח על הבנקים 9%שיעור זה גבוה מהשיעור המזערי של 

שיעור של  שלא יפחת ממדיניות הבנק לשמור על יחס הלימות הון כולל לרכיבי סיכון 
14.0%-14.5% .

 
 31 -ב 9.90%לעומת ,  11.30% -ל 2011בדצמבר   31 -לרכיבי סיכון הגיע ב 1יחס הון רובד 

.  2010בדצמבר 
 

מדיניות הון לתקופת "פורסם מכתב של המפקח על הבנקים בנושא  2010ביוני  30ביום 
הבנקאיים  מהתאגידיםמטרת המסמך הינה להבהיר את ציפיות הפיקוח על הבנקים ". ביניים

א בתקופת ביניים שעד להתאמת הוראות להנחיות שנכללו בטיוטת מסמך המלצות בנוש
 .2009בחודש דצמבר  BISשפורסמה על ידי ה " חיזוק העמידות של הסקטור הבנקאי"

 החל, הון ליבה 7.5%נדרשים התאגידים הבנקאיים לאמץ יעד שלא יפחת מ , על פי מכתב זה
 .1הניכויים הנדרשים מרובד כל יחס זה מתייחס להון ליבה בניכוי . 2010בדצמבר  31מיום 

 
ראה  הערכת הלימות ההוןמידע נוסף בנושא ל, לדוחות כספיים 11סף ראה ביאור למידע נו

. ניהול סיכונים' פרק ה
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(: 2 באזל -2טבלה )מבנה רכיבי ההון לצורך חישוב יחס ההון 

 
31.12.2011 31.12.2010 

 
ח"שבמיליוני   

 :1הון רובד 
 26.6 26.6 הון מניות  

(א)  293.6 379.4 עודפים  
 14.7 15.1 ון אחרותקרנות ה

(א)  334.9 421.1 1סך הכל הון רובד   
 

 :2הון רובד 
לפני השפעת המס המתייחס , מסכום הרווחים נטו 45%  

 1.2 1.7 בגין התאמות לשווי הוגן של ניירות ערך זמינים למכירה
 8.4 8.4 הפרשה כללית לחובות מסופקים

 150.0 150.0 כתבי התחייבות נדחים
 159.6 160.1 2ן רובד סך הכל הו

(א) 494.5 581.2 סך הכל בסיס ההון לצורך הלימות ההון  

   הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח  (א)

 .הכספיים לדוחות 13וביאור  (12( )ה) 1ביאורראה . כספי בנושא זכויות עובדים
 

 1הון רובד , רכיבי ההון לצורך חישוב הלימות ההון נחלקים לשני רבדים 2על פי הוראות באזל 
". ההון תבסיס ההון לצורך הלימו"סיכום הרבדים האלו מכונה . 2והון רובד 

 
: הינם כדלהלן 2ורובד  1מאפיינים עיקריים של הון רובד 

תשלום מבוסס קרן הון בשל עסקאות , פרמיה, עודפים שנצברו, כולל הון מניות 1הון רובד 
. מניות ואחרות

 
- כולל 2הון רובד 

בגין ( לפני השפעת המס)נטו , מסכום הרווחים שטרם מומשו 45% -עליון  2הון רובד  (א)
. ע זמינים למכירה והפרשה כללית בגין חובות מסופקים "התאמות לשווי הוגן של ני

למידע .ן רובדמסך הו 50%חים עד לשיעור כתבי התחייבות נד תחתון הכולל 2הון רובד  (ב)
 .לדוחות הכספיים 9ראה ביאור , נוסף אודות כתבי התחייבות נדחים

. 1מסך הון רובד  100%מוגבל עד לסך  2סך הון רובד        
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(: 2באזל  -3טבלה ) 2נכסי סיכון ודרישת הון לפי באזל 

 

 
31.12.2011 31.12.2010 

 
 כסי סיכון ודרישות הון בגין סיכון אשראינ

 :הנובע מחשיפות של

 
 נכסי סיכון

 
דרישות 

 (א)הון 

 
 נכסי סיכון

 
דרישות 

 (א)הון 
 - - - - חובות של ריבונויות

 4.5 50.2 4.4 49.3 חובות של ישויות סקטור ציבורי
 45.4 504.1 53.5 594.3 חובות של תאגידים בנקאיים

 27.6 306.8 34.6 384.7 חובות של תאגידים
 0.6 6.5 1.0 11.5 ן מסחרי"לחובות בביטחון נד

 105.8 1,175.5 114.7 1,274.6 חשיפות קמעונאיות ליחידים
 56.3 625.3 64.2 712.6 הלוואות לעסקים קטנים

 (ג)     9.1 (ג)    101.3 11.8 130.6 נכסים אחרים
 (ג) 249.3 (ג) 2,769.7 284.2 3,157.6 (ב)סך הכל בגין סיכון אשראי 

 0.1 1.3 - 0.3 (ב)ות הון בגין סיכון שוק נכסי סיכון ודריש
 55.2 613.5  51.1  567.4 ( ב)נכסי סיכון ודרישות הון בגין סיכון תפעולי 

 (ג) 304.6 (ג)  3,384.5 335.3 3,725.3 סך הכל נכסי הסיכון ודרישות ההון
   (ג)     494.5   581.2 סך בסיס ההון לצורך הלימות ההון

 15.60% יחס הון כולל
 

 (ג) 14.61%
 

   (ג)    9.90%   11.30% 1יחס הון רובד 
 השיעור המזערי הנדרש 9%לפי (      א)

אשר חושבה לפי גישת  2010לפי הגישה הסטנדרטית למעט דרישת ההון בגין הסיכון התפעולי לשנת    ( ב)    

.האינדיקטור הבסיסי          
יות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנח(   ג)   

.דוחות הכספייםל 13וביאור  (12( )ה) 1ביאורה רא. כספי בנושא זכויות עובדים דיווח           
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  מדיניות חשבונאית קריטית
 

 1ראה באור . וכללי חשבונאות מקובלים הדוחות הכספיים של הבנק ערוכים על פי עקרונות 
. ייםלדוחות כספ

על בסיס העקרונות והכללים לעיל בכדי להגיע להצגה נאותה של הנכסים וההתחייבויות 
. נדרש הבנק לעיתים בסוגיות חשבונאיות לערוך אומדנים על עניינים שמטבעם הם אי ודאיים

. התוצאות בפועל של עניינים אלו עשויות להיות שונות מהאומדנים שנערכו
סיון העבר וכלי יהמבוססים על נ, ות מקיים תהליכי הערכהלשם כך הבנק על יחידותיו השונ

. הערכה מתקדמים
, אשר להם השלכה מהותית על נכסי הבנק, להלן הנושאים הקריטיים בהם קיימת אי וודאות

: תוצאותיו הכספיות והמדיניות החשבונאית אותה יישם הבנק, התחייבויותיו
 

 אשראי והפרשה להפסדי אשראיסיכון , הוראות מדידה וגילוי של חובות פגומים .א
 

סיכון , בהתאם להוראה החדשה של המפקח על הבנקים בנושא מדידה וגילוי של חובות פגומים
את תקני החשבונאות , 2011בינואר  1 -החל מ, אשראי והפרשה להפסדי אשראי מיישם הבנק

הרשות  ב ושל"ועמדות של רשויות הפיקוח על הבנקים בארה( ASC 310)האמריקאיים בנושא 
 . כפי שאומצו בהוראות הדיווח לציבור, ב"לניירות ערך בארה

 
הבנק קבע נהלים לסיווג אשראי ולמדידת ההפרשה להפסדי אשראי כדי לקיים הפרשה ברמה 

הבנק קבע נהלים , בנוסף. מתאימה לכיסוי הפסדי אשראי צפויים בהתייחס לתיק האשראי שלו
לכסות הפסדי אשראי צפויים הקשורים למכשירי הנדרשים לקיום הפרשה ברמה מתאימה כדי 

לאיתור וזיהוי חובות  מתודולוגיהקיימת ,  כמו כן. אשראי חוץ מאזניים כחשבון התחייבותי נפרד 
כוללת תהליך עבודה רבעוני מובנה שבמסגרתו נערכת סריקה יסודית  המתודולוגיהבעייתיים 

. של תיק האשראי
 

יים בהתייחס לתיק האשראי מוערכת באחד משני ההפרשה לכיסוי הפסדי האשראי הצפו
  ".הפרשה קבוצתית"ו" הפרשה פרטנית: "מסלולים

 
 שסך חובות פרטנית בחינה לצורך לזהות בחר הבנק -הפרשה פרטנית להפסדי אשראי 

פרשה פרטנית להפסדי אשראי מוכרת לגבי כל ה .ח"מיליוני ש 0.5ל החוזית הינה מע יתרתם
מסווג כפגום כאשר בהתבסס על מידע ואירועים עדכניים צפוי שהבנק  חוב. חוב שסווג כפגום

ההפרשה . לא יוכל לגבות את כל הסכומים המגיעים לו לפי התנאים החוזיים של הסכם החוב
, הפרטנית להפסדי אשראי מוערכת בהתבסס על תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים

כאשר החוב הינו מותנה בביטחון או . חובמהוונים בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של ה
ההפרשה הפרטנית מוערכת בהתבסס על השווי ההוגן , כאשר הבנק קובע שצפויה תפיסת נכס

.  של הביטחון ששועבד להבטחת אותו חוב
 

 הפסדי בגין לירידת ערך הפרשות לשקף מחושבת כדי -הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי 
מאפייני  בעלי קטנים חובות של גדולות בקבוצות םפרטנית הגלומי בלתי מזוהים אשראי

ההפרשה להפסדי . וכן בגין חובות שנבחנו פרטנית ונמצא שהם אינם פגומים, דומים סיכון
 FAS 5 -אשראי בגין חובות המוערכים על בסיס קבוצתי מחושבת בהתאם לכללים שנקבעו ב

(ASC 450) ,שקבע בהוראת שעה טתהמפור בהתבסס על נוסחה, טיפול חשבונאי בתלויות 
 על מבוססת הנוסחה .2012בדצמבר  31 יום וכולל עד בתוקף וזאת הבנקים על המפקח
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, בעייתי לאשראי לא בעייתי אשראי בין בחלוקה, שונים משק בענפי היסטוריים שיעורי הפסד
 1 -בפועל החל מ שנרשמו נטו מחיקות חשבונאיות שיעורי על וכן 2010 -ו 2009, 2008בשנים 

לצורך , בנוסף לחישוב טווח שיעורי הפסד היסטוריים בענפי משק שונים כאמור. 2011ינואר ב
לרבות מגמות בהיקפי , קביעת שיעור ההפרשה הנאות הבנק לוקח בחשבון נתונים נוספים

הערכת איכות כללית של האשראי , נתונים מקרו כלכליים, האשראי בכל ענף ותנאים ענפיים
. 'וכד לענף משק

 .נמחקים באופן ממוכן, יום 150ח הנמצאים בפיגור של מעל "מליון ש 0.5 -קטנים מ חובות
 

קביעה של מלווה ) ASU2011-02 –לאור אימוץ הפיקוח על הבנקים לכללים שנקבעו ב , כמו כן 
יושמו ההנחיות והכללים האיכותיים לצורך זיהוי ההסדרים (  בדבר ארגון מחדש של חוב בעייתי

 (.4( )ה) 1ראה ביאור . מחדש של חוב בעייתי  שיוגדרו כארגון

 
 התחייבויות בגין זכויות העובדים .ב
  
ומענקי יובל מחושבים על בסיס היוון של זכויות עתידיות מים פנסיונים התחייבויות לתשלו     

  .הדוחות הכספיים בסוףחוות דעת האקטואר מצורפת . צפויות המחושבות על בסיס אקטוארי
בויות מבוססים על אומדנים למרכיבים השונים המשפיעים על שווי הזכויות חישובי ההתחיי 

  .לדוחות הכספיים 13אור יבעתיד כמפורט בב
האומדנים הללו נדרשים לחזות תקופות זמן ארוכות ועל כן חשופים למידה רבה של אי  

. ומתייחסים לעתודות שסכומן גבוה, ודאות
 

: האקטואריותת ויושובי ההתחייבלהלן האומדנים העיקריים המשמשים לחי 
 

כולל שיפור עתידי  2007לוחות התמותה מעודכנים לפי חוזר המפקח על הביטוח מינואר  -
. בתוחלת החיים כשהיא מוגדלת על פי נסיון העבר בלאומי

. שיעור היוון הזכויות בעתודות אלו נקבע על ידי המפקח על הבנקים- 
הבנק מניח כי גיל , שנים לגברים 67הינו  גיל הפרישה המקנה זכאות לפנסית זקנה- 

למרות שהן זכאיות לדחות את גיל ( 64עד  62)הפרישה לנשים יהא כפי הקבוע בחוק 
 65.5נערך התחשיב לפי גיל פרישת נשים ממוצע של  2010בשנת . שנים 67הפרישה לגיל 

. שנים
חלף , ול פנסיהבמסל, הבנק מניח כי במועד הפרישה יבחרו כל הזכאים בפנסית זקנה - 

. קבלת התגמולים והפיצויים
האומדנים לשיעור עלית השכר ושיעורי הנכות מבוססים על פי נסיון העבר בלאומי - 

. באם נדרשים, בשינויים המתחייבים 
  

 פורסמו הנחיות של הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית  2011במרס  27ביום 
ההנחיות קובעות מספר הבהרות בנוגע להערכת . דיםעל דיווח כספי בנושא זכויות עוב

התחייבות בגין זכויות עובדים והנחיות בדבר בקרה פנימית על תהליך הדיווח הכספי בנושא 
, זיהוי ומיון התחייבויות בגין זכויות עובדים, זכויות עובדים תוך דרישה לשיתוף אקטואר מוסמך
האקטואר ותיקופה וכן דרישות גילוי קיום בקרות פנימיות לצורך הסתמכות על הערכת 

 . מסוימות

צופה כי ישולמו לקבוצת עובדים הטבות מעבר התאגיד בנקאי  כי ,בין היתר, ההנחיה קובעת
לרבות עובדים הצפויים )צפויים לעזוב היביא בחשבון את שיעור העובדים , לתנאים החוזיים

ההטבות  ואת( ועדפים אחריםלפרוש במסגרת תוכניות פרישה מרצון או בעת קבלת תנאים מ
 .מעבר לתנאים החוזיים שהם צפויים לקבלת בעת עזיבתם
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ההתחייבות בגין תשלום פיצויי פיטורין לקבוצת העובדים תוצג בדוח הכספי בסכום הגבוה 
המביא בחשבון את העלות הנוספת , מבין סכום ההתחייבויות שיחושב על בסיס אקטוארי

לבין סכום ההתחייבויות שמחושב , גין מתן הטבות כאמורשצפוי שתיגרם לתאגיד הבנקאי ב
של  20דעת  כנדרש בגילוי, פר שנות הוותק שלוכמכפלת השכר החודשי של העובד במס

. לשכת רואי חשבון בישראל
 

במודלים האקטואריים עליהם שונה שיעור צפי העזיבות המוקדמות ל "כתוצאה מההנחיה הנ
. וכן נוספו ההטבות מעבר לתנאים החוזיים, ומענקי יובלמבוססים ההתחייבויות הפנסיוניות 

, עדכונים אלו נעשו על פי נסיון העבר בבנק ומבוססים על מספר מועט יחסית של מקרים
. בהתאם להערכת ההנהלה

מספרי . 2011בדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת , הבנק יישם לראשונה את ההנחיה 
. הוצגו מחדשהשוואה 

. הכספיים לדוחות 13וביאור ( 12( )ה) 1ביאורבישום לראשונה ראה השפעת הי

  
: אומדנים השוניםלהלן רגישות השינויים ב

שיעור השינוי 
ההשפעה  
ח  "במיליוני ש

 1.5 0.1% -העלאת אומדן השינוי השנתי בשכר ב

 7.1  4.0%במקום  3.75%-הקטנת שיעור ההיוון לחישוב העתודות ל

 
  ותהתחייבויות תלוי   . ג

הפרשות מתאימות לגבי תביעות אשר לדעת הנהלת הבנק הדוחות הכספיים כוללים  
וזאת למרות , לא תדחינה או תתבטלנה, המתבססת על הערכות היועצים המשפטיים

בנוסף קיימים הליכים משפטיים שבשלב זה לא . ל מוכחשות על ידי הבנק"שהתביעות הנ
. לא בוצעה בגינם הפרשהומהטעם האמור , ניתן להעריך את סיכוייהם

בהתאם להוראות המפקח על הבנקים הטיפול בתביעות משפטיות תלויות נערך על פי תקן  
על פי ההוראות מסווגות התביעות . וההוראות הנלוות אליו FAS 5חשבונאות אמריקאי 

: להתממשות החשיפות לסיכון כמפורט להלן בהתאם לתחומי ההסתברות
וקטנה או שווה  20% -הסתברות מעל ל -אפשרי  .70% -הסתברות מעל ל -צפוי  
 .20% -הסתברות קטנה או שווה ל -קלוש  .70% -ל 
 .בגין תביעות שסבירות התממשותן צפויה נכללות הפרשות מתאימות בדוחות הכספיים 

תלויות ואשר התביעות כל הניתנו פרטים בדבר סכום החשיפה הנוספת בשל  16 רבביאו
 .נה קלושהאפשרות התממשותן אי
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תיאור עסקי הבנק לפי מגזרי הפעילות . ד
 
 

כללי  
 

בהתאם לסוגי הלקוחות השונים ובהתבסס על אופי , פעילות הבנק חולקה למגזרי פעילות
 .פעילותם

". מידע צופה פני עתיד"הינו "מגזרי הפעילות "חלק מהמידע המופיע במסגרת המידע על 
 .בדוח הדירקטוריון' רק בפב" ני עתידמידע צופה פ"למשמעות מושג זה ראה סעיף 

 
: להלן המגזרים 

 
 תאשר פעילותם עם הבנק משמש, בעיקר שכירים, כולל לקוחות פרטיים -מגזר משקי בית 

. בעיקר לניהול שוטף של משק ביתם
יתרת האשראי . האשראי הניתן ללקוחות אלו מאופיין בפיזור על פני מספר רב של לווים

. לציבורהאשראי  סךמ 54.4% -מהווה כ 2011מבר בדצ 31למגזר זה ליום 
 (קופות גמל, ניירות ערך, הציבורהכוללות פיקדונות )יתרת ההשקעות של לקוחות מגזר זה 

. מהיתרה הכוללת של סעיף זה בבנק 75.1%מהווה  2011בדצמבר  31ליום 
 

ות קבוצה מצומצמת של לקוחכל הרשויות המקומיות וכולל  -מגזר מסחריים גדולים 
והיקף האשראי הניתן להם עולה  מסחריים אשר פעילותם עם הבנק משמשת לצרכי עסקיהם

או המנהלים באמצעות הבנק /ח ו"מיליון ש 10או מחזור פעילותם עולה על /ח ו"מיליון ש 5על 
וכן לקוחות אשר אופי פעילותם  אלף דולר 100מחזור פעילות של סחר חוץ העולה על 

 .ול במסגרת זוומורכבותו מחייבים ניה
. מיתרת האשראי בבנק 14.4%מהווה  2011בדצמבר  31ליום היקף האשראי ללקוחות מגזר זה 

 .מסך היתרה הכוללת של סעיף זה בבנק 7.8%השקעות של לקוחות מגזר זה מהווה יתרת ה
 

כולל את יתר קבוצת הלקוחות המסחריים של הבנק שלא נכללו  - מגזר מסחריים קטנים
וסך  30.8% -סך האשראי למגזר זה מיתרת האשראי בבנק מגיע ל. יים לעילבלקוחות מסחר

. השקעות לקוחות הבנק מסך 16.9% -השקעות לקוחות אלו מגיעה ל
 

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

 
. האחרות של הבנק שאינן משויכות למגזר מוגדר הפעילויות  -סכומים שלא הוקצו והתאמות 
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. לדוחות הכספיים 26אור יתוצאות פעולות המגזרים הממוינות לפי מגזרי פעילות מפורטות בב
מגזרי פעילות "נתוני תוצאות המגזרים נערכו בהתאם להוראות המפקח על הבנקים בדבר 

. וכוללים את המידע כפי שהוא מוצג להנהלת הבנק" עיקריים 
 

 אופן חלוקת תוצאות הפעילות בין המגזרים השונים
 

כללי החשבונאות שיושמו בהצגת תוצאות הפעולות של מגזרי הפעילות של הבנק הינם אלה 
להלן הכללים העיקריים שיושמו בחלוקת תוצאות . לדוחות הכספיים 1אור יהמתוארים בב

: הפעילות בין המגזרים השונים
 

ת המרווח בין הריבית המתקבלת או המשולמת ללקוח המגזר כולל א - רווח מפעולות מימון
לבין העלות השולית של מקורות הבנק ובנוסף מזוכה כל מגזר בריבית חסרת סיכון על ההון 

 .המיוחס למגזר
 

ה ה מיוחסת למגזר אליו שייך הלווה שכנגד חבותו נרשמוצאהה  -הוצאות בגין הפסדי אשראי
  .הוצאהה

 
. מיוחסות למגזר אליו משתייך הלקוח -ות הכנסות תפעוליות ואחר

 
אופן יחוס . מרבית ההוצאות מזוהות ומיוחסות ספציפית למגזרים -הוצאות תפעוליות ואחרות 

ההוצאות מבוסס על פי מודל תמחיר פעולות הקובע את המחירים לכל סוג פעילות 
.  המתבצעת על ידי לקוחות המגזרים השונים

 
מס על תוצאות הפעילות של כל מגזר חושבה על פי שיעור ההפרשה ל -מסים על ההכנסה 

. יאפקטיבהמס ה
 

כלל מחולק למגזרים על ידי מודל המביא בחשבון את ההון הנדרש בגין  -ההון העצמי 
 .2ונדבך  1המחושבים בהתאם לגישה הסטנדרטית נדבך הסיכונים 

 
 המוקצהלהון העצמי , מחושבת כיחס שבין הרווח הנקי של כל אחד מהמגזרים -תשואה להון 

. למגזר
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 :לפי מגזרי פעילותוהיתרות המאזניות הממוצעות להלן תמצית נתוני הרווח הנקי 
 

: לשנה שנסתיימה ביום  רווח נקי. א
שינוי שינוי   31.12.2010 31.12.2011מגזר  

 %ח "מיליוני ש 

 39.2 15.0 38.3 53.3משקי בית 

 58.4 15.3 26.2 41.5מסחריים קטנים 

 34.6 2.7 7.8 10.5מסחריים גדולים 

 21.4 0.6 2.8 3.4ניהול פיננסי 

- - - - סכומים שלא הוקצו והתאמות 

 44.7 33.6 75.1 108.7סך הכל 

 

 יתרה מאזנית ממוצעת. ב
 התחייבויותנכסים מגזר 

שינוי    2010 2011שינוי   2010 2011 

 %ח "מיליוני ש %ח "מיליוני ש 

 9.2 2,515.3 2,746.7 13.5 1,626.7 1,845.7משקי בית 

 18.9 541.5 643.9 15.7 938.4 1,085.7מסחריים קטנים 

 39.0 215.7 299.8 7.1 447.1 478.8מסחריים גדולים 

 6.1 (א)1,016.0 1,078.4 4.4 1,569.6 1,639.0ניהול פיננסי 

שלא  סכומים

 189.6הוקצו והתאמות 

 

 16.8 (א) 162.3

 

109.9 

 

99.1 

 

10.9 

 11.2 (א)4,387.6 4,878.7 10.4 (א)4,744.1 5,238.8סך הכל 

 
הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על (   א)   

.דוחות הכספייםל 13וביאור  (12( )ה) 1ביאור ראה. כספי בנושא זכויות עובדים דיווח       
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 :לפי מגזרי פעילותוהיתרות המאזניות הממוצעות להלן תמצית נתוני הרווח הנקי 
 

: לשנה שנסתיימה ביום  רווח נקי. א
שינוי שינוי   31.12.2010 31.12.2011מגזר  

 %ח "מיליוני ש 

 39.2 15.0 38.3 53.3משקי בית 

 58.4 15.3 26.2 41.5מסחריים קטנים 

 34.6 2.7 7.8 10.5מסחריים גדולים 

 21.4 0.6 2.8 3.4ניהול פיננסי 

- - - - סכומים שלא הוקצו והתאמות 

 44.7 33.6 75.1 108.7סך הכל 

 

 יתרה מאזנית ממוצעת. ב
 התחייבויותנכסים מגזר 

שינוי    2010 2011שינוי   2010 2011 

 %ח "מיליוני ש %ח "מיליוני ש 

 9.2 2,515.3 2,746.7 13.5 1,626.7 1,845.7משקי בית 

 18.9 541.5 643.9 15.7 938.4 1,085.7מסחריים קטנים 

 39.0 215.7 299.8 7.1 447.1 478.8מסחריים גדולים 

 6.1 (א)1,016.0 1,078.4 4.4 1,569.6 1,639.0ניהול פיננסי 

שלא  סכומים

 189.6הוקצו והתאמות 

 

 16.8 (א) 162.3

 

109.9 

 

99.1 

 

10.9 

 11.2 (א)4,387.6 4,878.7 10.4 (א)4,744.1 5,238.8סך הכל 

 
הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על (   א)   

.דוחות הכספייםל 13וביאור  (12( )ה) 1ביאור ראה. כספי בנושא זכויות עובדים דיווח       
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: המגזרים להלן תיאור מורחב של
 

כולל התייחסות לנושאים המשפיעים באופן פרטני על , המידע המפורט לכל מגזר להלן
אלא , מידע לגבי נושאים ופעילות בהם לבנק אין התייחסות ספציפית למגזר מסוים. המגזר

ניתן במסגרת הנושא הרלוונטי  , מטופלים במסגרת כלל הבנק ללא אבחנה מגזרית
רכוש קבוע , ניהול סיכונים, זה ניתן למנות דיווח על מערך המקורות בכלל. בדוח הדירקטוריון

. 'וכו ומתקנים ומיסוי
 

הינו " תיאור עסקי הבנק לפי מגזרי פעילות" '-חלק מהמידע המופיע במסגרת המידע בפרק ד
בדוח ' בבפרק " מידע צופה פני עתיד"למשמעות מושג זה ראה סעיף ". מידע צופה פני עתיד"

 .ןהדירקטוריו
 
 

מגזר משקי בית . א
 

. מגזר משקי הבית מספק מגוון של שירותי בנקאות ומוצרים פיננסים למשקי בית
 ,סניפים הפזורים בישובים הערביים 31 -המגזר פועל באמצעות מערך הסינוף של הבנק
 הפעילויות במגזר זה מנוהלות באמצעות. בערים הגדולות בצפון הארץ ובמשולש הצפוני

. 'ד טלפוני וכומוק, כרטיסי אשראי, ישה באינטרנטגל, סניף הבנק ,פצהערוצי ה מספר
 

כאשר הצוות  , השירות ללקוחות בסניף ניתן על ידי צוות בנקאים המתמחה בשירות למגזר זה
. מרכז את הטיפול בלקוחות על כל היבטיו

 
רטיסי כ, אשראי, ניהול חשבון שוטף: המוצרים הבנקאיים העיקרים שמשווק המגזר כוללים

. ייעוץ פנסיוני ועוד,קרנות נאמנות, השקעות בניירות ערך, פיקדונות, אשראי
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בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום , משקי בית (א)הלן תמצית תוצאות הפעילות של מגזר ל
2011: 

בנקאות  

ופיננסים 

כרטיסי 

אשראי 

סך הכל שוק ההון 

 ח"במיליוני ש 

הוצאות רווח מפעולות מימון לפני 

  ן הפסדי אשראיבגי

    

 120.9-  4.2 116.7מחיצוניים 

 41.5 -( 1.2) 42.7  בינמגזרי

 68.5 7.3 14.2 47.0הכנסות תפעוליות ואחרות 

 230.9 7.3 17.2 206.4סך ההכנסות 

 8.7- -  8.7 הוצאות בגין הפסדי אשראי

הוצאות תפעוליות ואחרות  

 147.4 6.7 7.4 133.3( לרבות פחת והפחתות)

 74.8 0.6 9.8 64.4רווח לפני מסים 

 21.5 0.2 2.8 18.5הפרשה למסים על הרווח 

 53.3 0.4 7.0 45.9רווח נקי 

 34.7%   תשואה להון 
 1,845.7-  142.0 1,703.7יתרה ממוצעת של נכסים 

 2,746.7-  93.6 2,653.1תחייבויות היתרה ממוצעת של 

-  51.6 1,496.1 (ב)יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 

 

1,547.7 
יתרה ממוצעת של נכסי קופות 

קרנות נאמנות וקרנות , גמל

השתלמות 

 

 

 -

 

 -

 

835.1 

 

 

835.1 

- - יתרה ממוצעת של ניירות ערך 

 

191.6 191.6 

מרכיבי הרווח מפעולות מימון לפני 

:  הוצאה בגין הפסדי אשראי

    

 126.6 - 3.0 123.6מרווח מפעילות מתן אשראי 

 33.8 - - 33.8 פיקדונות פעילות קבלת מרווח מ

 2.0 - - 2.0אחר 

סך הכל רווח מפעולות מימון לפני 

 הוצאה בגין הפסדי אשראי

 162.4 - 3.0 159.4מחיצוניים ובינמגזרי 
. המידע המגזרי כולל פעילות מול חיצוניים יחד עם פעילות מול מגזרי פעילות אחרים( א)
. צורך הלימות הון כפי שחושבו ל -נכסי סיכון ( ב)
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בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום , משקי בית (א)להלן תמצית תוצאות הפעילות של מגזר 
2010: 

בנקאות  

   ופיננסים

כרטיסי 

   אשראי

שוק 

ההון 

סך הכל 

 ח"במיליוני ש  

רווח מפעולות מימון לפני הפרשה 

לחובות מסופקים  

    

 105.7-  3.1 102.6מחיצוניים 

 41.7 -( 0.5) 42.2  יבינמגזר

 67.4 7.9 12.8 46.7  הכנסות תפעוליות ואחרות

 214.8 7.9 15.4 191.5  סך ההכנסות

 16.8- -  16.8הפרשה לחובות מסופקים 

הוצאות תפעוליות ואחרות  

 138.2 6.0 5.9 126.3( לרבות פחת והפחתות)

 59.8 1.9 9.5 48.4  רווח לפני מסים

 21.5 0.7 3.4 17.4  הפרשה למסים על הרווח

 38.3 1.2 6.1 31.0  רווח נקי

 24.3%     תשואה להון
 1,626.7-  125.2 1,501.5 יתרה ממוצעת של נכסים

 2,515.3-  85.1 2,430.2  יתרה ממוצעת של התחייבויות

-  68.2 1,394.0  (ב)יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 

 

1,462.2 

, קופות גמליתרה ממוצעת של נכסי 

 קרנות 

  וקרנות השתלמות, נאמנות

 

 -

 

 -

 

760.3 

 

 

760.3 

- - יתרה ממוצעת של ניירות ערך 

 

179.3 179.3 

מרכיבי הרווח מפעולות מימון לפני 

: הפרשה לחובות מסופקים 

    

 113.6 - 2.6 111.0מרווח מפעילות מתן אשראי 

פיקדונות  מרווח מפעילות קבלת 

 

24.0 - - 24.0 

 9.8 - - 9.8אחר 

סך הכל רווח מפעולות מימון לפני 

הפרשה לחובות מסופקים מחיצוניים 

 147.4 - 2.6 144.8  ובינמגזרי
. המידע המגזרי כולל פעילות מול חיצוניים יחד עם פעילות מול מגזרי פעילות אחרים( א)
 .כפי שחושבו לצורך הלימות הון -נכסי סיכון ( ב)
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  קי ביתמגזר משהפעילות של  תמצית תוצאות
שנת ח ב"מיליון ש 38.3 –ח בהשוואה ל "מיליון ש 53.3 -ב 2011שנת הרווח הנקי הסתכם ב

עליה ברווח מפעולות וסבר ממ עיקר הגידול.  39.2%המהווים , ח "מיליון ש 15גידול של , 2010
 . בפער הריביתביתרות ו גידולמ כתוצאהמימון 

. 2010שנת ב 24.3% -בהשוואה ל 34.7%-ל 2011שנת תשואת הרווח הנקי להון הגיעה ב
ח לעומת "מיליון ש 162.4 -בהסתכם  הוצאות בגין הפסדי אשראירווח מפעולות מימון לפני ה

. 10.2%של  עליה, 2010שנת ח ב"מיליון ש 147.4
ח בהשוואה "מיליון ש 68.5בסך של  2011שנת הכנסות תפעוליות ואחרות הסתכמו ב

. 1.6%המהווים , ח"מיליון ש 1.1של גידול , 2010ח בשנת  "מיליון ש 67.4 -ל 
 גידול, 2010שנת ח ב"מיליון ש 214.8 -בהשוואה ל ח"מיליון ש 230.9 -סך ההכנסות הסתכמו ב

. 7.5%המהווים , ח"מיליון ש 16.1של 
 םהסתכמו הכנסותיה 2011שנת בהכנסות נובע ממוצרי בנקאות ופיננסים אשר ב גידולהעיקר 

, ח"ש ןמיליו 14.9של גידול , 2010שנת ח ב"מיליון ש 191.5 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 206.4 -ב
. 7.8%המהווים 

 
ח בהשוואה "מיליון ש 17.2 -הסתכמו ב 2011שנת סך ההכנסות ממוצרי כרטיסי אשראי גדלו וב

. 11.7%המהווים , ח"מיליון ש 1.8גידול של , 2010שנת ח ב"מיליון ש 15.4 -ל
 

בהשוואה  2011שנת ח ב"מיליון ש 7.3 –הסתכמו במגזר זה ב  ההוןסך ההכנסות ממוצרי שוק 
.  7.6%המהווים , מיליון 0.6של  ירידה, 2010ח בשנת "שמיליון  7.9 -ל

 1,026.7בסך של  2011הממוצעת של מוצרי שוק ההון למגזר הסתכמה בסוף שנת  היתרה
. 9.3%המהווים , ח "מיליון ש 87.1של  עליה, 2010בסוף שנת  939.6ח לעומת "מיליון ש

ח "מיליון ש 16.8ח לעומת "מיליון ש 8.7הסתכמה בסך  2011שנת ב הוצאה בגין הפסדי אשראי
, הירידה בהוצאה נובעת מגביות ריבית. 48.2%המהווים , ח"מיליון ש 8.1של  קיטון, 2010שנת ב

בגין הפסדי וכיום מוצגות בניכוי מהוצאות , אשר סווגו אשתקד לסעיף הכנסות מימון אחרות 
. אשראי

ח "מיליון ש 138.2 -בהשוואה ל ח"מיליון ש147.4 -הוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו ב
. 6.7%המהווים , ח"מיליון ש 9.2של גידול , 2010שנת ב

 ח"מיליון ש 1,845.7-היתרה הממוצעת של הנכסים שעיקרם אשראי לציבור הסתכמה ב
. 13.5%בשיעור של גידול , 2010 שנתח בסוף "מיליון ש 1,626.7-בהשוואה ל

ח בהשוואה  "מיליון ש 2,746.7-היתרה הממוצעת של ההתחייבויות הסתכמה ב
. 9.2%של בשיעור גידול , 2010שנת בסוף  ח"מיליון ש 2,515.3 -ל
 

 תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על המגזר, מגבלות חקיקה
החלות על מערכת הבנקאות  תקנות והנחיות רגולטוריות, הבנק פועל במסגרת חוקים

  .בישראל
 

קיים שימוש גובר  התפתחות בשווקים של המגזר או שינויים במאפייני הלקוחות שלו
ועליה משמעותית בשימוש בכרטיסי אשראי באוכלוסייה ( בעיקר אינטרנט)בערוצים ישירים 

  .הערבית בכלל ובמגזר משקי בית בפרט
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פיע מהותית על המגזר שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להש
גידול משמעותי לעומת השנה הקודמת בלקוחות הפעילים נמשך ה 2011במהלך שנת 

. בערוצים הישירים
        הבא לתת מענה ללקוחות בכל זמן ובכל שעה דרך מכשיר הטלפון  ai smsהושק שירות    -

. הנייד ולשפר את הזמינות והעדכניות בניהול החשבון
 .שירה ללקוח תוך הפיכת תהליך ביצוע הפעולות לנוח ופשוט יותרממשק גלישה י שיפור  -
 .שעות ללקוח באמצעות המבואות הטכנולוגיות בחלק מן הסניפים 24במשך  נגישות  -
מכשירי הפקדת , מערכת תורים: הכנסת מערכות לקיצור משך שהיית הלקוח בסניף כגון  -

 .שיקים ומזומנים
 
ורמי ההצלחה הקריטיים במגזר ג
 .המוצרים המשווקים  לצרכי הלקוחהתאמת  -
 .זמינות ללקוחות באזורים בהם ממוקדת האוכלוסייה הערבית -
 .הכשרת כח אדם מיומן למתן שירות ללקוחות המגזר -
 .פריסה גאוגרפית בהתאם לאיזורים בהם ממוקדת האוכלוסיה הערבית -
 .ניתוח וניהול מאפייני הסיכון הרלוונטיים לאוכלוסיה הערבית -
 

יסה והיציאה העיקריים של המגזר מחסומי הכנ
עלויות תפעול כבדות ביחס לנפחי הפעילות של הלקוחות הנובעות מהפיזור הגיאוגרפי  -

 .של האוכלוסייה
 .כוח אדם מיומן במגוון המוצרים והפעילויות הבנקאיות -
 .תחזוקה ושדרוג שלהם ,השקעה בהטמעת אמצעים טכנולוגים מתקדמים -
 .םהשקעה בפריסת סניפים ותחזוקת -
 

תחליפים למוצרים ולשירותים של המגזר והשינויים שחלו בהם 
  ATMמוקד טלפוני ומכשירי , בשנים האחרונות חלה עליה בשימוש בערוצים ישירים באינטרנט

הלקוחות ובמיוחד במגזר משקי כן עליה בשימוש בכרטיסי אשראי באוכלוסייה הערבית בכלל ו
. הבית

 סי אשראי המאפשרים ביצוע תשלומים וקבלת אשראימציעים כרטיחברות כרטיסי האשראי 
(. כולל גופים חוץ בנקאיים)אחרים באופן עצמאי ובשיתוף עם מפיצי כרטיסי אשראי 

 
מבנה התחרות במגזר והשינויים שחלו בו 

התחרות במגזר הינה בעיקר מול בנק הפועלים ובנק מרכנתיל דיסקונט ובערים הגדולות גם 
מגמה ניכרת של הרחבת הפריסה  המשכנ 2011שנת במהלך  .םמול יתר הבנקים המסחריי

 . הסניפית של המתחרים במגזר
התחרות גבוהה יחסית לנפחי פעילות הלקוחות ובאה  רמת .סניף נוסף 2011שנת פתח בהבנק 

. תנות ללקוחות בעלי היקף פעילות נמוך יחסיתלידי ביטוי בהטבות הני
 

מוצרים ושירותים 
, במהלך השנה. רותים ומוצרים המתאימות למאפייני הלקוחות השוניםהבנק מציע חבילות שי

, פיקדונות, שווקו חבילות חדשות לקבוצות לקוחות הכוללות תנאים מועדפים לקבלת אשראי
הבנק הרחיב את פעילותו  .ריביות אטרקטיביות על פיקדונות והנחות על מוצרים נילווים

בעמדת , אינטרנטקבל הלוואה באמצעות המאפשרת ללקוח ל, "הלוואות אקספרס"בתחום 
הבנק נותן שירותי יעוץ  .כרטיס אשראי המידע האוטומטית המוצבת בסניפי הבנק ובאמצעות 
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בניירות ערך במספר סניפים וכן באמצעות אתר האינטרנט ניתן לבצע את מרבית הפעולות 
.  הבנקאיות

. הטלפון הנייד של הלקוחהמאפשר קבלת מידע למכשיר  AI SMSהשיק את מוצר  2011בשנת 
 

לקוחות 
שפעילותם עם הבנק הינה , שכירים, לקוחות המגזר מאופיינים בעיקר כבעלי משק בית

. למטרת ניהול משק ביתם
לקוחות אלו מאופיינים כבעלי עושר פיננסי נמוך עד בינוני ובאופן דומה גם האשראי מאופיין 

  .בפיזור רב  ובסכומים נמוכים
 

שיווק והפצה 
, טלפונית: במספר אופנים ווק מבוצע באמצעות סניפי הבנק בפעילות יזומה בסניף השי

. וכן באמצעות ערוצים טכנולוגיים שונים, במפגש עם הלקוח בסניף
 

הון אנושי  
משרות  83מזה )ות משר 306היה  2011שנת במספר המשרות הממוצע של עובדי המגזר 

 293 -ל בהשוואה, (הועמסה על המגזרשעלות העסקתם ומקבצים עובדי הנהלה מרכזית 
שנת ב( משרות עובדי הנהלה מרכזית שעלות העסקתם הועמסה על המגזר 73מזה )משרות 

2010.  
המוכשרים  או באמצעות חברות כוח אדם, המועסקים בסניפים הינם עובדי הבנקהעובדים 

 .למתן שירות ללקוחות המגזר
 

יעדים ואסטרטגיה עסקית 
הגברת הנגישות ללקוחות על  .בהגדלת הרווחים על ידי שיפור תהליכים יעדי הבנק מתמקדים

ובחינת דרכי פעולה לצמצום התורים בסניפים  , שיפור השירות ללקוח ,ידי פריסה רחבה
 .והסטת הפעילות לערוצים ישירים

תוך העמקת הפעילות , איכותהאסטרטגיה כוללת התמקדות במגזרי , בין שאר היעדים
והוצאת תהליכים מורכבים מהסניפים ( הדיגיטלים)הערוצים העצמיים  וםוהמוצרים בתח

 .טיפול מרוכזל
 

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה
מערכות ערוצים ישירים  הפעלתויעדי הבנק כוללים הגברת השימוש בערוצים עצמאיים 

הבנק ימשיך לקיים כללי מעקב ובקרה לטיפול .  להגדלת הפריסה הסניפית , בנוסף , חדשות
.  לקוחות בעלי מאפייני סיכון במטרה לשימור איכות תיק האשראיב
 

מגזר מסחריים קטנים . ב
 

סניפים הפזורים  31השירות ללקוחות אלה ניתן באמצעות , בדומה למגזר משקי הבית
במוקדים המרכזיים של האוכלוסייה מהמגזר הערבי הן באמצעות ערוץ פקיד בסניף והן 

, השירותים העיקריים כוללים ניהול החשבון השוטף.אינטרנט באמצעות ערוצים ישירים כגון
על כן , בלקוחות מגזר זה לא קיימת שונות גדולה מלקוחות מגזר משקי הבית.וניהול האשראי

 .הינה רק לסעיפים בהם קיימת שונות ממגזר משקי בית בסעיף זההתייחסות 
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 31לשנה שנסתיימה ביום , מסחריים קטנים( א) להלן תמצית תוצאות הפעילות של מגזר
 :2011בדצמבר 

בנקאות  

ופיננסים 

כרטיסי 

אשראי 

סך הכל שוק ההון 

ח "במיליוני ש                                                                  

הוצאות בגין רווח מפעולות מימון לפני 

: הפסדי אשראי

    

 91.4-  0.8 90.6מחיצוניים 

 (9.3)- ( 0.2)( 9.1)בינמגזרי 

 32.9 1.5 2.3 29.1הכנסות תפעוליות ואחרות 

 115.0 1.5 2.9 110.6סך ההכנסות 

 0.4- -  0.4 הוצאות בגין הפסדי אשראי

לרבות )הוצאות תפעוליות ואחרות 

( פחת והפחתות

 

54.2 

 

 

1.0 

 

1.1 56.3 

 58.3 0.4 1.9 56.0רווח לפני מסים 

 16.8 0.1 0.5 16.2הפרשה למסים על הרווח 

 41.5 0.3 1.4 39.8רווח נקי 

 50.5%     תשואה להון

 1,085.7-  37.4 1,048.3  יתרה ממוצעת של נכסים

 643.9-  26.2 617.7  יתרה ממוצעת של התחייבויות

 865.7-  7.0 858.7  (ב) יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

, יתרה ממוצעת של נכסי קופות גמל

השתלמות קרנות נאמנות וקרנות 

 

 -

 

 

 -

 

 

 

149.5 

 

149.5 

 43.0 43.0- - יתרה ממוצעת של ניירות ערך 

מרכיבי הרווח מפעולות מימון לפני 

: הוצאות בגין הפסדי אשראי

    

 70.1 - 0.6 69.5מרווח מפעילות מתן אשראי 

 10.1 - - 10.1מרווח מפעילות קבלת פיקדונות 

 1.9 - - 1.9אחר 

מימון לפני סך הכל רווח מפעולות 

מחיצוניים  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 82.1 - 0.6 81.5ובינמגזרי 

המגזרי כולל פעילות מול חיצוניים יחד עם פעילות מול מגזרי פעילות אחרים   המידע( א)
. הוןמות כפי שחושבו לצורך הלי -נכסי סיכון ( ב)
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 31שנסתיימה ביום  לשנה, מסחריים קטנים( א) להלן תמצית תוצאות הפעילות של מגזר
 :2010בדצמבר 

בנקאות  

  ופיננסים

כרטיסי 

  אשראי

שוק 

ההון 

סך הכל 

  ח"במיליוני ש 

רווח מפעולות מימון לפני הפרשה 

: לחובות מסופקים

    

 76.0-  0.6 75.4מחיצוניים 

 (3.6)- ( 0.1)( 3.5)בינמגזרי 

 28.1 1.4 2.0 24.7הכנסות תפעוליות ואחרות 

 100.5 1.4 2.5 96.6סך ההכנסות 

 7.5- -  7.5הפרשה לחובות מסופקים 

לרבות )הוצאות תפעוליות ואחרות 

( פחת והפחתות

 

50.4 

 

 

0.7 

 

0.9 52.0 

 41.0 0.5 1.8 38.7רווח לפני מסים 

 14.8 0.2 0.6 14.0הפרשה למסים על הרווח 

 26.2 0.3 1.2 24.7רווח נקי 

 29.2%     תשואה להון

 938.4-  30.9 907.5  של נכסים יתרה ממוצעת

 541.5-  22.0 519.5  יתרה ממוצעת של התחייבויות

 823.3-  10.7 812.6  (ב)יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של נכסי קופות 

קרנות נאמנות וקרנות , גמל

השתלמות 

 - -144.8 144.8 

 30.6 30.6 - -יתרה ממוצעת של ניירות ערך 

ח מפעולות מימון לפני מרכיבי הרוו

: הפרשה לחובות מסופקים

    

 60.5 - 0.5 60.0מרווח מפעילות מתן אשראי 

 6.1 - - 6.1מרווח מפעילות קבלת פיקדונות 

 5.8 - - 5.8אחר 

סך הכל רווח מפעולות מימון לפני 

הפרשה לחובות מסופקים 

 72.4 - 0.5 71.9מחיצוניים ובינמגזרי 

 .ילות מול חיצוניים יחד עם פעילות מול מגזרי פעילות אחריםהמידע המגזרי כולל פע (א)
. כפי שחושבו לצורך הלימות הון -נכסי סיכון  (ב)
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  מגזר מסחריים קטניםהפעילות של  תוצאות
שנת ח ב"מיליון ש 26.2 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 41.5-ב 2011שנת הרווח הנקי  הסתכם ב

ברובו מעליה ברווח מפעולות מימון ובהכנסות אשר נבע , ח "מיליון ש 15.3של  גידול, 2010
. התפעוליות ומירידה בהוצאות בגין הפסדי אשראי

. 2010שנת ב 29.2% -בהשוואה ל 50.5%-ל 2011שנת תשואת הרווח הנקי להון הגיעה ב
 

ח לעומת "מיליון ש 82.1  -רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים הסתכם בה
. 13.4%המהווים , ח"מיליון ש 9.7של  גידול, 2010שנת ח ב"מיליון ש  72.4

 28.1 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 32.9בסך של  2011שנת הכנסות תפעוליות ואחרות הסתכמו ב
. 17.6%המהווים , ח"ן שמיליו 4.8גידול של , 2010שנת ח  ב"מיליון ש

גידול , 2010שנת ח ב"מיליון ש 100.5 -בהשוואה ל ח"מיליון ש 115.0 -סך ההכנסות הסתכמו ב
. 14.4%המהווים , ח"מיליון ש 14.5של 

.  כתוצאה מגידול בפעילות וביתרת הנכסים המנוהלים בעיקר בהכנסות נובע גידולה
 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 2.9 -ב  הסתכמו 2011שנת סך ההכנסות ממוצרי כרטיסי אשראי ב

. 16.0%המהווים , ח"מיליון ש 0.4גידול של , 2010שנת ח ב"מיליון ש 2.5
ח "מיליון ש 1.4לעומת ח "מיליון ש 1.5 -ההכנסות ממוצרי שוק ההון הסתכמו במגזר זה בסך 

. ח"מיליון ש 0.1גידול של , 2010בשנת 
מיליון  7.5 -לבהשוואה  ח"מיליון ש 0.4 -ל הוצאות בגין הפסדי אשראי והסתכמ 2011שנת ב
הירידה בהוצאה נובעת גם משינוי ההוראה בגין  . ח "מיליון ש 7.1של קיטון , 2010שנת ח ב"ש

גביות ריבית אשר סווגו אשתקד לסעיף הכנסות מימון , רבין השא, חובות פגומים וכוללת
 .. וכיום מוצגות בניכוי מהוצאות בגין הפסדי אשראי, אחרות

ח "מיליון ש 52.0 -בהשוואה ל ח"מיליון ש 56.3 -ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו ב
.  8.3%המהווים , ח"מיליון ש 4.3של  גידול, 2010נת שב

 ח"מיליון ש 1,085.7 -הסתכמה בשעיקרם אשראי לציבור היתרה הממוצעת של הנכסים 
. 15.7% שלבשיעור  גידול,  2010שנת ח בסוף "מיליון ש  938.4 -ל בהשוואה 

מיליון  541.5 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 643.9 -היתרה הממוצעת של ההתחייבויות הסתכמה ב
 .18.9%של בשיעור גידול , 2010שנת בסוף  ח"ש
 

 תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על המגזר, מגבלות חקיקה
תקנות והנחיות רגולטוריות החלות על מערכת הבנקאות , הבנק פועל במסגרת חוקים

. בישראל
 

מחסומי כניסה ויציאה עיקריים של המגזר 
עים מהקושי של לקוחות אלו לנהל באופן מקצועי ומסודר את במגזר זה קיימים סיכונים הנוב
. תזרימי המזומנים של עסקיהם

 
לקוחות 

מענפי משק שונים בעלי חברות קטנות ועסקים קטנים במגזר מסחריים קטנים קיימים לקוחות 
.  ומורכבות עסקית קטנה עד בינונית, המנהלים היקף פעילות עסקי נמוך
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הון אנושי 
משרות  27 מזה)משרות  122היה  2011שנת הממוצע של עובדי המגזר במספר המשרות 

  117 -בהשוואה ל, (שעלות העסקתם הועמסה על המגזרומקבצים עובדי הנהלה מרכזית 
שנת ב( הועמסה על המגזר משרות עובדי הנהלה מרכזית שעלות העסקתם 24מזה )משרות 

2010.  
לתפקידים שונים בהתאם לצרכי לקוחות  במגזר מועסקים בעיקר עובדים קבועים שהוכשרו

.  המגזר
 

יעדים ואסטרטגיה עסקית 
התאמה , באזורי הפעילות של הבנק תוך שימוש בפריסה הרחבה של הבנקקטנים  סקיםלווי ע

. איכותי ומהיר של אשראי מסחרי קטןהכנסת כלים שיאפשרו ניהול  לצרכי הלקוחות על ידי
 

צפי להתפתחות בשנה הקרובה 
במקביל  .ישנה כוונה להמשך הגדלת תיק האשראי למגזרי לקוחות מועדפים 2012בשנת 
הפעילות במגזר זה תבוסס בשנת . הבקרה על מנת לשמור על איכות תיק האשראיתורחב 
 .על פילוח הלקוחות לקבוצות בעלות מאפיינים משותפים 2012

 
 
מגזר מסחריים גדולים . ג
 

באמצעות ערוצי ההפצה השונים בבנק , ם האחריםבדומה למגזרי, פעילות מגזר זה מנוהלת
. והשירות ללקוחות בסניף ניתן על ידי צוות מיומן ומקצועי המתמחה בשירות למגזר זה

ערבויות ומכתבי אשראי לצד , הלוואות: המוצרים והשירותים כוללים את מגוון מוצרי האשראי
. שירותי השקעות באפיקים שונים

 
רמת הביקושים , קצב הצמיחה, ישירות מהמצב הכלכלי במשקפעילות לקוחות אלו מושפעת 

. במשק והתפתחות ענפי המשק השונים
 

בלקוחות מגזר זה לא קיים שוני מהותי מלקוחות מגזר מסחריים קטנים ועל כן יפורטו 
. הסעיפים בהם קיימת שונות בין המגזרים
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 31שנסתיימה ביום לשנה , מסחריים גדולים( א)להלן תמצית תוצאות הפעילות של מגזר
 :2011בדצמבר 

בנקאות  

ופיננסים 

כרטיסי 

אשראי 

שוק 

ההון 

סך הכל 

 ח"במיליוני ש                                                                           

הוצאות בגין רווח מפעולות מימון לפני 

: הפסדי אשראי

    

 27.0- -  27.0 מחיצוניים

 (7.3)- - ( 7.3)בינמגזרי 

 7.7 0.4 0.1 7.2הכנסות תפעוליות ואחרות 

 27.4 0.4 0.1 26.9סך ההכנסות 

( 2.6)- - ( 2.6) הוצאות בגין הפסדי אשראי

לרבות פחת )הוצאות תפעוליות ואחרות 

( והפחתות

 

15.2 

 

 -0.1 15.3 

 14.7 0.3 0.1 14.3רווח לפני מסים 

 4.2 0.1-  4.1הפרשה למסים על הרווח 

 10.5 0.2 0.1 10.2רווח נקי 

 22.0%   תשואה להון 

 478.8-  2.9 475.9יתרה ממוצעת של נכסים 

 2.3 297.5יתרה ממוצעת של התחייבויות 

 

 -299.8 

 19.5 439.7( ב)יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

 

 -459.2 

, יתרה ממוצעת של נכסי קופות גמל

קרנות נאמנות וקרנות השתלמות 

 

 -

 

 -

 

34.0 

 

34.0 

 19.5 19.5- - יתרה ממוצעת של ניירות ערך 

מרכיבי הרווח מפעולות מימון לפני 

: הוצאות בגין הפסדי אשראי

    

 15.4 - - 15.4מרווח מפעילות מתן אשראי 

 3.3 - - 3.3מרווח מפעילות קבלת פיקדונות 

 1.0 - - 1.0אחר 

סך הכל רווח מפעולות מימון לפני 

מחיצוניים  י אשראיהוצאות בגין הפסד

 19.7 - - 19.7ובינמגזרי 

המידע המגזרי כולל פעילות מול חיצוניים יחד עם פעילות מול מגזרי פעילות אחרים ( א)
. הון כפי שחושבו לצורך הלימות  -נכסי סיכון ( ב)
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 31לשנה שנסתיימה ביום , מסחריים גדולים( א) להלן תמצית תוצאות הפעילות של מגזר
 : 2010 בדצמבר

בנקאות  

  ופיננסים

סך הכל שוק ההון   כרטיסי אשראי

  ח"במיליוני ש 

רווח מפעולות מימון לפני הפרשה 

: לחובות מסופקים

    

 24.9- -  24.9מחיצוניים 

 (7.7)- - ( 7.7)בינמגזרי 

 6.9 0.4 0.1 6.4הכנסות תפעוליות ואחרות 

 24.1 0.4 0.1 23.6סך ההכנסות 

( 0.6)- - ( 0.6)ופקים הפרשה לחובות מס

לרבות )הוצאות תפעוליות ואחרות 

( פחת והפחתות

 

12.4 

 

 -0.1 12.5 

 12.2 0.3 0.1 11.8רווח לפני מסים 

 4.4 0.1-  4.3הפרשה למסים על הרווח 

 7.8 0.2 0.1 7.5רווח נקי 

 19.0%   תשואה להון 

 447.1-  2.2 444.9יתרה ממוצעת של נכסים 

 1.9 213.8התחייבויות  יתרה ממוצעת של

 

 -215.7 

 0.6 347.0( ב) יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

 

 -347.6 

יתרה ממוצעת של נכסי קופות 

קרנות נאמנות וקרנות , גמל

השתלמות 

 

 -

 

 -

 

34.5 

 

34.5 

 20.7 20.7- - יתרה ממוצעת של ניירות ערך 

מרכיבי הרווח מפעולות מימון לפני 

: הפרשה לחובות מסופקים

    

 14.7 - - 14.7מרווח מפעילות מתן אשראי 

 1.6 - - 1.6מרווח מפעילות קבלת פיקדונות 

 0.9 - - 0.9אחר 

סך הכל רווח מפעולות מימון לפני 

הפרשה לחובות מסופקים 

 17.2 - - 17.2מחיצוניים ובינמגזרי 

ילות אחרים המידע המגזרי כולל פעילות מול חיצוניים יחד עם פעילות מול מגזרי פע( א)
. הון כפי שחושבו לצורך הלימות  -נכסי סיכון ( ב)
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  מגזר מסחריים גדוליםהפעילות של  תוצאות
, 2010שנת ח ב"מיליון ש 7.8 -ח בהשוואה ל"מיליון ש10.5 -ב 2011שנת הרווח הנקי הסתכם ב

.  ובהכנסות התפעוליותבהכנסות מימון עליה הנובע מ ,ח"מיליון ש 2.7של גידול 
. 2010שנת ב 19.0% -בהשוואה ל 22.0% -ל 2011שנת ת הרווח הנקי להון הגיעה בתשוא

 
ח לעומת "מיליון ש 19.7 -הסתכם ב הוצאות בגין הפסדי אשראי רווח מפעולות מימון לפני

. 14.5%המהווים , ח"מיליון ש 2.5של  גידול, 2010שנת ח ב"מיליון ש 17.2
ח בהשוואה "מיליון ש 7.7בסך של  2011שנת כנסות תפעוליות ואחרות הסתכמו בה
. 11.6%המהווים , ח"מיליון ש 0.8של  גידול, 2010שנת ח  ב"מיליון ש  6.9 -ל

של  גידול, 2010שנת ח ב"מיליון ש 24.1 -בהשוואה ל ח"מיליון ש 27.4-סך ההכנסות הסתכמו ב
.  ביתרות הנכסים של המגזר מעליהבהכנסות נובע  הגידול .ח"מיליון ש 3.3
 לעומת, ח"מיליון ש 2.6להכנסה בסך של  הסתכמה 2011שנת ב אות בגין הפסדי אשראיהוצ

בהכנסה  ההעליי .ח בהכנסה"מיליון ש 2.0עליה בסך של , 2010שנת ב 0.6 בסך של כנסהה
גביות ריבית אשר סווגו ,בין השאר,נובעת גם משינוי ההוראה בגין חובות פגומים וכוללת 

. אחרות וכיום מוצגות בניכוי מהוצאות בגין הפסדי אשראיאשתקד לסעיף הכנסות מימון 
ח "מיליון ש 12.5 -בהשוואה ל ח"מיליון ש 15.3 -ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו ב

אשר בנוסף לעליה הכוללת בהוצאות ,  22.4%המהווים  ,ח"שמיליון  2.8של  גידול, 2010שנת ב
ר זה ביחס להוצאות הבנק בשל תוספת בהוצאות המיוחסות למגז מהותיתהבנק חלה עליה 

. המשאבים לניהול פעילות המגזר
 ח"מיליון ש 478.8 -היתרה הממוצעת של הנכסים שעיקרם אשראי לציבור הסתכמה ב

. 7.1% שלבשיעור גידול , 2010שנת ח בסוף "מיליון ש 447.1 -בהשוואה ל
מיליון  215.7 -וואה לח בהש"מיליון ש 299.8-היתרה הממוצעת של ההתחייבויות הסתכמה ב

. 39.0%של בשיעור גידול , 2010שנת בסוף  ח"ש
 

נפתח מרכז עסקים פרימיום אשר מטפל בלקוחות הגדולים  2011בתחילת חודש ספטמבר 
 25או מחזורם העסקי עולה על / ח ו"מיליון ש 5בבנק שיתרות האשראי שניתן להם עולות על 

והמענה לצרכי הלקוחות הגדולים רמת השירות  אתהוקדם במטרה לשפר  המרכז . ח"מיליון ש
. טיפול מקצועי ייעודי ללקוחות אלו ולמטרת שיפור איכות ניהול סיכון האשראיעל ידי מתן 

 
 

התפתחות בשווקים של המגזר או שינויים במאפייני הלקוחות שלו 
פעילות הלקוחות המסחריים . פעילותם של מרבית לקוחות המגזר מתבצעת בשוק המקומי

. מושפעת ממצב המשק
 

גורמי ההצלחה הקריטיים במגזר  
. מתן מענה מקצועי למכלול הצרכים הבנקאיים של לקוחות מגזר זה -
סיכון האשראי הינו גורם הסיכון המשמעותי . יכולת לנהל בקרת סיכוני אשראי באופן שוטף -

 .ביותר בפעילות המגזר
 

מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של המגזר 
. מיומן בניהול סיכוני אשראיכוח אדם  -
 .השקעה באמצעים טכנולוגיים -
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מבנה התחרות במגזר והשינויים שחלו בו 
קיימת תחרות גבוהה במגזר בתחום שיעורי הריבית והעמלות המוצעים ללקוחות אלו על ידי 

חל גידול במספר סניפי  .הבנקים והן בתחום רמת סיכוני האשראי שהבנקים מוכנים לקחת
 .תחרים כולל מוקדי שירות ייחודיים לטיפול בלקוחות המסחרייםהבנקים המ

 
שיווק והפצה 

. השיווק מבוצע בסניפי הבנק ובעיקר בפעילות אישית יזומה מול הלקוח
 

הון אנושי 
משרות עובדי  12מזה )משרות  35היה  2011שנת מספר המשרות הממוצע של עובדי המגזר ב

משרות  33 -בהשוואה ל, (ועמסה על המגזרשעלות העסקתם הומקבצים הנהלה מרכזית 
  .2010שנת ב( משרות עובדי הנהלה מרכזית שעלות העסקתם הועמסה על המגזר 10מזה )

 במגזר מועסקים בעיקר עובדים קבועים שהוכשרו לתפקידים שונים בהתאם לצרכים
ממרבית העובדים נדרשת מיומנות מקצועית גבוהה בתחום . הבנקאיים של לקוחות הבנק

  .העסקי ובעיקר בתחומי האשראי וההשקעות
  .התקיימה הכשרה ייעודית לקציני האשראי של הבנקלשם כך 

 בהנהלה יםהעסקי גורמיםבנוסף ישנה תמיכה שוטפת בפעילות מול לקוחות אלו מצד ה
. במקבציםו
 

יעדים ואסטרטגיה עסקית 
. ילותוהבנק הגדיר ענפי משק וסוגי לקוחות בהם הבנק מתמקד לפיתוח פע -
. הנובעים מפעילות מול לקוחות אלו, ניהול סיכוניםמקצועיות ב -
". מרכז עסקים פרימיום"מיקוד הטיפול בלקוחות ב  -
 

צפי להתפתחות בשנה הקרובה 
 
. הגדלה סלקטיבית של הפעילות העסקית מול הלקוחות הגדולים -
ה ובחינה מקצועית המשך בניית תיק אשראי איכותי בפלח לקוחות אלו המבוססת על הכר -

. של צרכי הלקוחות באמצעות מרכז העסקים
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מגזר ניהול פיננסי . ד
 

במגזר זה כלולה פעילות ניהול סיכוני השוק והנזילות להם חשוף הבנק וניהול ההון הפנוי של 
(. ההכנסות הנובעות מההון הפנוי חולקו למגזרים השונים)הבנק 

טרו של הבנק על ידי השקעה באגרות חוב ניהול זה נעשה באמצעות פעילות בתיק הנוס
.  ממשלתיות ועסקאות מול בנקים

. נכלל במגזר זה הכיסוי הפיננסי של התחייבויות הבנק לעובדיו בגין פיצויים ופנסיה, כמו כן
 

מבנה המגזר  
סמכויות מוגדרות לניהול החשיפות הקפדה על הניהול הפיננסי מבוצע בהנהלת הבנק תוך 

. נדרשותועמידה במגבלות ה
. פעילות ניהול נכסים והתחייבויות מבוצעת בהתאם לכדאיות הכלכלית וניהול החשיפות

 
  מגזר ניהול פיננסיהפעילות של  תוצאות

 2010שנת ח ב"מיליון ש 2.8 -בהשוואה ל ח"מיליון ש 3.4 -הסתכם ב 2011שנת להרווח הנקי 
ליה ברווח מפעולות מימון אשר קוזז הגידול נבע מע. 21.4%המהווה ,  ח"מיליון ש 0.6של גידול 

 בסך עודף רווחי יעודה לפיצויים 2010בשנת  כללובחלקו מירידה בהכנסות התפעוליות  אשר 
  .ח"ש מיליון 1.3

של   גידול, 2010ח בשנת "מיליון ש 5.5 -בהשוואה ל ח"מיליון ש 6.1 -סך ההכנסות הסתכמו ב
. 10.9%המהווים , .ח"מיליון ש 0.6

ח בשנת "מיליון ש 1.2לעומת , ח"מיליון ש 1.3 -פעוליות והאחרות הסתכמו לההוצאות הת
  .ח"שמיליון  0.1עליה של , 2010

כוללת בעיקר פיקדונות בחברת האם לכיסוי חלק אשר , היתרה הממוצעת של הנכסים
שנת ח בסוף "מיליון ש 1,569.6לעומת  ח"מיליון ש 1,639.0 -הסתכמה ב ,פיקדונות הציבורמ

. 4.4%של   בשיעורגידול  ,2010
 ח"מיליון ש 1016.0ח לעומת "מיליון ש 1,078.4-היתרה הממוצעת של ההתחייבויות הסתכמה ב

. 6.1%בשיעור של  גידול, 2010שנת בסוף 
 

שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על המגזר 
מוכנסות לשימוש  בשנים האחרונות. עיקר ההשקעות המבוצעות במגזר הן במערכות מידע

ניתוח סיכוני השוק  אפשרמערכות טכנולוגיות מתקדמות המיועדות הן לביצוע ההשקעות והן ל
 .באופן מתקדם והצגתו בדוחות הבנק

 
גורמי ההצלחה הקריטיים במגזר 

 .מערכות מידע וביצוע פעולות בשוק ההון -
 .העובדים המוכשרים לעסוק בנושאומקצועיות איכות  -

 
הון אנושי 

.  פעילות המגזר מנוהלת על ידי כח אדם מצומצם בהנהלת הבנק בכלל ואגף הכספים בפרט
 

יעדים ואסטרטגיה עסקית 
היעד של הניהול הפיננסי הוא להשיג תשואה נאותה על נכסי הבנק תוך הקפדה על המגבלות 

. בנושא הסיכונים שקבע הדירקטוריון
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סכומים שלא הוקצו והתאמות . ה
 

המפקח ו כל פעילויות הבנק שאינן משויכות למגזר בר דיווח על פי הוראות במגזר זה נכלל
. על הבנקים

.  למגזר זהרווח נקי נרשם לא  2010 –ו  2011 יםבשנ
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ניהול סיכונים . ה
 
 

 כללי
 

וסיכונים  ,סיכוני מוניטין ואסטרטגיה, משפטיים, ת הבנק נלווים סיכונים תפעוליים לפעילו
. סיכוני שוק וסיכוני נזילות, נסית שעיקרם סיכוני אשראיהנובעים מהפעילות הפינ

המדיניות  .מדיניות הבנק חותרת להשגת היעדים העסקיים תוך מזעור החשיפה לסיכונים
 .המתייחסות לניהול הסיכונים , ת ניהול בנקאי תקין של בנק ישראלתואמת את הוראו

בחינת עמידת , ניהול הסיכונים סקירה שנתית שלמקיים הבנק  2במסגרת יישום הנחיות באזל 
איתור החוזקות והחולשות ובניית , 2ניהול הסיכונים בסטנדרטים שנקבעו במסגרת באזל 
 .תוכניות עבודה לשיפור ועדכון תהליכי ניהול הסיכונים

הדירקטוריון . דירקטוריון הבנק קבע קריטריונים לאמידת הסיכונים ומסגרות עבודה שוטפות
שוטפים אחר ביצוע המדיניות והתפתחות הסיכונים הן במליאת מקיים מעקב ופיקוח 
. וועדת ביקורתועדת סיכונים , ת משנה שיועדו לסיכונים השוניםוהדירקטוריון והן בועד

 
 ".מידע צופה פני עתיד"הינו " ניהול סיכונים"חלק מהמידע המופיע במסגרת המידע על 

 .בדוח הדירקטוריון' בפרק ב "מידע צופה פני עתיד"למשמעות מושג זה ראה סעיף 
 

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

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

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

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

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

 .מהדרישה כי מנהל הסיכונים הראשי יהיה חבר הנהלה בכירה
לתאם את כל , ת מומחיות וכישורים מתאימיםעל מנהל הסיכונים הראשי להיות בעל רמ

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

 .יתהסיכונים יהיה נתון לביקורת תקופתית של הביקורת הפנימ
קביעת , מעורבות בתכנון האסטרטגיה של התאגיד הבנקאי –תפקידי פונקצית ניהול הסיכונים 

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

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

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

וחברת הנהלת ( C.R.O)דפנה לנדאו כמנהלת סיכונים ראשית ' מונתה גב, בהתאם להחלטה זו
 .2011י נביו 1הבנק בתוקף מיום 
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 2באזל 

 
 ךקובעות דרישות איכותיות וכמותיות לצור, החלות על תאגידים בנקאיים,  2הנחיות באזל 

 . ניהול הסיכונים
 

כך שכל נדבך מהווה תמיכה , נדבכים השלוש על נסמכת הפיננסי השוק יציבות, 2 באזל פי על
: לאחר

 
, לראשונה, חישוב מותאם לסיכונים של דרישות ההון אשר כולל –דרישות הון מזעריות  :1 נדבך

. תפעוליים סיכוניםל התייחסות
 

וכולל גם את תהליכי ניהול  הפיקוחיתמתווה את הציפיות והעקרונות בנוגע לסקירה :  2 נדבך
, נים של התאגיד הבנקאי וסיכונים שאינם נכללים בנדבך הראשון לרבות סיכון ריכוזיותהסיכו

 .סיכון ריבית בתיק הבנקאי ועוד
 

 אליהם הסיכונים בדבר מוגברת שקיפות ליצירת בעיקר ומתייחס שוק במשמעת דן: 3 נדבך
 .הבנק חשוף

 
 

 חישוב: היתר באמצעות  בין, הבנק פועל בהתאם לשלושת הנדבכים , לפי דרישת בנק ישראל
איסוף נתונים והקמת , הסיכונים ניהול תהליכי שיפור, הסטנדרטית הגישה לפי ההון הלימות

 הנדבך וגילויי( ICAAP) הפנימי ההון אמידת, מאגרי מידע הדרושים לאמידת משתני הסיכון
.  השלישי

 
 הראשון נדבךה פי על,  בהתאם לגישת המדידה הסטנדרטית בבנק מחושבים הסיכון נכסי

.  תפעוליים וסיכונים שוק סיכוני, אשראי סיכוני הכולל 2 באזל בהוראות
 פי על תפעולי החל הבנק לחשב את הקצאת ההון בגין הסיכון, 2011בדצמבר  31החל מיום 

 .75עמוד הגישה הסטנדרטית למידע נוסף ראה 
 

בגין הנדבך  8%מזה , 9%הנדרש על ידי המפקח על הבנקים הינו המזערי יחס הלימות ההון 
הינה של ( ללא מכשירי הון מורכבים 1הון רובד )הדרישה ליחס הון ליבה מינימאלי  .הראשון

 .2010בדצמבר  31החל מיום  7.5%
 

, בתקופה המקבילה 14.61%לעומת  15.30% הינו ההון הכולל לרכיבי סיכון הלימות יחס
 . בתקופה המקבילה אשתקד 9.90%לעומת  11.30%לרכיבי סיכון הינו  1יחס הון רובד , אשתקד

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

  -ICAAPתהליך הערכת הלימות ההון
 

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

 
 :רכזיים התהליך כולל שני רכיבים מ

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

בוחן את הבנק את יכולת , במסגרת בחינת יכולת הנשיאה בסיכון.  ולפרופיל הסיכון של הבנק
. עמידתו בתרחישי קיצון הרלוונטיים לפעילות העסקית ובהתאם לסיכונים אליהם הוא חשוף

 . החמור בהשפעתו על הון הבנק נבחן למול תכנון ההון הרב שנתיהתרחיש 
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 הנדרשת ההון הלימות ושל הסיכון פרופיל של עתיד פני צופה ראייה משקף בבנק ההון תכנון

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

  .  אלה לשנים ההון צרכי של רחבה
 
 בסטנדרטים הסיכונים ניהול עמידת בחינת, בבנק הסיכונים ניהול של שנתית סקירה. 2

 ועדכון לשיפור עבודה תוכניות ובניית והחולשות החוזקות איתור, 2 באזל במסגרת שנקבעו
.  הסיכונים ניהול תהליכי

 
 "ההון כריות" קביעת על האמון עבודה צוות באמצעות ICAAP ה תהליך להטמעת פועל בנקה

 .הבנק של הסיכון תיאבון והגדרת הקיצון תרחישי בניית, הבנק של הסיכונים מפת סמך על
 אלו הון כריות . 1 בנדבך נכללו שלא סיכונים בגין "כריות הון" נאמדו זה תהליך במסגרת

 . שונים שוק וסיכוניסיכון שיורי , ענפית ריכוזיות, גדול לווה ריכוזיות: כגון םלסיכוני מענה נותנות

 
החל הבנק בהיערכות לתהליך הערכת הלימות ההון הפנימי בגין שנת , במהלך הרבעון השלישי

 .ובסיומו יוגש המסמך לחברת האם 2012התהליך צפוי להסתיים במחצית שנת . 2011
 

 כתו לכלי עיקרי בניהול הסיכונים תוךוהפי ICAAP -ה  הבנק ממשיך להטמיע את תהליך
 .תסיכונים ראשי תהתאמת המבנה הארגוני לאור מינוי מנהל

 
  3באזל 

 
הוראות  BIS (Bank For International Settlements) הפורסמו על ידי , 2010בחודש דצמבר 

 .הפיננסי האחרון בהתאם ללקחי המשבר 2מרחיבות את הוראות באזל , הוראות אלה. 3באזל 
תוך , ת היא להביא לחיזוק עמידותה של המערכת הבנקאית בעיתות משברמטרת ההוראו

שיפור יחסי הנזילות , הכנסת שיפורים בתחום ניהול הסיכונים ובדגש על שיפור איכות ההון
העצמת הפיקוח תוך קביעת כללים להתאמת , וקביעת סטנדרטים אחידים למדידת הנזילות

הורדת התלות של דרישות ההון במצב , לכל בנק בהתאם לפרופיל הסיכון שלו דרישת ההון
 .הגברת השקיפות של שיטות ניהול הסיכונים, הכלכלי

 
 .אם וכאשר תאומצנה על ידי הפיקוח, וייערך לקראת יישום BISלומד את המלצות ה , הבנק
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 :דוח הכספיומיקומם ב 2הנגזרות מהוראת באזל דרישות הגילוי להלן פירוט 

הנושא 

דוח טבלה 

דוח כספי דירקטוריון 

-   47 'עמ 2 איכותי וכמותי -מבנה ההון

 -  72, 48' עמ 3 איכותי וכמותי -הלימות ההון
-  76-91 'עמ 4 גילוי איכותי –סיכון אשראי 

חשיפות סיכון אשראי לפי סוגי אשראי 

 - 85' עמב  4עיקריים 

י וסוגי חשיפות סיכון אשראי לפי צד נגד

-  86' עמד  4אשראי עיקריים 

-  87' עמה  4חשיפות אשראי לפי תקופה לפירעון 

 'תוספת ה - ו 4 לפי ענפי משקחשיפת סיכון אשראי 

 4ביאור  - ח 4 תנועה ביתרת הפרשה להפסדי אשראי

-  88' עמ 5חשיפות אשראי לפי משקל סיכון 

-  80' עמ 7 איכותי –הפחתת סיכון אשראי 

-  91 'עמ 7 כמותי –תת סיכון אשראי הפח

 11ביאור  92' עמ 10כמותי איכותי ו -סיכון שוק

 - 75' עמ 12 גילוי איכותי –סיכון תפעולי 

-  96' עמ 14סיכון ריבית 
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 סיכונים תפעוליים וסיכונים משפטיים
 

אנשים , הוא סיכון להפסד כתוצאה מאי נאותות או מכשל של תהליכים פנימיים סיכון תפעולי
, בין השאר כתוצאה משיטות פגומות לעיבוד נתונים, ומערכות או כתוצאה מאירועים חיצוניים

  .טעויות אנוש והעדר תהליכי בדיקה ובקרה נאותים
נילווים לכל הפעילות העסקית של הבנק ולעיתים עשויות להיות להם  תפעולייםסיכונים 

 .סיכוני שוק ונזילות, איסיכוני אשר: השלכות גם על סיכונים אחרים כגון
כללים ועקרונות על מנת לצמצם את , תפעולייםדירקטוריון הבנק קבע מדיניות ניהול סיכונים 

 . ההשלכות של סיכונים אלו ולהפחית את הסבירות להתרחשותם
  .שאושר בדירקטוריון  תפעולייםמידע זה כלול במסמך ניהול סיכונים 

 
הוקמה בבנק ועדה , כ"כ. הבנקאחת לשנה בדירקטוריון  נידונה תפעולייםהחשיפה לסיכונים 

ובהשתתפות נציגים  מנהלת הסיכונים הראשיתלניהול הסיכונים התפעוליים בראשות 
. הועדה מתכנסת אחת לרבעון. כולל קצין הציות והיועצת המשפטית, ממחלקות שונות בבנק

 .לאומי ים תפעוליים שלמשתתפים בפורום סיכונ, או מי מטעמו/ו מנהלת הסיכונים הראשית
 

באופן זה כל הפעילויות . ש"שירותי תפעול ואו, לאומי-מקבל מחברת האם, בנק ערבי ישראלי
וערוכים באופן , המבוצעות בסניפים ובהנהלת הבנק מעוגנות בנהלים שמרביתם זהים ללאומי

 .ת אנושלשפר את שיטות העבודה ותהליכי הבידוק הפנימי ולמנוע טעויו ומקצועי אשר נועד
בנק ערבי ישראלי מקבל שירותי מחשב מלאומי באופן דומה לשירותים שלאומי מספק לעצמו 

 .וביניהם גם אבטחת מידע ובקרות לבחינת נכונות הנתונים
 
 

 : או של מערכות מדידה/להלן מידע על האופי וההיקף של מערכות דיווח על סיכון ו
שלוש אחת לאשר יעודכן פעוליים הבנק ערך מיפוי של כל הסיכונים הת 2009בשנת  .1

 .סקר סיכונים באמצעותשנים 
הבנק מנהל מערכת ממוכנת לניהול סיכונים  -מאגר מידע ממוכן של סיכונים תפעוליים  .2

שכוללת את מאגר הסיכונים התפעוליים ואירועי הכשל  -מערכת מור -תפעוליים
גר המידע מאפשר ניתוח מא. או זוהו בתהליכי המיפוי/שנאספו במסלולי הדיווח השונים ו

 .של הסיכונים והאירועים לצורכי בקרה וניהול בחתכים שונים
בוצע טיוב תהליכים וסיכונים ובכללם איתור סיכונים חדשים  2010-2011במהלך השנים 

  .והעמקת הבקרות במערכת
כספים , מעילה, הונאה, אירועים שהתממשו כגון אירועי כשל -דיווח של אירועים .3

 .צויים ללקוחות מדווחים למערכת מורפי, ששולמו
 

. הגישה הסטנדרטית פי חושבה הקצאת ההון על, באשר להקצאת הון בגין סיכונים תפעוליים
כאשר דרישת ההון עבור כל , פעילויות הבנק מחולקות לקווי עסקים , על פי  עקרונות גישה זו

. קו עסקים זהקו עסקים מחושבת על ידי הכפלת ההכנסה הגולמית במקדם המוקצה ל
 האינדיקאטור לתקופות קודמות חושבה הקצאת ההון בגין הסיכון התפעולי על פי גישת

 0.3%  -המעבר לחישוב על פי הגישה הסטנדרטית הביא לעליה בשיעור של כ (. BIA) הבסיסי
. ביחס הלימות ההון הכולל
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: תרחישי קיצון
הכוללים את כלל גורמי ,גווניםמדידת הסיכון מבוצעת גם באמצעות תרחישים קיצוניים מ

. ICAAP-חשוף הבנק ומהווים חלק מהליך ה הסיכון אליהם
אך סבירים ולוודא כי יחס , תרחישים חמורים של התרחישים לכסות מספר גדולמטרתם של 
. גם במהלך תרחיש קיצון, לא יהיה נמוך מהמינימום הנדרש הלימות ההון 

י המרבי במקרה של התממשות תרחיש קיצון הדירקטוריון קבע מגבלה לנזק הפוטנציאל
. משולב

ת הסיכונים של וועדומוצגים ונבחנים ב ,מבחני הקיצון העיקריים מגובשים באגף ניהול הסיכונים
סט התרחישים מתעדכן מעת לעת לפי ההתפתחויות הכלכליות  .ההנהלה והדירקטוריון

. והערכות שונות
 

 סיכונים פיננסיים
 

 ניהול סיכוני אשראי 
 

 אשראי לציבור
 

 אסטרטגיות ותהליכים
 

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

. ובהתאם למגבלות שנקבעו על ידי דירקטוריון הבנק
את מדיניות האשראי והביטחונות של הבנק אשר במסגרתה נקבעו דירקטוריון הבנק קבע 
במטרה לשפר את , ינוהל ויבוקר תיק האשראי של הבנק, לפיהם יועמד, עקרונות וקווים מנחים

עקרונות וכללים אלה מתייחסים הן למאפייני . איכותו ולהקטין את הסיכון הגלום בניהולו
. םהלקוח הבודד והן למאפייני ענפי משק השוני

מתווה קריטריונים ומסמך מדיניות האשראי של הבנק מגדיר  ,2 באזלבהתאם להוראות 
מאפייני סיכון , ענפי משק ומגזרי פעילות,  להקצאת אשראי בהתייחס לסוג ומאפייני הלקוח

. והן בהתייחס לסכומים המאושרים זה בהלקוח וכיוצא 
ת שיממונו באופן סלקטיבי ופעילויות פעילויו, הגדיר הבנק פעילויות אותן ירצה לממן, בנוסף

וכן נקבעו כללים למדידת , ממימונןימנע הבנק , אשר כחלק מהגדרת תיאבון הסיכון שלו
 .ביצועים ותגמולים

הושם דגש על עקרונות לניהול סיכוני האשראי , בבנק 2 באזלכחלק מהטמעת תהליכי 
סיכוני את גש ליכולת הבנק למדוד מדידה וניטור של סיכוני האשראי תוך מתן ד ,הכוללים זיהוי

.  הלווה הבודד באמצעות מודלים פנימיים
 

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

 
הסמכויות . נקבעו סמכויות אשראי, אופן ישומןבמטרה לשפר את תהליך קבלת ההחלטות ו

החל מהדירקטוריון וכלה בפונקציות ניהול האשראים במערך הסינוף של , נקבעו ברמות שונות
.  כך שיינתן מענה אפקטיבי לצרכי הלקוחות, הבנק

 
ל "האגף כפוף למנכ. פרטי וטיפול בחובות בעייתיים, אגף אשראים כולל ניהול אשראי מסחרי
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.  והביקורת הפנימית, י דירקטוריון הבנק"מבוקר עהבנק ו
בקרות , מערכת נהלים והנחיות, באמצעות מדרג סמכויות ,בין השאר, ניהול האשראי מתבצע

דיווחים בגין עמידה , דיווח בגין עסקאות מהותיות, ודיווחים על היקפי האשראי והרכבו
. ת הדירוגים הפנימיות ועודמערכו, בחינת אשראי באמצעות יחידת בקרת אשראי, במגבלות

ל "השוטף ומבקרת הסיכונים מתקיימות וועדות בראשות המנכ האשראי כחלק מניהול, כמו כן
ובהן וועדה לניהול סיכונים המקיימת דיונים במגוון נושאים מהותיים הקשורים לניהול הסיכונים 

 .ועוד 2 באזלדרישות , לרבות מדיניות האשראי של הבנק
ועדה לניהול  :את סיכוני האשראי במסגרת וועדות נוספות ביניהןלנהל הבנק  תכונןמ, בנוסף

. וועדת הפקת לקחים, וועדת חשבונות בעלי רגישות עסקית מיוחדת, סיכוני אשראי
יחידה לבקרת אשראי מבצעת בדיקות בלתי תלויות בנותני האשראים בבנק ומטרתה לבחון 

פעילות זו מנוהלת בנפרד . לשלוש שנים את איכות תיקי הלווים הגדולים בסבב של אחת
. ליושב ראש הדירקטוריון ומדווחתובאופן בלתי תלוי מנותני האשראי של הבנק 

 
לשיפור , הבנק מפעיל אמצעים רבים בהדרכה ובהשתלמויות מקצועיות בכל הרמות

. המקצועיות של העוסקים באשראים
 

 דיווח ומעקב אחר סיכון האשראי ומדידתו
פיקוח על , בקרות מחמירות על אשראי בו עלתה רמת הסיכון, משלב במדיניותוהבנק מרחיב ו

קביעת קריטריונים מחמירים ביחס לסוגי העסקות וקביעת תנאי הסף , סמכויות האשראי
. ות כגון דרישות ההון העצמי והביטחונות בסוגי המימון השוניםאלאישור עסק

הדירוג בלקוח הפרטי והמסחרי . האשראי מתן האשראי מבוצע על בסיס מודלים לדירוג סיכון
באשראים מסחריים גדולים הדירוג . י מודלים והוא בלתי תלוי בנותן האשראי"הקטן מבוצע ע

י אנשי האשראים בהתאם למדרגי סמכות ונבחן באופן בלתי תלוי באופן תקופתי על "ניתן ע
ידי הנהלת הבנק לקבלת מהווה כלי ב, מערכת זו של דירוג הלווים ידי היחידה לבקרת אשראי

מערכת זו יחד עם .  החלטות ותמחור האשראי ולמעקב אחר איכות האשראי לאורך זמן
הקצאת ההון , מאפשרת בחינת הקשר בין רמת הסיכון, מערכת המדידה של רווחיות הלקוח

. והתשואה מהלקוח
 

 .או של מערכות מדידתו/האופי וההיקף של מערכות דיווח על סיכון ו
 :ידות הבנק השונות עומדות מערכות לניהול סיכוני אשראי ובהןלרשות יח

מערכת לניתוח , מערכת מסגרות אשראי, מערכת ניהול התפתחות היתרות בתיק האשראי
מערכת שליטה ובקרה המציגה אוכלוסיות שונות לבדיקה על בסיס יומי במגוון , דוחות פיננסים

ערכת לסיווג  מ, נושאים עליהם הוחלט ועל פי פרמטרים שנקבעו
חשבונות בסמלי חובות בעייתיים על פי פרמטרים שנקבעו ובהתאם להוראת המפקח על 

 :מערכת לדרוג לקוחות הכוללת ,הבנקים
מערכת לדירוג לקוחות פרטיים , מערכת הערכת לווים לדירוג לקוחות עסקיים גדולים

 .(credit scoring)ומסחריים 
וביניהם  דוח חשיפות הכולל התייחסות למספר נושאים את דירקטוריון הבנק בוחןאחת לרבעון 

. או מגבלות שנקבעו על ידי הדירקטוריון/עמידה במגבלות רגולטוריות ו
זה כולל דיווח בנושאי אשראי שונים לרבות סיכון האשראי על פי , באשר לדיווח לבנק ישראל

, חובות בעיתיים, ת לוויםלווים גדולים וקבוצ, מבנה ההון העצמי ויחס ההון המזערי, ענפי משק
.  'דיווחים בגין הפרשות וכיוב
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 ריכוזיות סיכוני אשראי
חשוף , לפיכך. הבנק פועל במגזר הערבי ועל כן סיכון האשראי מתרכז רובו ככולו במגזר זה

הבנק לשינויים בסיכון האשראי במגזר הערבי במידה והם שונים מאלו של האוכלוסייה 
 .והלת בהתחשב בעובדה זומדיניות הבנק מנ. הכללית

, הבנק קבע נהלים למעקב והגבלת ריכוזיות האשראי, בהתאם למדיניות הבנק שתוארה לעיל
הן בגין לווים גדולים בהתאמה להוראות בנק ישראל והן לגבי פיזור האשראי בין הענפים 

 .השונים
 

כאחוז , לכל ענף ,בנק קבע מגבלות על סיכון האשראי הכולל בניכוי בטחונות מותרים לניכויה
, תחבורה ואחסנה, תעשיה, כל ענף, 20% -ן ומסחר"נדל: להלן המגבלות. מסך סיכון האשראי

נקבעו מגבלות , כמו כן. 5% -יתר הענפים למעט משקי בית, כל ענףל 10% -שירותים ציבוריים
 .7% -מסחר מוצרי בנייה, 5% -תעשיות מוצרי בנייה: על תתי ענפים

 
לסקירת ' ראה בתוספת ה -לוקת האשראי לציבור לפי ענפי משק פרטים נוספים על ח

. ההנהלה
 

 לפי ענפי משק עיקריים )*(התפתחות סיכון האשראי הכולל 
 

שיעור מסיכון האשראי  

הכולל 

סיכון האשראי הכולל 

  שינוי 2010 2011 2010 2011ענף משק 

 %ח "במיליוני ש % % 

 9.4 177.1 193.7 4.3 4.2תעשייה 

 24.0 475.0 588.9 11.6 12.8ן "וי ונדלבינ

 11.6 569.2 635.0 13.9 13.8מסחר 

 9.7 263.2 288.6 6.4 6.3תחבורה ואחסנה 

ציבוריים  שירותים

וקהילתיים 

4.3 4.7 198.1 193.1 2.6 

 11.8 2,176.5 2,432.7 53.2 53.0לקוחות פרטיים 

 

הפרשה להפסדי ניכוי ות סיכון אשראי חוץ מאזני ולפני אשראי לציבור ברוטו לרב, 2011בדצמבר  31ליום )*( 

אשראי לציבור לרבות סיכון אשראי חוץ מאזני ולאחר ניכוי ההפרשות הספציפיות  2010בדצמבר  31ליום . אשראי

 .לחובות המסופקים
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 ריכוזיות סיכוני אשראי
חשוף , לפיכך. הבנק פועל במגזר הערבי ועל כן סיכון האשראי מתרכז רובו ככולו במגזר זה

הבנק לשינויים בסיכון האשראי במגזר הערבי במידה והם שונים מאלו של האוכלוסייה 
 .והלת בהתחשב בעובדה זומדיניות הבנק מנ. הכללית

, הבנק קבע נהלים למעקב והגבלת ריכוזיות האשראי, בהתאם למדיניות הבנק שתוארה לעיל
הן בגין לווים גדולים בהתאמה להוראות בנק ישראל והן לגבי פיזור האשראי בין הענפים 

 .השונים
 

כאחוז , לכל ענף ,בנק קבע מגבלות על סיכון האשראי הכולל בניכוי בטחונות מותרים לניכויה
, תחבורה ואחסנה, תעשיה, כל ענף, 20% -ן ומסחר"נדל: להלן המגבלות. מסך סיכון האשראי

נקבעו מגבלות , כמו כן. 5% -יתר הענפים למעט משקי בית, כל ענףל 10% -שירותים ציבוריים
 .7% -מסחר מוצרי בנייה, 5% -תעשיות מוצרי בנייה: על תתי ענפים

 
לסקירת ' ראה בתוספת ה -לוקת האשראי לציבור לפי ענפי משק פרטים נוספים על ח

. ההנהלה
 

 לפי ענפי משק עיקריים )*(התפתחות סיכון האשראי הכולל 
 

שיעור מסיכון האשראי  

הכולל 

סיכון האשראי הכולל 

  שינוי 2010 2011 2010 2011ענף משק 

 %ח "במיליוני ש % % 

 9.4 177.1 193.7 4.3 4.2תעשייה 

 24.0 475.0 588.9 11.6 12.8ן "וי ונדלבינ

 11.6 569.2 635.0 13.9 13.8מסחר 

 9.7 263.2 288.6 6.4 6.3תחבורה ואחסנה 

ציבוריים  שירותים

וקהילתיים 

4.3 4.7 198.1 193.1 2.6 

 11.8 2,176.5 2,432.7 53.2 53.0לקוחות פרטיים 

 

הפרשה להפסדי ניכוי ות סיכון אשראי חוץ מאזני ולפני אשראי לציבור ברוטו לרב, 2011בדצמבר  31ליום )*( 

אשראי לציבור לרבות סיכון אשראי חוץ מאזני ולאחר ניכוי ההפרשות הספציפיות  2010בדצמבר  31ליום . אשראי

 .לחובות המסופקים
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לציבור לפי גודל האשראי של )*( להלן סקירה על התפלגות סיכון האשראי הכולל 

 -לווה 
 

 75.3%לעומת ,ח"ף שאל 40על מהלווים לא עלה  73.5%סיכון האשראי של  2011בסוף שנת 
.  2010מהלווים בשנת 

 -מסך כל סיכון האשראי בהשוואה ל 16.1%סיכון האשראי שהועמד לרשות קבוצה זו מהוה 
. 2010בסוף שנת  16.6%

 
, ח"ש אלף 300ח עד "אלף ש 40ן מהלווים נע בי 24.9% סיכון האשראי של 2011בסוף שנת 

.  2010מהלווים בשנת  23.3%לעומת 
 -מסך כל סיכון האשראי בהשוואה ל 49.4% סיכון האשראי שהועמד לרשות קבוצה זו מהוה

. 2010בסוף שנת  49.2%
 

, ח"ח עד שני מיליון ש"אלף ש 300בין מהלווים נע  1.5%סיכון האשראי של  2011בסוף שנת 
.  2010סוף שנת ל 1.3% -בהשוואה ל

 -מסך כל סיכון האשראי בהשוואה ל 18.3% ון האשראי שהועמד לרשות קבוצה זו מהוהסיכ
 .2010בסוף שנת  18.7%

 
בדומה לסוף שנת , ח"מהלווים היה מעל שני מיליון ש 0.1%סיכון האשראי של  2011בסוף שנת 

ה מסך כל סיכון האשראי בהשווא 8.2%סיכון האשראי שהועמד לרשות קבוצה זו מהווה . 2010
 .2010בסוף שנת  15.5% –ל 

 
אשר סיכון , מהלווים 0.01% 2010ובשנת  0.02% 2011יש לציין שבקבוצה זו נכללו בשנת 

 8.0% 2011ח וסך סיכון האשראי שלהם היווה בסוף שנת "מיליון ש 8האשראי שלהם היה מעל 
 .2010לסוף שנת  6.7%לעומת מסך כל סיכון האשראי בבנק 

 

 4ראה באור  -פלגות סיכון האשראי לפי גודל סיכון האשראי של הלווה רטים נוספים על התפ
. לדוחות הכספיים

 
 
 
 

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

כוי ההפרשות הספציפיות אשראי לציבור לרבות סיכון אשראי חוץ מאזני ולאחר ני 2010בדצמבר  31ליום . אשראי

 .לחובות המסופקים
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 הפחתת סיכון אשראי
 

במסגרת מדיניות . הבנק נוהג לדרוש מלקוחותיו בטחונות כאמצעי להפחית סיכון אשראי
דרישת הביטחונות . נקבעו עקרונות וכללים באשר לסוגי הביטחונות והיקפם, הביטחונות

ודגש , ל עצמו בעת העמדת האשראיושיעורם נגזרים מרמת הסיכון שהבנק מוכן לקבל ע
מיוחד ניתן לכושר ההחזר של הלקוח כקריטריון למתן האשראי לצד המשקל שניתן 

. לביטחונות המקובלים
לסוגי , תוך כדי התייחסות לטווח הזמן, הביטחונות מותאמים לסוג האשראי שהם מבטיחים

הבטחונות המתקבלים  .לאופי האשראי ולמטרתו וכן למהירות יכולת המימוש שלהם, הצמדה
אינם משמשים כשיקול העיקרי בתהליך בחינת האשראי ומהווים נדבך בהקטנת ההפסד לבנק 

. במקרה של כשל הצד הנגדי
. במקרה הצורך הבנק נוהג לאמת את שווי הביטחונות על ידי קבלת הערכות שמאי עדכניות

ונות חלקיים כשלגבי הבנק מסתפק בביטח, שבהם הנתונים מצדיקים זאת, במקרים מסוימים
. החלק הבלתי מובטח נסמך על חוסנו הפיננסי ויכולתו העסקית של הלקוח

לבעלי הסמכויות להעמדת אשראי הוענקו גם סמכויות לאישור ביטחונות לסוגיהם על פי 
. לגבי סוגים מסוימים של ביטחונות הוגבלו הסמכויות לקבלתם. היקף האשראי

השימוש . שרת הפקת מידע אודות סוגי הביטחונותבבנק קיימת מערכת ממוחשבת המאפ
שימוש בשמאים )קביעת שוויים , בבטחונות מעוגן בנהלי עבודה המגדירים את אופן ניהולם

.  הטיפול בקבלתם ומעקב אחר שינויים בהם ובשוויים, ('נתונים פיננסיים וכד, חיצוניים
לאופן קבלת הבטחון תוך  נהלי העבודה של הבנק מתייחסים גם להיבטים התפעוליים באשר

י הצורך וזאת על מנת "עפ השוניםרישום אצל הרשמים , מתן דגש לשימוש בטפסים הנדרשים
. 2 ראות באזלושיעמוד הבנק בהנחיות הכשירות המשפטית כמתבקש בה

בעלי הסמכויות לאישור אשראי פועלים על פי מדיניות שנקבעה באשר לשיעורי ההסתמכות 
שיעורים אלה מחושבים , (כגון בממסרים או בניירות ערך)כשהדבר ניתן . על הביטחונות השונים

 .הממוחשבת בהתאם למדיניות שנקבעה אופן אוטומטי על ידי המערכתב
 

בהתאם בהתאם להוראות בנק ישראל לצורך חישוב הלימות ההון מוקטן משקל סיכון האשראי 
 .אשראיוכשירותו לשמש כמפחית סיכון  לסוג הביטחון המבטיח אותו

 
: להלן אופן הערכת הביטחונות

. נעשה באופן ממוכן בהתאם לסוג הבטחון השערוך -קדונות המופקדים בבנק כביטחוןיפ  -
. שיערוך ממוכן בהתאם לתנאי הערבות -ערבות מדינה / ערבות בנקאית   -
נעשה באופן ממוכן בהתאם לסוג נייר הערך ושערו  השערוך -ת ערךוקדונות נייריפ   -

 .ורסהבב
נקבעו כללים לקבלת שיקים לביטחון כולל כללים לשיעור ההישענות  -שיקים לביטחון  -

מידע על רמות  ל מנוהל באופן ממוכן תוך קבלת"הנ. מגבלות חותם יחיד, לביטחון
. התזרים על בסיס חודשי

הישענות על מחירונים מקובלים תוך הגדרת רמת  -ציוד הנדסי/אוטובוסים/רכבים - 
במקרים , לגבי ציוד הנדסי. בהתאם לסוג הביטחון ושנת הייצור ות לבטחוןההישענ

. מסוימים נדרשת הערכת שמאי
ן לבטחון בהתאם "דירקטוריון הבנק אישר כללים לקבלת נכסי נדל -ן"נכסים מסוג נדל  -

. ומהות השימוש בנכס, סוג הבעלות, ליכולת לממשם בעת הצורך בהתחשב  בסוג הנכס
. נקבע על ידי הערכות שמאי מעודכנותטחון ישווי הב

בנכסים בעלי . נקבעו כללים לתדירות קבלת הערכת שמאות ומרווחי התבססות לביטחון 
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של תחום  דעת -חוות על סכום מסוים מתקבלות גם מ  או שווי/מאפיינים מיוחדים ו
. השמאות בחברת האם

נסיון )ם עסקיים איכותיים נקבעו כללים להישענות המחייבים קיום נתוני -מלאי חייבים  -
קיימת מתודולוגיה לחישוב נכסים אלה ( 'שירות חוב נאות וכיוב, הון עצמי חיובי, חיובי

 . לצרכי בטחונות תוך קיזוז חובות בדין קדימה ומקדמים לצורך הישענות לביטחון
 

המתבססים על קבלת ' נקבעו כללים למתן אשראי על סמך ערבות לווה או צד ג, בנוסף
. רות עושר פיננסיהצה

 
להפסדי אשראי לקביעת הפרשות הגישות והשיטות 

 
סיכון , בהתאם להוראה החדשה של המפקח על הבנקים בנושא מדידה וגילוי של חובות פגומים

את תקני החשבונאות , 2011 בינואר 1 -החל מ, אשראי והפרשה להפסדי אשראי מיישם הבנק
ב ושל הרשות "ל רשויות הפיקוח על הבנקים בארהועמדות ש ( ASC 310) ושא האמריקאיים בנ

החל מאותו מועד מיישם , בנוסף. כפי שאומצו בהוראות הדיווח לציבור, ב"לניירות ערך בארה
 .הבנק את הנחיות הפיקוח על הבנקים בנושא טיפול בחובות בעייתיים

 
 

 הפרשה להפסדי אשראי
אשראי כדי לקיים הפרשה ברמה  הבנק קבע נהלים לסיווג אשראי ולמדידת ההפרשה להפסדי

הבנק קבע נהלים , בנוסף. מתאימה לכיסוי הפסדי אשראי צפויים בהתייחס לתיק האשראי שלו
הנדרשים לקיום הפרשה ברמה מתאימה כדי לכסות הפסדי אשראי צפויים הקשורים למכשירי 

גרות אשראי מס, התקשרויות למתן אשראי: כגון)אשראי חוץ מאזניים כחשבון התחייבותי נפרד 
(. שלא נוצלו וערבויות

 
ההפרשה לכיסוי הפסדי האשראי הצפויים בהתייחס לתיק האשראי מוערכת באחד משני 

הבנק בוחן את הנאותות הכוללת של , כמו כן". הפרשה קבוצתית"ו" הפרשה פרטנית: "מסלולים
. ההפרשה להפסדי אשראי

 
בחינה פרטנית חובות שסך יתרתם הבנק בחר לזהות לצורך –הפרשה פרטנית להפסדי אשראי 

הפרשה פרטנית להפסדי אשראי מוכרת לגבי כל חוב שסווג .ח "מש 0.5החוזית הינה מעל 
חוב מסווג כפגום כאשר בהתבסס על מידע ואירועים עדכניים צפוי שהבנק לא יוכל . כפגום 

חוב , רה בכל מק. לגבות את כל הסכומים המגיעים לו לפי התנאים החזויים של הסכם החוב 
למעט אם החוב , יום או יותר  90מסווג כחוב פגום כאשר קרן או ריבית בגינו מצויים בפיגור של 

כל חוב שתנאיו שונו במסגרת ארגון מחדש , כמו כן . גם מובטח היטב וגם נמצא בהליכי גביה 
 .של חוב בעייתי יסווג כחוב פגום 

תזרימי המזומנים העתידיים ההפרשה הפרטנית להפסדי אשראי מוערכת בהתבסס על 
 . מהונים בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של החוב , הצפויים 

ההפרשה הפרטנית , כאשר החוב מותנה בביטחון או כאשר הבנק קובע שצפויה תפיסת נכס 
 .מוערכת בהתבסס על השווי ההוגן של הביטחון ששועבד להבטחת אותו חוב  
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  לקוחות מסחריים
  :לטיפול בחשבונות מסחריים  בעלי רגישות עסקית מיוחדת הנשענים על קבעו כלליםנ
לקוחות העונים לקריטריונים שנקבעו מוגדרים ללא תנאי : קריטריונים אובייקטיביים  .1

הקריטריונים האובייקטיביים מוגדרים מפעם לפעם בהתאם ". לקוחות רגישים"כ
 ם שאותרו בהתנהלות המשקיתלהערכת הנהלת הבנק את מצב המשק וסיכונים מיוחדי

.  והשפעתם על מגזרי לקוחות ספציפיים
,  הקריטריונים מעודכנים מעת לעת כאשר רמת הסיכון מוערכת ככזו המחייבת ערנות ניהולית

. ומופצים בחוזרי הבנק או מכתבי הנחיות של אגף אשראים
: הקריטריונים מבוססים על 

 .ייתימאפייני בעיתיות וסיווג החוב כחוב בע . א
 .דירוג הערכת לווים. ב
 .דירוג  יחידת בחינת אשראי . ג
   פעילות הלקוח יוצרת חשיפה , פעילות בענף משק המוגדר כבעל סיכון מהותי . ד

חשיפה גבוהה לסחורות במצב שוק תנודתי , שוק כספים תנודתיבמטבעית מהותית     
 .   'וכיוב

לקריטריונים      למרות שאינו עונה " רגיש"קוח כהבנק מסווג ל: קריטריונים סובייקטיביים  .2
וזאת כאשר קיימים בלקוח מאפייני סיכון אחרים , לעיל 1האובייקטיביים שהוגדרו בסעיף 

 . המאובחנים על ידי מנהלי האשראי כבעלי השפעה מהותית על התנהלותו
 

הליך הטיפול לת נקבעו כללים לחישוב נאותות של הפרשה ומהווים את החלק המשלים, בנוסף
, כללים אלה מתייחסים לכימות החשיפה. בלקוחות בעלי רגישות מיוחדת כפי שפורט דלעיל

 .להערכת הביטחונות וליכולת ההחזר הצפויה
 

לקוחות פרטיים 
. ימי פיגור 150ההפרשה מבוצעת באופן ממוכן לאחר 

 
 הפסדי יןבג לירידת ערך הפרשות לשקף מחושבת כדי -הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי 

 מאפייני סיכון בעלי קטנים חובות של גדולות בקבוצות פרטנית הגלומים בלתי מזוהים אשראי
ההפרשה להפסדי אשראי . וכן בגין חובות שנבחנו פרטנית ונמצא שהם אינם פגומים, דומים

למעט הלוואות לדיור לגביהם חושבה הפרשה , בגין חובות המוערכים על בסיס קבוצתי
 ,FAS 5 (ASC 450) -מחושבת בהתאם לכללים שנקבעו ב, יטת עומק הפיגורמזערית לפי ש

 על המפקח שקבע בהוראת שעה המפורטת בהתבסס על נוסחה, טיפול חשבונאי בתלויות
 שיעורי הפסד על מבוססת הנוסחה .2012בדצמבר  31 יום וכולל עד בתוקף וזאת הבנקים

, 2008בשנים , בעייתי לאשראי לא בעייתי אשראי בין בחלוקה, שונים משק בענפי היסטוריים
. 2011בינואר  1 -בפועל החל מ שנרשמו נטו מחיקות חשבונאיות שיעורי על וכן 2010 -ו 2009

לצורך קביעת שיעור , בנוסף לחישוב טווח שיעורי הפסד היסטוריים בענפי משק שונים כאמור
הערכת , ים מקרו כלכלייםלרבות נתונ, ההפרשה הנאות הבנק לוקח בחשבון נתונים נוספים

. 'איכות כללית של האשראי לענף משק וכד
ההפרשה הנדרשת בהתייחס למכשירי האשראי החוץ מאזניים מוערכת בהתאם לכללים 

ההפרשה המוערכת על בסיס קבוצתי עבור מכשירי האשראי  FAS 5 (ASC 450.) -שנקבעו ב
, (כמפורט לעיל)אשראי המאזני עבור ה החוץ מאזניים מבוססת על שיעורי ההפרשה שנקבעו

שיעור . תוך התחשבות בשיעור המימוש לאשראי הצפוי של סיכון האשראי החוץ מאזני
המימוש לאשראי מחושב על ידי הבנק בהתבסס על מקדמי המרה לאשראי כמפורט בהוראת 

 .הגישה הסטנדרטית -סיכון אשראי  -מדידה והלימות הון , 203יהול בנקאי תקין מספר נ
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סיכון אשראי מסחרי בעייתי , חובות פגומים שצוברים הכנסות רבית, סים שאינם מבצעיםנכ

 .ימים או יותר 90וחובות שאינם פגומים בפיגור של 

 

        

31.12.2011 31.12.2010  

נתוני )

 (רופורמהפ

 ח"מיליוני ש 

 :נכסים שאינם מבצעים. 1

 

  

   :ביתיר אשראי לציבור פגום שאינו צובר הכנסות    

)*( 12.5 16.1 שנבדק על בסיס פרטני        

 - - שנבדק על בסיס קבוצתי      

 )*( 12.5 16.1 סך הכל נכסים שאינם מבצעים   

   (1) סיכון אשראי מסחרי בעייתי .2

)*( 123.2 74.3 סיכון אשראי מאזני בגין הציבור      

 13.1 6.4 (2) סיכון אשראי חוץ מאזני בגין הציבור   

)*( 136.3 80.7  סך הכל סיכון אשראי מסחרי בעייתי בגין הציבור     

 4.2 18.4 :ימים או יותר 90חובות שאינם פגומים בפיגור של . 3

   סווג מחדש)*( 
 

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

; צורך חבות של לווה ושל קבוצת לוויםביטחונות המותרים לניכוי ל

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

למעט סיכון אשראי , נחות או בהשגחה מיוחדת, וסיכון אשראי חוץ מאזני שהינו פגום( נגזרים

 .מאזני וחוץ מאזני בגין אנשים פרטיים
למעט בגין ערבויות שנתן הלווה , ות על חבות של לווה ושל קבוצת לוויםכפי שחושב לצורך מגבל .2

 .לפני השפעת בטחונות המותרים לניכוי, להבטחת חבות של צד שלישי
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 0.43%-שיעור יתרת אשראי לציבור פגום שאינו צובר הכנסות ריבית מיתרת האשראי לציבור

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

 .2010בסוף שנת  0.13%לעומת  0.49% -לציבור
שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור פגום שאינו צובר הכנסות רבית 

 .2010בסוף שנת  36.8%לעומת  28.0% –מיתרת האשראי לציבור פגום 
 1.3% –די אשראי בגין אשראי לציבור מיתרת האשראי לציבור יעור יתרת ההפרשה להפסש

. 2010לסוף שנת  1.5%לעומת 

לעומת  2.1% -שיעור סיכון אשראי מסחרי בעייתי בגין הציבור מסיכון אשראי כולל בגין הציבור

. 2010בסוף שנת  3.3%

הינו  2011שנת של אשראי לציבור ל שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי מהיתרה הממוצעת

0.2% .

  2011 לשנתהאשראי לציבור  של מהיתרה הממוצעתשיעור המחיקות נטו בגין אשראי לציבור  

. 0.18%הינו 

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

. 12.5%הינו  2011בדצמבר  31אשראי לציבור ליום 

           

 ראשראי שאינו לציבו
בבנקים בעיקר פיקדונות בבנק לאומי שמקורם  בפיקדונות :שאינו לציבור כוללסיכון האשראי 

( לדוחות הכספיים 7ביאור למידע נוסף ראה )מחסכונות לקוחות הבנק המנוהלים על ידי לאומי 
ההשקעה באגרות חוב משמשת את . תיק אגרות חוב הכולל בעיקר אגרות חוב ממשלתיותוכן , 

ל מדיניות נכסים והתחייבויות והקטנת הסיכונים הפיננסיים ובהתאם לצרכי הבנק בניהו
 .הנזילות
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(: 2באזל  –' ב 4טבלה )לפי סוגי חשיפות עיקריות ( א)סיכון אשראי 

 31.12.2010 31.12.2011יתרה ליום 

ח "מיליוני שב                                             

 4,380.1 5,045.2 אשראי

 616.2 571.1אגרות חוב 

( ב)      175.7 195.1אחרים 

 788.1 815.0ערבויות והתחייבויות אחרות 

( ב)   5,960.1 6,626.4כ "סה

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

 31.12.2010 31.12.2011 (ג)יתרות ממוצעות 

ח                    "מיליוני שב                                                                                      

 4,098.8 4,737.5אשראי 

 607.4 488.7אגרות חוב 

( ב)    166.4 185.3אחרים 

 785.3 816.8ערבויות והתחייבויות אחרות 

( ב) 5,657.9 6,228.3כ "סה
חשיפות סיכון  –31.12.2010ליום , ן אשראי ברוטו לפני ניכוי הפרשות להפסדי אשראי חשיפות סיכו -31.12.2011ליום ( א)

 .אשראי לאחר הפרשה לחובות מסופקים

נושא בהוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי ( ב)

  .לדוחות הכספיים 13 וביאור (12( )ה) 1 ראה ביאור. זכויות עובדים

הממוצע חושב על בסיס חמשת  31.12.2010וליום  ,הממוצע מחושב לחמשת הרבעונים האחרונים ,  31.12.2011ליום ( ג)

 .הרבעונים האחרונים
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(: 2 באזל -' ד 4טבלה )ולפי סוגי חשיפות אשראי עיקריות לפי צד נגדי ( א)סיכון אשראי 
 31.12.2011  

ערבויות אחרים  חוב   אגרותאשראי   

והתחייבויות 

אחרות  

סך הכול 

ח "במיליוני ש                                             

 624.3- -  568.5 55.8חובות של ריבונויות 

חובות של ישויות סקטור 

 106.0 16.2- -  89.8ציבורי 

 1,217.1- -  1.4 1,215.7חובות של תאגידים בנקאיים 

 507.7 116.2-  1.2 390.1ל תאגידים חובות ש

 12.7 0.1- -  12.6ן מסחרי "חובות בביטחון נדל

 2,491.6 435.7- -  2,055.9חשיפות קמעונאיות ליחידים 

 1,471.9 246.6- -  1,225.3הלוואות לעסקים קטנים 

 195.1-  195.1- -  נכסים אחרים

 6,626.4 815.0 195.1 571.1 5,045.2כ בגין סיכון אשראי "סה

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

חובות של ישויות סקטור 

 109.7 18.9- -  90.8ציבורי 

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

 373.7 72.6-  1.2 299.9חובות של תאגידים 

 6.0- - -  6.0ן מסחרי "חובות בביטחון נדל

 2,335.8 467.7- -  1,868.1ות ליחידים חשיפות קמעונאי

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

(    ג) 175.7- (  ג) 175.7- - נכסים אחרים 

( ג) 5,960.1 788.1( ג) 175.7 616.2 4,380.1כ בגין סיכון אשראי "סה

 

. להפסדי אשראיהפרשה  פני ניכויחשיפות סיכון אשראי ברוטו ל(  א)

. חשיפות סיכון אשראי ברוטו לאחר הפרשה לחובות מסופקים( ב)

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח  ( ג)

. לדוחות הכספיים 13וביאור  (12( )ה) 1ביאור ראה  .כספי בנושא זכויות עובדים
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(: 2באזל  -ה 4לה טב)לפירעון  על פי תקופה חוזית( א)סיכון אשראי 
 31.12.2011  

חשיפה לפי 

תקופות לפירעון 

ערבויות אחרים אגרות חוב אשראי  

והתחייבויות 

אחרות 

כ סיכון "סה

אשראי כולל 

ח "במיליוני ש                   

 4,358.8 782.8 67.6 336.9 3,171.5עד שנה 

 5מעל שנה ועד 

 1,897.6 27.7-  125.9 1,744.0שנים 

 242.5 4.5-  108.3 129.7מעל חמש שנים 

 127.5-  127.5- - ללא תקופת פירעון 

 6,626.4 815.0 195.1 571.1 5,045.2כ "סה

 

 
(:  2באזל  -ה 4טבלה ) על פי תקופה חוזית לפירעון ( ב)סיכון אשראי 

 31.12.2010  

חשיפה לפי תקופות 

לפירעון 

 ערבויותאחרים אגרות חוב אשראי  

והתחייבויות 

אחרות 

כ סיכון "סה

אשראי כולל 

ח "במיליוני ש                                                                                 

 4,003.8 727.7 78.3 298.3 2,899.5עד שנה 

 5מעל שנה ועד 

 1,653.9 56.6-  225.4 1,371.9שנים 

 205.0 3.8-  92.5 108.7מעל חמש שנים 

( ג) 97.4- ( ג) 97.4- - ללא תקופת פירעון 

 616.2 4,380.1כ "סה

ג)175.7

( ג)5,960.1 788.1( 
. להפסדי אשראיהפרשה  פני ניכויחשיפות סיכון אשראי ברוטו ל( א)
. חשיפות סיכון אשראי ברוטו לאחר הפרשה לחובות מסופקים( ב)
קוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח  הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפי (ג)

. לדוחות הכספיים 13וביאור  (12( )ה) 1ביאור ראה .כספי בנושא זכויות עובדים     
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 (א) לפני הפחתת סיכון אשראיו פני ניכוי הפרשות להפסדי אשראי סכום החשיפה ל
(: 2 באזל -5טבלה )       

 
31.12.2011       

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

חשיפת 
אשראי 

ברוטו 
(ב)  

 624.3 - - -- -  624.3 חובות של ריבונויות
 

חובות של ישויות 
 106.0 2.8 - - 103.2 - - סקטור ציבורי

 
חובות של תאגידים 

 1,217.1 - - - 1,169.0 48.1-  בנקאיים
 

 507.7 1.0 506.7 -- - -  חובות של תאגידים
 

חובות בביטחון 
חרין מס"נדל   - - -- 12.7 - 12.7   

 
 חשיפות קמעונאיות

 2,491.6 17.6 2.4 2,471.6- - -  ליחידים
 

הלוואות לעסקים 
 1,471.9 15.8 8.0 1,448.1- - -  קטנים

 195.1 - 130.6 -- -  64.5 נכסים אחרים
 

 6,626.4 37.2 660.4 3,919.7 1,272.2 48.1 688.8 סך הכל
 

  (א) לפני הפחתת סיכון אשראיהפרשות להפסדי אשראי ולאחר ניכוי סכום החשיפה 

(: 2 באזל -5טבלה )

 
31.12.2011       

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

חשיפת 
אשראי 

ברוטו 
(ב)  

 
 624.3 - - -- -  624.3 חובות של ריבונויות

 
חובות של ישויות 

 106.0 2.8 - - 103.2- -  סקטור ציבורי
 

חובות של תאגידים 
יםבנקאי   -48.1 1,169.0 - - - 1,217.1 

 
 504.2 1.0 503.2 -- - -  חובות של תאגידים

 
חובות בביטחון 

ן מסחרי"נדל   - - -- 12.7 - 12.7 
 

חשיפות קמעונאיות 
 2,469.2 17.6 2.3 2,449.3- - -  ליחידים

 
הלוואות לעסקים 

 1,453.7 15.8 4.8 1,433.1- - -  קטנים
 

 195.1 - 130.6 -- -  64.5 נכסים אחרים
 

 6,582.3 37.2 653.6 3,882.4 1,272.2 48.1 688.8 סך הכל
. הפחתה בסיכון האשראי מבטאת סיווג של משקל הסיכון הסופי בין השיעורים השונים(  א)
 
(  לדוגמא שקלול מסגרות לא מנוצלות. )2 לפני המרה לאשראי של רכיבים חוץ מאזניים כנדרש בהוראות באזל (ב)

(. בערבויות לדוגמא על ידי שימוש)וכן הפחתת סיכון אשראי כתוצאה מביצוע פעולות מסוימות      
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 (א) הפחתת סיכון אשראי אחרלו לאחר ניכוי הפרשות להפסדי אשראי סכום החשיפה 
 (:2 באזל -5טבלה ) 

31.12.2011 

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

חשיפת 
אשראי 

ברוטו 
( ב)

 ח"שבמיליוני 
 

ות של ריבונויותחוב  624.3  - - - - -624.3 
חובות של ישויות 

 106.0 2.8- -  103.2- -  סקטור ציבורי
חובות של תאגידים 

 1,217.5- - -  1,169.4 48.1-  בנקאיים

 440.3 1.0 439.3- - - -  חובות של תאגידים
חובות בביטחון 

ן מסחרי"נדל   - - - -11.5  -11.5 
חשיפות קמעונאיות 

חידיםלי   - - -1,986.8 1.6 16.2 2,004.6 
הלוואות לעסקים 

 1,080.7 13.7 4.7 1,062.3- - -  קטנים

 195.1-  130.6 - -  64.5 נכסים אחרים
 

 5,680.0 33.7 587.7 3,049.1 1,272.6 48.1 688.8 סך הכל

. ניםהפחתה בסיכון האשראי מבטאת סיווג של משקל הסיכון הסופי בין השיעורים השו( א)

וכן הפחתת ( לדוגמא שקלול מסגרות לא מנוצלות. )2 לפני המרה לאשראי של רכיבים חוץ מאזניים כנדרש בהוראות באזל( ב)

(. לדוגמא על ידי שימוש בערבויות)סיכון אשראי כתוצאה מביצוע פעולות מסוימות 
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 (:2 זלבא -5טבלה ) (א) ס לפני הפחתת סיכון אשראי"סכום החשיפה לאחר הפרשה לחומ

31.12.2010 

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

חשיפת 
אשראי 

(ב)ברוטו   

ח"מיליוני שב  

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

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

 1,037.1 - - - 988.5 48.6-  בנקאיים

 373.7 14.9 358.8 -- - -  חובות של תאגידים

ן "ובות בביטחון נדלח
   6.0 0.9 5.1 -- - -  מסחרי

 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

(ג) 101.3 -- -  74.4 נכסים אחרים (ג) 175.7  -   
 

(ג) 472.1 3,522.9 1,095.3 48.6 731.0 סך הכל (ג) 5,960.1 90.2   

 

(: 2באזל  -5טבלה )  (א)הפחתת סיכון אשראי לאחרס "סכום החשיפה לאחר הפרשה לחומ

31.12.2010 

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

חשיפת 
אשראי 

(ב)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
ן "חובות בביטחון נדל

 6.0 0.9 5.1 -- - -  מסחרי
חשיפות קמעונאיות 

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

הלוואות לעסקים 
 944.6 26.7 5.9 912.0- - -  קטנים

(ג) 101.3 -- -  74.4 נכסים אחרים (ג) 175.7 -   
 

(ג) 438.4 2,733.7 1,095.6 48.6 731.0 סך הכל  (ג)5,120.3 73.0 
. הפחתה בסיכון האשראי מבטאת סיווג של משקל הסיכון הסופי בין השיעורים השונים (א)

וכן ( קלול מסגרות לא מנוצלותלדוגמא ש. )2 לפני המרה לאשראי של רכיבים חוץ מאזניים כנדרש בהוראות באזל (ב)

(. לדוגמא על ידי שימוש בערבויות)הפחתת סיכון אשראי כתוצאה מביצוע פעולות מסוימות 

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח  כספי בנושא (  ג)

. לדוחות הכספיים 13וביאור  (12( )ה) 1ביאור ראה. זכויות עובדים
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(: 2 באזל -7טבלה )סיכון אשראי הפחתת 
31.12.2011 

 

חשיפת 
אשראי 

 ברוטו
לפני 

הפרשה 
להפסדי 

 אשראי

חשיפת 
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  

 624.3- - -  624.3 624.3חובות של ריבונויות 

 106.0- - -  106.0 106.0חובות של ישויות סקטור ציבורי 

 1,217.5-  0.4-  1,217.1 1,217.1חובות של תאגידים בנקאיים 

 440.3( 63.9)- -  504.2 507.7חובות של תאגידים  

 11.5( 1.2)- -  12.7 12.7ן מסחרי "חובות בביטחון נדל

 2,004.6( 464.4)- ( 0.2) 2,469.2 2,491.6חשיפות קמעונאיות ליחידים 

 1,080.7( 372.8)- ( 0.2) 1,453.7 1,471.9הלוואות לעסקים קטנים 

 195.1- - -  195.1 195.1נכסים אחרים 

 5,680.0( 902.3) 0.4  (0.4) 6,582.3 6,626.4כ "סה

 
 

(: 2 באזל -7טבלה )( א)אי סיכון אשרהפחתת 
 31.12.2010  

 

חשיפת 
אשראי 

ברוטו 

סך 
החשיפה 
המכוסה 

על ידי 
ערבויות 
שנגרעו 

כ "סה
סכומים 
שנוספו 

סך  
החשיפה 
המכוסה 
בביטחון 
פיננסי  

כשיר 

חשיפת  
אשראי 

נטו  

ח "במיליוני ש                                                     

 656.6- - -  656.6יות חובות של ריבונו

 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 

( ב)    175.7- - - ( ב)    175.7נכסים אחרים 

( ב) 5,120.3( 839.8) 0.3( 0.3)( ב) 5,960.1כ "סה

  
.  חשיפות סיכון אשראי לאחר הפרשות לחובות מסופקים ( א)
      הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על  הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על(  ב)

 .לדוחות הכספיים 13וביאור  (12( )ה) 1ביאורראה . כספי בנושא זכויות עובדים    דיווח       
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וסיכון נזילות  סיכוני שוק
 

כללי 
לניהול  342-ו 339ת בנק ישראל ובבנק נערך בהתאם להורא והנזילות ניהול סיכוני השוק

מטרת מדיניות  .2 באזלנחיות ניהול הסיכונים שהוצאו במסגרת ההיערכות לוכן ה בנקאי תקין
הנובעים , התחייבויות של הבנק היא לצמצם את השפעת סיכוני השוקהנכסים והניהול 

 .על הון הבנק והרווח הנקי, האינפלציה ושערי החליפין, משינויים בשיעורי הריבית
המופקים בבנק ומבוססים על דיווחים  אמידת הסיכונים נעשית בהתאם לדוחות פנימיים

. לאומי -שפותחו במסגרת חברת האם
תדירות המדידה נקבעת בהתאם להוראות בנק ישראל ולהערכות ההנהלה לגבי הסיכונים 

.  הטמונים בפעילויות השונות
ההבדלים . אמידת סיכוני השוק שונה לעיתים מהחישובים בסקירת ההנהלה ובדוחות הכספיים

נכסים ) 14באור ,  (החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית)' הפנימיים לבין תוספת דבין הדוחות 
(. יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים( )ג) 17ובאור ( והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה

. בפרק זה" הנחות עבודה לניהול סיכוני שוק"ההבדלים לעיל מוסברים בסעיף 
 

מדיניות ניהול סיכוני שוק 
מדיניות הבנק בנושא ניהול סיכוני השוק נועדה לאמוד ולכמת את החשיפה לסיכוני שוק 

המדיניות מתייחסת . הנובעים משינויים בלתי צפויים בשווקים ולתחום את השפעתם על הבנק
להשפעה של שינויים בלתי צפויים בגורמי הסיכון השונים הן על הערך הכלכלי והן על הרווח 

. מוערכת השפעת גורמים אלו גם על מצב הנזילות של הבנק, בנוסף .החשבונאי של הבנק
מגבלות ותחומים לשיעורי החשיפה המרביים , דירקטוריון הבנק קווי מדיניותקבע , לשם כך

ניהול  במכלולהמסגרות שנקבעו לסיכוני השוק משתלבות . ונזילות, ריבית ,לסיכוני בסיס
  .הסיכונים של חברת האם

 
עם , סיכוני השוק של הבנק תואמת את העקרונות והמודלים המקובלים בלאומימדיניות ניהול 

.  התאמות לאופי הפעילות בבנק ערבי ישראלי
הנהלת הבנק עוקבת אחר התפתחות הסיכונים השונים בהתאם למגבלות שקבע הדירקטוריון 

ן ומנתבת את החשיפה בהתאם לתחזיות והערכות שוטפות בנוגע להתפתחויות בשווקי ההו
ההנהלה נעזרת בסקירות וניתוחים שונים לגבי התפתחות השווקים בעבר , לשם כך. והכספים

. ותחזיות לגבי העתיד
רוב  .הכלי העיקרי שבשימוש ההנהלה לצורך ניהול החשיפה הוא תיק ניירות הערך של הבנק

, של חברותהאחזקות בתיק הן אגרות חוב ממשלתיות ובנוסף הבנק מחזיק אגרות חוב 
הדירקטוריון הגביל את הפעילות .  מהתיק 1.0% -בשיעור הנמוך מ, ומעלה -AAורגות המד

באגרות חוב חברות לפי קריטריונים של דירוג וסכום מתוך רצון לצמצם תנודות בשווי התיק 
 .ולהקטין הסיכון בהשקעה
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: טלמע, הדירקטוריון קבע שהבנק לא יעסוק בפעילות במכשירים פיננסיים נגזרים, בנוסף
אישר דירקטוריון הבנק  2007בשנת  (-IRS)עסקאות החלפת ריבית קבועה במשתנה  .א

פעילות במקרים בהם יש צורך בהתאמת תקופות הפרעון בין הנכסים להתחייבויות 
לא התבצעה פעילות בתחום זה . והקטנת סיכוני ריבית ונזילות ואין אמצעים עדיפים

. ממועד האישור ועד ליום פרסום המאזן
. שערריצפת עם ופיקדונות הלוואות כגון , הנובעות מהפעילות העסקית, יות גלומותאופצ .ב

ונכללות במדידת החשיפה  מודלים הסתברותיים מקובלים על פיאופציות אלו מנוהלות 
הנחות עבודה "לפירוט על ההצגה בדוחות הפנימיים ראה . )בבסיס ובריבית במונחי דלתא

(. בפרק זה" לניהול סיכוני שוק
 

, מרוכזות במסמך החשיפות של הבנק, מדיניות בנושא סיכוני השוק והמגבלות שנקבעוה
אחת לשנה הדירקטוריון דן . המצורף לחומר הרקע לדירקטוריון בכל דיון בנושא הסיכונים

לעיתים מתקיימים דיונים שלא מן , בנוסף. במדיניות ניהול סיכוני השוק ומגבש החלטות בנדון
. המניין בנושא זה

 
החליט הדירקטוריון לשנות חלק מהמגבלות על סיכוני שוק והנזילות  2011תחילת שנת ב

השינויים מפורטים בסעיפים של תיאור גורמי . ובנוסף שונו חלק מההנחות שבבסיס המודלים
. הסיכון השונים

 
 

סמכויות ומנגנוני בקרה 
לחשיפה לסיכוני הדירקטוריון הוא הגורם המוסמך לקבוע ולשנות את המגבלות והמסגרות 

ההמלצות נידונות בועדת . הנהלת הבנק רשאית להמליץ על שינויים במגבלות. שוק ונזילות
. ומוגשות לאישור במליאת הדירקטוריון, הדירקטוריון הסיכונים של 

 
הדירקטוריון הסמיך את הנהלת הבנק לנהל באופן שוטף את החשיפות בהתאם למדיניות 

הדירקטוריון קבע מתכונת דיווח על חריגה . י עבודה פנימייםולמגבלות שנקבעו ולקבוע נהל
. ממגבלות

 
: ביצוע המדיניות והעמידה במגבלות נמצאים תחת בקרה ומעקב שוטפים של הגורמים הבאים

מרוכזות במסמך סיכונים שנידון , המסגרות והמגבלות שנקבעו להן, החשיפות לסיכוני שוק .א
 . בדירקטוריון מדי רבעון

בוחנת הן את העמידה במגבלות והן ומתכנסת מדי רבעון הדירקטוריון  נים שלהסיכו תועד .ב
ר "יו: בועדה משתתפים .את אופן הביצוע והניהול של מדיניות סיכוני השוק וסיכוני הנזילות

מנהלת , ל הבנק"מנכ, דירקטורים בהם לפחות שני דירקטורים חיצוניים, הדירקטוריון
וכן חברים מהנהלת הבנק ונציגים של נהל סיכון הנזילות מ, .C.R.O -ה -הסיכונים של הבנק

 .חברת האם שזהו תחום התמחותם
בהנהלת מדי שבוע  מתכנסת ,ל"בראשות המנכ ועדת כספים לנושא סיכוני שוק ונזילות .ג

ההשלכות על הבנק , ההתפתחויות בשווקים, בחינת הפעילות השוטפת לצורך, הבנק
 . ומגבלות החשיפה

במטרה לכלול אותם במסגרת  קבלת דיווח על מצב הסיכונים בבנקחברת האם לאומי מ .ד
 .סיכוני  הקבוצה

הביקורת הפנימית כוללת את ניהול סיכוני השוק בתוכנית הביקורת הרב שנתית הנערכת  .ה
 .על ידה
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מבצע את בקרת ניהול סיכוני שוק , האגף לסיכוני שוק בחטיבת ניהול סיכונים של לאומי .ו
נציג האגף משתתף . אופן בלתי תלוי את סיכוני השוק והנזילותהאגף בוחן ב. עבור הבנק

 .בישיבות וועדת הסיכונים של דירקטוריון הבנק וסוקר את מצב סיכוני השוק בבנק
 

  החשיפה בבסיס
, סיכון בסיס ההצמדה הינו ההפסד שעלול להיגרם עקב שינויים באינפלציה ובשערי החליפין

. בכל מגזר הצמדה, יותכתוצאה מהפער בין הנכסים להתחייבו
 

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

 
מלבד המקרים בהן הנסיבות הכלכליות , מדיניות הבנק להשקיע את ההון במגזר הלא צמוד

  (.חשיפה) ומבוקרת למגזרים אחרים והעסקיות מצדיקות סטייה מוגבלת
בהתאם לשינויים בהרכב הנכסים  ,באופן שוטף הערכה של מצב החשיפות העדכני נעשית

. והתחייבויות
 

בהסתמך על תחזיות , שיעור החשיפה הרצוי נקבע בהתחשב  במגבלות שקבע הדירקטוריון
ים היחסיים הצפויים ועל האינפלציה והמחיר, כלכליות לגבי התפתחות שוקי ההון והכספים

, הבנק אומד את החשיפה בבסיס על פי דוחות פנימיים בתדירות חודשית .במגזרים השונים
. נעשית בדיקה יומית המבוססת על נתונים ארעיים, בנוסף. הכוללת תחזיות לגבי גידול ההון

לסקירת ' השונים מההצגה בתוספת ד, החשיפה מחושבת על פי דוחות חשיפה פנימיים
הנחות עבודה לניהול "הסברים להבדלים ראה בסעיף . לדוחות הכספיים 14ובביאור ה ההנהל

. בפרק זה" סיכוני שוק
 

.  החליט הדירקטוריון על שינויים באמידת החשיפה בבסיס ובמגבלות 2011 אפרילבחודש 
 

: להלן השינויים העיקריים
ת אופן חישוב ההון הוחלט לשנות א, בעקבות יישום הנחיית בנק ישראל לחובות פגומים .א

טרם החלת ההוראה הוחלט כי ההפרשה הכללית לחובות מסופקים מהווה . החשוף
החל ממועד יישום . התחייבות מעין הונית ולכן לא נוכתה מההון לצורך חישוב ההון החשוף

 . הוחלט להכיר בהפרשה הקבוצתית ולכן היא מנוכה מההון החשוף, ההוראה
 . 35% -ל 60% -למדד מסך ההון החשוף הופחתה מהחשיפה המרבית למגזר הצמוד  .ב
.  5% -ל 10% -ח הופחתה מ"ח והצמוד מט"רבית והמזערית למגזר המטהחשיפה המ .ג
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מבצע את בקרת ניהול סיכוני שוק , האגף לסיכוני שוק בחטיבת ניהול סיכונים של לאומי .ו
נציג האגף משתתף . אופן בלתי תלוי את סיכוני השוק והנזילותהאגף בוחן ב. עבור הבנק

 .בישיבות וועדת הסיכונים של דירקטוריון הבנק וסוקר את מצב סיכוני השוק בבנק
 

  החשיפה בבסיס
, סיכון בסיס ההצמדה הינו ההפסד שעלול להיגרם עקב שינויים באינפלציה ובשערי החליפין

. בכל מגזר הצמדה, יותכתוצאה מהפער בין הנכסים להתחייבו
 

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

 
מלבד המקרים בהן הנסיבות הכלכליות , מדיניות הבנק להשקיע את ההון במגזר הלא צמוד

  (.חשיפה) ומבוקרת למגזרים אחרים והעסקיות מצדיקות סטייה מוגבלת
בהתאם לשינויים בהרכב הנכסים  ,באופן שוטף הערכה של מצב החשיפות העדכני נעשית

. והתחייבויות
 

בהסתמך על תחזיות , שיעור החשיפה הרצוי נקבע בהתחשב  במגבלות שקבע הדירקטוריון
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. בפרק זה" סיכוני שוק
 

.  החליט הדירקטוריון על שינויים באמידת החשיפה בבסיס ובמגבלות 2011 אפרילבחודש 
 

: להלן השינויים העיקריים
ת אופן חישוב ההון הוחלט לשנות א, בעקבות יישום הנחיית בנק ישראל לחובות פגומים .א

טרם החלת ההוראה הוחלט כי ההפרשה הכללית לחובות מסופקים מהווה . החשוף
החל ממועד יישום . התחייבות מעין הונית ולכן לא נוכתה מההון לצורך חישוב ההון החשוף

 . הוחלט להכיר בהפרשה הקבוצתית ולכן היא מנוכה מההון החשוף, ההוראה
 . 35% -ל 60% -למדד מסך ההון החשוף הופחתה מהחשיפה המרבית למגזר הצמוד  .ב
.  5% -ל 10% -ח הופחתה מ"ח והצמוד מט"רבית והמזערית למגזר המטהחשיפה המ .ג
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:  (ב( )א) להלן נתונים על החשיפה בבסיס
 2011שנת   

מגזר 

הצמדה 

חשיפה בפועל   % -מגבלה ב

לדצמבר  31

 %-ב נקודות קיצון במהלך השנה 

יליוני במ % -ב מקסימוםמינימום  

ח "ש

 ממוצע מקסימום מינימום

 84.1 90.8 80.2 310.0 87.2 125 60לא צמוד 

 15.7 19.7 8.9 45.1 12.7 35( ג( )20)צמוד מדד 

ח וצמוד "מט

ח "מט

 

( ג( )5)

 

5 

 

 

 

0.1 

 

0.3 

 

0.1 

 

0.3 

 

0.2 

 
 (ה( )ד) 2010שנת  

מגזר 

הצמדה 

חשיפה בפועל   % -מגבלה ב

לדצמבר  31

 %-ב קיצון במהלך השנה  נקודות

 ממוצע מקסימום מינימוםח "במש % -ב מקסימוםמינימום  
 90.3 91.6 88.2 259.8 91.6 110 30לא צמוד 

 9.5 11.6 7.9 22.4 7.9 60 (ג( )20)צמוד מדד 

ח וצמוד  "מט

ח "מט

 

 (ג( )10)

 

10 

 

0.5 

 

1.3 

 

( ו)

 

0.5 

 

0.2 

 
(.  בפרק זה" הנחות עבודה לניהול סיכוני שוק"ראה )ם  מחושב לפי דוחות חשיפה פנימיי (א)

 -ב, ח זמינות למכירה"הון עצמי בניכוי נכסים קבועים וקרן הון בגין אג 2011 -ב) מחושב כאחוז מההון החשוף (ב)

 .  (ובתוספת הפרשה כללית 2011כפי  2010
 .החשיפה המותרת הנובעת מעודף התחייבויות על נכסים מוצגת בסימן שלילי (ג)
של יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי הוצג מחדש ב (ד)

 .בדוחות הכספיים 13וביאור  (12( )ה) 1ביאור למידע נוסף ראה. בנושא זכויות עובדים
 31-החשיפה בפועל באחוז מההון החשוף ל, לפי דוחות הפרופורמה כולל יישום הוראת חובות פגומים (ה)

ההון החשוף במגזר הלא צמוד מהווה . 0.5% -ח"במגזר המט, 8.8%במגזר הצמוד למדד : היא 2010בדצמבר 

 .מסך ההון החשוף 90.7%
 .0.1% -נמוך מ (ו)
 
 

, ח"על הון הבנק במיליוני שושערי חליפין להשפעת שינוי במדדים  -להלן  ניתוח רגישות
: בהתאם לדוחות הפנימיים של הבנק

 2010בדצמבר  31 2011בדצמבר  31 
ירידה של עליה של  ירידה של עליה שלמגזר הצמדה 

 5%  10%  5% 10% 5% 10% 5%  10%  
( 3.3)( 1.6) 3.3 1.6( 4.5)( 2.3) 4.5 2.3צמוד מדד 

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

. 93% -כ 31.12.2010 -וב  75% -כ 31.12.2011 -ב מהווה ב"מזה  החשיפה לדולר ארה (א)         

ח "אלף ש 100 -נמוך מ (ב)
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, הוראות בנק ישראלל בהתאם נכסים וההתחייבויות לפי מגזרי הצמדהנתונים מפורטים על ה
 .לדוחות הכספיים 14ניתנים בבאור 

 
 החשיפה בריבית

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

. הנכסים ולעומת ערך ההתחייבויות בכל אחד מהמגזרים
האומד , לפי מודל פנימי, הבנק מבצע ניתוח רגישות לשינוי ריבית, במסגרת ניהול הסיכונים

בילה של כל עקום תשואות את ההשפעה על השווי הכלכלי של הבנק כתוצאה מתזוזה מק
השווי הכלכלי של ההון מוגדר כהפרש בין . בכיוון הגורם נזק להון, 1% -בכל מגזר הצמדה ב

לצורך חישוב הערך הנוכחי מנכים את התזרימים . הערך הנוכחי של הנכסים וההתחייבויות
.   בעקום תשואה חסר סיכון

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

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

השווי על ( או בתשואות)בריבית  1%דירקטוריון הבנק קבע מגבלות להשפעה של שינוי בשיעור 
 העצמיכאחוז מההון , הכלכלי של ההון ועל הרווח החשבונאי השנתי העתידי הצפוי לפני מס

 . לתחילת שנה של הבנק
בשיעור שאינו ( או בתשואות)שינוי לא צפוי בריבית מ הבנק בוחן גם חשיפה לריבית כתוצאה

. בשלב זה לא נקבעו מגבלות על בחינה זו. קבוע לכל אורך העקום לפידיון
 

.  החליט הדירקטוריון על שינויים באמידת החשיפה בריבית ובמגבלות 2011 אפרילחודש ב
 

: להלן השינויים העיקריים
האחוז . 4.5%במקום  4.0%נקבעה מגבלת דירקטוריון כוללת של  -חשיפה כלכלית לריבית .א

 .ח"מיליון ש 12.9 -שווה ערך ל 2011 -ב. מחושב מההון העצמי לתחילת השנה
. 2.5%במקום  3.0%נקבעה מגבלת דירקטוריון כוללת של  -הרווח החשבונאיחשיפה על   .ב

 .ח"מיליון ש 9.6 -שווה ערך ל 2011 -ב. האחוז מחושב מההון העצמי לתחילת השנה
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בילה של כל עקום תשואות את ההשפעה על השווי הכלכלי של הבנק כתוצאה מתזוזה מק
השווי הכלכלי של ההון מוגדר כהפרש בין . בכיוון הגורם נזק להון, 1% -בכל מגזר הצמדה ב

לצורך חישוב הערך הנוכחי מנכים את התזרימים . הערך הנוכחי של הנכסים וההתחייבויות
.   בעקום תשואה חסר סיכון

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

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

השווי על ( או בתשואות)בריבית  1%דירקטוריון הבנק קבע מגבלות להשפעה של שינוי בשיעור 
 העצמיכאחוז מההון , הכלכלי של ההון ועל הרווח החשבונאי השנתי העתידי הצפוי לפני מס

 . לתחילת שנה של הבנק
בשיעור שאינו ( או בתשואות)שינוי לא צפוי בריבית מ הבנק בוחן גם חשיפה לריבית כתוצאה

. בשלב זה לא נקבעו מגבלות על בחינה זו. קבוע לכל אורך העקום לפידיון
 

.  החליט הדירקטוריון על שינויים באמידת החשיפה בריבית ובמגבלות 2011 אפרילחודש ב
 

: להלן השינויים העיקריים
האחוז . 4.5%במקום  4.0%נקבעה מגבלת דירקטוריון כוללת של  -חשיפה כלכלית לריבית .א
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( ג( )ב) (א) לפי מודל פנימילהלן החשיפה לשינויים בלתי צפויים בריבית 
 (ד)רווח שנתי    שווי כלכלי  

 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011מגזר הצמדה 

ח "במיליוני ש 

 4.7 5.9 6.3 7.2לא צמוד 

 0.5 0.6 0.9 1.6צמוד מדד 

( ה)( ה)( ה)( ה)ח "ח וצמוד מט"מט

 5.2 6.5 7.2 8.8חשיפה כוללת  

 8.5 9.6 14.9 12.9מגבלה כוללת 

 

 
הנחות "ראה )ם  חות חשיפה פנימיימחושב לפי דו, בעקום התשואות 1%השפעת שינוי מיידי מקביל של  (א)

  (בפרק זה" עבודה לניהול סיכוני שוק
. מספרי ההשוואה הם במתכונת של המגבלות וההנחות שהיו נהוגות באותה עת (ב)

 (.רווח מעלית ריבית)הסכומים לעיל המוצגים בסימן חיובי מייצגים חשיפה להפסד בעת ירידת ריבית  (ג)
 .השנים הקרובות 3ך באחת מתו, ברווח השנתי המרביתהשחיקה  (ד)
 .ח"אלף ש 100 -נמוך מ (ה)
 

ח "שיליון מ 5.9החשיפה הכלכלית לריבית במגזר לא צמוד נעה בין מינימום  2011במהלך 
במגזר הצמוד למדד . ח"מיליון ש 7.4 -ובממוצע חודשי עמדה על כ, ח"מש 8.3למקסימום 

, ח בסופה"מיליון ש 1.6 -לכ 2011ח בתחילת "מיליון ש 0.7החשיפה נעה בין מינימום של 
.  ח"מיליון ש 1.0ובממוצע חודשי 

 6.2 -ל ח"מש 4.7בין  2011ההשפעה על הרווח החשבונאי במגזר הלא צמוד נעה במהלך 
. ח במגזר הצמוד למדד"מש 0.9 -ח ל"מש 0.5ח ובין "מש
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של החשיפה לשינויים בשיעורי הפנימי שונה מאופן החישוב  בדיווחחישוב החשיפה לריבית 
.  לסקירת ההנהלה' בתוספת דהריבית לפי כללים חשבונאים המפורסמת 

.  בפרק זה" הנחות עבודה לניהול סיכוני שוק"על ההבדלים בין הדוחות ראה בסעיף 
 

לפי המודל הפנימי ולפי "( מ"מח"להלן )האפקטיבי הלן נתונים על משך החיים הממוצע ל
: המחושבת לפי כללים חשבונאיים' תוספת ד

יים ממוצע משך ח

 :בשנים

 2011לדצמבר  31

 מודל פנימי 'תוספת ד 

פער  התחייבויות נכסים: מגזר הצמדה

 מ"המח

פער  התחייבויות נכסים

 מ"המח

מ "מח

 ההון

( 1.43)( 0.22) 0.56 0.34( 0.07) 0.37 0.30לא צמוד  

( 2.50)( 2.78) 4.94 2.16( 0.27) 4.19 3.92  צמוד מדד

( א)( א)( א)( א)( 0.07) 0.87 0.80סך מגזרי הצמדה 

 
 

משך חיים ממוצע 

 :בשנים

 2010לדצמבר  31

 מודל פנימי 'תוספת ד 

פער  התחייבויות נכסים: מגזר הצמדה

 מ"המח

פער  התחייבויות נכסים

 מ"המח

מ "מח

 ההון

( 1.40)( 0.22) 0.49 0.27( 0.10) 0.36 0.26לא צמוד  

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

( א)( א)( א)( א)( 0.10) 0.88 0.78סך מגזרי הצמדה 

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

. כולל

 
 

המבוסס על תזרים מקורי של "( מ"מח"להלן ) בשנים להלן נתונים על משך החיים הממוצע
 :שאינו כולל התייחסות לפרעונות מוקדמים 'תוספת ב

 
 מ"פער המח התחייבויות נכסים 

 בדצמבר 31ליום  
 2010 2011 2010 2011 2010 2011: מגזר הצמדה

( 0.11)( 0.11) 0.38 0.41 0.27 0.31לא צמוד  

( 0.31)( 0.40) 5.02 5.10 4.71 4.70  צמוד מדד

( 0.10)( 0.11) 1.00  1.02 0.90 0.91סך מגזרי הצמדה 
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כאשר , או בריבית ניידת של עד שנהנם לתקופה קצרה רוב הנכסים וההתחייבויות של הבנק הי
בתקופה של עד שנה לבנק יש (. 'לפי תוספת ד) 80%-במגזר הלא צמוד שיעור זה מתקרב ל

עודף נכסים על התחייבויות ואילו בתקופה של שנה ומעלה לבנק יש עודף מצטבר של 
 .על נכסיםהתחייבויות 

ח זניחה בשל הפעילות המצומצמת יחסית והעובדה שרוב הנכסים "החשיפה במגזר המט
 . וההתחייבויות הם לטווח קצר ובריבית משתנה

מסתכמים לשווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים ', התזרימים בדוח חשיפה לריבית בתוספת ד
נימי מנכה את התזרימים שיעור התשואה הפ. בדוחות הכספיים( ג) 17המוצגים בבאור 

המבוסס על שינוי , הדוח מחשב את משך החיים הממוצע האפקטיבי. הצפויים לשווי ההוגן
בשיעור התשואה הפנימי של הנכסים  0.1%בשווי ההוגן כתוצאה מגידול מזערי של 

. וההתחייבויות
מך התזרימים כוללים אומדן לגבי פרעונות מוקדמים עתידיים בפיקדונות הציבור על ס

. התנהגות המפקידים בשנת הדוח
ראה  -לפי הוראות בנק ישראל , פרטים נוספים על החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית

 .לסקירת ההנהלה' בתוספת ד
 

למעט פריטים לא כספיים , להלן מידע על השווי ההוגן של המכשירים הפיננסים של הבנק
 (:לפני השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי ריבית)

 31.12.2011 

במיליוני שקלים חדשים 

 ( ב)מטבע חוץ מטבע ישראלי  

כ "סהאחר דולר צמוד למדד מוד צלא  

 5,637.1 6.3 41.0 778.3 4,811.5( א)נכסים פיננסים  

 5,275.6 6.2 40.8 687.5 4,541.1( א)התחייבויות פיננסיות  

שווי הוגן נטו של מכשירים 

פיננסים 
270.4 90.8 0.2 0.1 361.5 

 
 31.12.2010 

במיליוני שקלים חדשים 

 ( ב)מטבע חוץ מטבע ישראלי  

כ "סהאחר דולר צמוד למדד לא צמוד  

 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)התחייבויות פיננסיות  

שווי הוגן נטו של מכשירים 

פיננסים 

 

220.5 

 

74.2 

 

1.2 

 

0.1 

 

296.0 

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

. מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים

לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ ( ב)

 
אה באור ר, לפירוט נוסף בדבר ההנחות ששימשו לחישוב השווי ההוגן של המכשירים הפיננסים

. בדוח הכספי( ג) 17
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להלן מידע על השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן נטו של 

: למעט פריטים לא כספיים, המכשירים הפיננסים של הבנק
31.12.2011 

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

 יליוניבמיליוני שקלים חדשים במ

 ח"ש

 % -ב

השינוי 

בשיעורי 

הריבית 

  (ב)מטבע חוץ מטבע ישראלי 

לא  

צמוד 

צמוד 

למדד 

כ "סהכ "סהכ "סהאחר דולר 

גידול מיידי 
 0.5 1.7 363.2 0.1 0.2 89.3 273.6 1%מקביל של 

גידול מיידי 
( ג) 0.1 361.6 0.1 0.2 90.6 270.7 0.1%מקביל של 

מיידי  קיטון
 1%מקביל של 

267.2 92.3 0.2 0.1 359.8 (1.7 )(0.5 )

 
31.12.2010 

אחר השפעת שינויים בשיעורי ריבית ל, שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים

 (א)

שינוי בשווי הוגן 

 יליוניבמבמיליוני שקלים חדשים 

 ח"ש

 % -ב

השינוי 

בשיעורי 

הריבית 

  (ב)מטבע חוץ מטבע ישראלי 

לא   

צמוד 

צמוד 

למדד 

כ "סהכ "סהכ "סהאחר דולר 

גידול מיידי 
 0.4 1.2 297.2 0.1 1.2 72.3 223.6 1%מקביל של 

גידול מיידי 
  0.1%מקביל של 

 
220.8 

 
74.0 

 
1.2 

 
0.1 

 
296.1 

 
0.1 

 
( ג)

קיטון מיידי 
 1%מקביל של 

 
217.3 

 
76.1 

 
1.2 

 
0.1 

 
294.7 

 
(1.3 )

 
(0.4 )

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

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

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

. בכל מגזרי ההצמדה

בשיעור הריבית במגזר הצמוד למטח אינה  1%השפעת שינוי של : לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ( ב)

. מהותית

. 0.1% -פחות מ( ג)

ראה באור , לפירוט נוסף בדבר ההנחות ששימשו לחישוב השווי ההוגן של המכשירים הפיננסים
. בדוח הכספי( ג) 17
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  VAR-  Value At Riskהנתון לסיכון  ערך
הוא אומדן לנזק המירבי הפוטנציאלי הצפוי מהחזקת הפוזיציות הקיימות בבנק  VAR -ה

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

 . ח"מיליון ש 6הינה  2011החל מאפריל  VARבבנק במונחי 
 

יומית הן באגף הכספים של הבנק והן באגף לניהול  בתדירותמבוצע  VAR -מעקב אחר הה
. סיכוני שוק בחטיבת ניהול סיכונים של לאומי

בשנה הקודמת  של השוק השונים גורמי הסיכוןהמודל מבוסס על התנהגות היסטורית של 
 . ובלחיש

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

את המודל באמצעות  ףמתק אגף לניהול סיכוני שוק בחטיבת ניהול סיכונים של לאומיה
על השינוי בפועל של השווי הכלכלי של הבנק בהשוואה ( Back Testing)בחינות יומיות 

.  VAR -י שנגזר ממודל הלאומדן השינוי כפ
 

ח בסוף "מיליון ש 2.0לעומת , ח"מיליון ש 2.5-להסתכם  2011של הבנק בסוף שנת  VAR -סך ה
  .לפי מטבע בסיס שקל לא צמוד, 2010שנת 

הגדלת החשיפה לריבית במגזר השקלי ובמגזר המדדי  בשלבעיקר נובע  VAR-ב הגידול
. במהלך התקופה

 
ונע בין שיעור , ח"מיליון ש 2.7 -לפי דיווח חודשי הסתכם ל 2011הממוצע בשנת  VAR -ה

  .ח"מיליון ש 3.1של שיעור מרבי ח ו"מיליון ש 2.2מזערי של 
 

תרחישי קיצון לסיכוני שוק 
המתבטאים בתנודה , בארץ ובעולם עשויים להיות נתונים מעת לעת לזעזועים שוקי ההון

 .וההתנהגות ההיסטוריתהתפלגות ידי המעבר לתנודות הנצפות על חריפה של נתוני השוק 
, אינו מהווה מידע מספק על הפסדים שעלולים להתרחש בתנאי שוק קיצוניים VAR -מודל ה

האגף לניהול סיכוני שוק בחטיבת ניהול סיכונים של , לכן.או מעבר לרמת המובהקות הנדרשת
ישי קיצון שחלקם לבנק סט של תרח .לסיכוני שוק צוןאומדנים של תרחישי קימבצע , לאומי

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

 50הדירקטוריון קבע מגבלה על הפסד כתוצאה מתרחיש קיצון בגין סיכון שוק בגובה של 
.  ח"מיליון ש
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הנחות עבודה לניהול סיכוני שוק 
דוחות אלו אינם זהים לאופן ההצגה . פנימייםדוחות  קאמידת סיכוני השולצורך הבנק מפיק 

. בסקירת ההנהלה ובדוחות הכספיים
: להלן פירוט הדוחות

: לניהול הסיכונים דוחות פנימיים .א
". חשיפה בריבית" להלן -דוח לצורך אמידת החשיפה בריבית  -
 ."חשיפה בבסיס "להלן  -דוח לצורך אמידת החשיפה בבסיס -

 :ה ודוחות כספייםדוחות לצורך סקירת הנהל .ב
 להלן  -לסקירת ההנהלה' תוספת ד, החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית -
 "'תוספת ד" -
 להלן  -לדוחות הכספיים 14באור , נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה -
 "14באור " -
להלן  -לדוחות הכספיים( ג) 17באור , יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים -

" שווי הוגן"
 

הלן מידע על ההנחות ועיקרי ההבדלים בין המודלים הפנימיים לסקירת הנהלה ודוחות ל
: כספיים

 
סקירת הנהלה  ודוחות כספיים  פנימיים   דוחותסעיף 

פריסה של קרן  -חשיפה בריבית תזרימי מזומנים 

וריבית לפי תנאי עסקה עד מועד 

.  הפדיון החוזי

בעסקאות בריבית משתנה פריסת 

יבית עד מועד שינוי הריבית הקרן והר

כפי , הקרוב ופריסת המרווח

. המפורט בסעיף הבא

פריסה  -ושווי הוגן' תוספת ד

. זהה למודלים פנימיים

פריסת מרווח בגין ריבית 

עתידית בעסקאות 

נושאות ריבית משתנה עד 

מועד הפרעון 

פריסת המרווח  -חשיפה בריבית 

מעל בסיס הריבית המשתנה לפי 

זיות שנותרו עד התקופות החו

. לפרעון

 

פריסת  -ושווי הוגן' תוספת ד

הפער בין המרווח מעל בסיס 

הריבית המשתנה שנקבע 

במכשיר הפיננסי לפי תנאי 

לבין המרווח מעל בסיס , החוזה

הריבית המשתנה שנקבע 

בעסקאות דומות שבוצעו 

. במועד הדיווח

עקום תשואות  -חשיפה בריבית היוון תזרימים 

חסר סיכון 

 

לפי עקום  -ושווי הוגן' תוספת ד

תשואות כולל מרווח סיכון לקוח 

נכסים אחרים והתחייבויות 

  (פיננסיים)אחרות 

 -חשיפה בריבית וחשיפה בבסיס

מוצג ונפרס לפי הערכת ההנהלה 

פריסה  -ושווי הוגן' תוספת ד

והצגה כפי מודלים פנימיים 

אינם  -י הוגןושוו' תוספת דאינם נכללים ( א)פריטים לא כספיים 

נכללים 

נכללים  -14באור 
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סקירת הנהלה  ודוחות כספיים  פנימיים   דוחותסעיף 

לחופשה , עתודות לפנסיה

בניכוי )ומענקי יובלות 

  (מסים נידחים

מוצג במגזר צמוד  –חשיפה בבסיס 

למדד  

מוצג במגזר צמוד  –חשיפה בריבית 

מדד ונפרס בהתאם להערכות 

. אקטואר

מוצגים במגזר לא  -14באור 

צמוד 

אינם  -ושווי הוגן' תוספת ד

נכללים 

פיקדונות הציבור 

 -המנוהלים בחברת האם 

לאומי 

בפיקדונות )נכללים בפאסיב אינם נכללים 

בפיקדונות )ובאקטיב ( הציבור

( בבנקים

הנחות לגבי פרעונות 

מוקדמים של פיקדונות 

ואשראים  

קיימות  –ושווי הוגן ' תוספת דלא נכללות   -חשיפה בריבית 

. הנחות בגין פיקדונות הציבור

ש "יתרות עופריסת 

 קרדיטורי

חלק מיתרות  -חשיפה בריבית

ש נפרסות לתקופה של שנה "העו

עד חמש שנים בהתאם למודל 

. התנהגות לקוחות

 

ות יתר -ושווי הוגן' תוספת ד

ש מוצגות לפי השווי במאזן "העו

. לתקופה של יום

מחושב לפי תזרים   -חשיפה בריביתתיק אגרות חוב של הבנק 

. תשואות השוקעתידי מהוון בעקום 

 

שווי השוק  -ושווי הוגן' תוספת ד

ח בבורסה מהווה "של האג

. אומדן לשווי הוגן

הפרשה לשווי שוק של 

אגרות חוב זמינות למכירה 

לפי כללי החשבונאות 

נוספת /מנוכה -חשיפה בבסיס

, ליתרת התיק על פי בסיס הצמדה

מאחר ובראייה כלכלית מהווה פריט 

. מעין הוני

ת אגרות חוב יתר -14באור 

בתיק הזמין למכירה מוצגות 

כפי הצגה בדוחות הכספיים 

הפרשה קבוצתית 

להפסדי אשראי  

הפרשה קבוצתית נוכתה  -2011 -ב

מההון 

הפרשה כללית לחובות -2010 -ב

מסופקים מהווה התחייבות מעין 

. הונית ולא נוכתה מההון

הפרשה קבוצתית  2011 -ב

מנוכה מהאשראי ומההון 

. ני הצמדהמאזבהתאם ל

הפרשה כללית  2010 -ב

לחובות מסופקים נוכתה באופן 

. יחסי ממאזני הצמדה

עסקאות צמודות למדד 

 15-שמועד פרעונן עד ה

לחודש 

מוצגים במגזר הלא  -חשיפה בבסיס

צמוד 

מוצגים במגזר  -14באור 

הצמוד למדד 

אופציות גלומות 

מדד /שקל

אינן נכללות  -14באור נכללות  לא 

נכללות  -ושווי הוגן' תוספת ד

 
אשראי שאינו נושא 

 הכנסה

. אין חישוב של ריבית עתידיתמחושבת ריבית עתידית 

 

 .נכסים אחרים והתחייבויות אחרות שאינם פיננסיים, בניינים וציוד(  א) 
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מצב ההצמדה והתקופות לפרעון 

עיקר . ח"מטח וצמוד "במגזר הצמוד למדד ובמגזר מט, הון הבנק מושקע במגזר הלא צמוד
ההשקעה לפי מגזרי הצמדה נגזרת מהערכות שעושה הבנק . הפעילות היא במגזר הלא צמוד

ובהתאם למגבלות שקבע הדירקטוריון על , מדדים ושערי חליפין, לגבי התפתחות תשואות
 .השקעה בכל מגזר הצמדה

 
  :(א) 14להלן התפלגות המאזן לפי מגזרי הצמדה לפי באור 

  2011בדצמבר  31ליום  

ח וצמוד  "מטצמוד מדד  לא צמודמגזר הצמדה 

ח "מט

סך הכל 

יתרה 

יליוני מ: סעיף מאזני

ח "ש

% 

 כ"מסה
יליוני מ

ח "ש

% 

 כ"מסה
יליוני מ

ח "ש

% 

 כ"מסה
יליוני מ

 ח"ש

 5,695.3 0.8 47.3 13.4 763.7 85.8 4,884.3כ נכסים  "סה

 5,336.0 0.9 47.0 12.7 677.1 86.4 4,611.9כ התחייבויות  "סה

כ נכסים בניכוי "סה

                                      התחייבויות 

 

272.4 

 

75.8 

 

86.6 

 

24.1 

 

0.3 

 

0.1 

 

359.3 

 
 ( ב) 2010בדצמבר  31ליום  

ח וצמוד  "מטצמוד מדד  לא צמודמגזר הצמדה 

ח "מט

סך הכל 

יתרה 

יליוני מ: סעיף מאזני

ח "ש

% 

 כ"מסה
יליוני מ

ח "ש

% 

 כ"מסה
ליוני ימ

ח "ש

% 

 כ"מסה
יליוני מ

 ח"ש

 5,103.4 1.1 55.8 13.6 695.6 85.3 4,352.0כ נכסים  "סה

 4,825.6 1.1 54.5 13.1 632.4 85.8 4,138.7כ התחייבויות  "סה

כ נכסים בניכוי "סה

התחייבויות  

 

213.3 

 

76.8 

 

63.2 

 

22.7 

 

1.3 

 

0.5 

 

277.8 

 
 ללא פריטים לא כספיים .א
ום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי הוצג מחדש בשל ייש .ב

 .בדוחות הכספיים 13וביאור  (12( )ה) 1ביאורלמידע נוסף ראה . בנושא זכויות עובדים
 

מסך  85% -יותר מ 2011בדצמבר  31-נכון ל. פעילות הבנק מתרכזת בעיקר במגזר הלא צמוד
. במגזר הלא צמוד הנכסים וההתחייבויות הם

רוב האשראי לציבור ופיקדונות הציבור הם במגזר זה ומכאן נגזר שרוב האחזקות בניירות ערך 
מושקעים , המיועדים ברובם לגישור על פערים בתקופות בין הנכסים להתחייבויות, של הבנק

. אף הם במגזר זה
ואינם "( חסכונות"ן להל)חלק מפיקדונות הציבור הם חסכונות המנוהלים בחברת האם לאומי 

חסכונות אלו גדלו . בבנק( שוק ונזילות)מהווים חלק מניהול מאזני ההצמדה וניהול הסיכונים 
 -ב 2011פיקדונות הציבור המנוהלים בבנק גדלו בשנת . 2011ח בשנת "מיליון ש 19.2 -רק ב
. ח"מיליון ש 436.4



105

 

 105 
 

 574.1ה של עד שנה בסך לבנק עודף התחייבויות על נכסים לתקופ 2011לדצמבר  31 -ב
מחושב מהתזרים העתידי של . )2010לדצמבר  31 -ח ב"מיליון ש 495.2ח לעומת "מיליון ש

(.  כולל ריבית עתידית, לדוחות הכספיים 15באור 
 

בנטרול ההשפעה של גידול .  ח"מיליון ש 444.7 -ב 2011האשראי הלא צמוד גדל בשנת 
היה הגידול באשראי , לפי ההוראות החדשות( תקבוצתית ופרטני)בהפרשה להפסדי אשראי 

המנוהלים  הלא צמודים בפיקדונות הציבור  הגידול .ח"מיליון ש 479.3לציבור הלא צמוד של 
 42.4 -תיק ניירות הערך הלא צמודים קטן ב. ח"מיליון ש 443.3 -ל 2011 -הסתכם ב בבנק

. ח"מיליון ש
ח והם מהווים "מיליון ש 38.2 -ב 2011שנת ב קטנולאומי בהחסכונות הלא צמודים המנוהלים 

. המנוהלים בלאומילקוחות הבנק מסך חסכונות  33.4%
 62.9% -כ :קצרה משנה מגזר הלא צמודהתקופה לפדיון של רוב הנכסים וההתחייבויות ב

. מפיקדונות הציבור המנוהלים בבנק הם לתקופה של עד שנה 78.3% -מהאשראי לציבור וכ
(. תידי כולל ריבית עתידית ובניכוי אשראי ללא זמן פרעוןמחושב מהתזרים הע)
 

, בלאומיבמגזר הצמוד למדד עיקר פעילות הלקוחות היא בחסכונות לזמן קצוב המופקדים 
. ח"מיליון ש 58.0גידול של , ח"מיליון ש 602.4בסכום של  2011בדצמבר  31 -ומסתכמים נכון ל

בנטרול . ח"מיליון ש 14.2 -ב 2011נת האשראי לציבור במגזר הצמוד למדד הצטמצם בש
, לפי ההוראות החדשות( קבוצתית ופרטנית)ההשפעה של גידול בהפרשה להפסדי אשראי 

מהאשראי במגזר זה הוא  77% -ל קרוב. ח"מיליון ש 13.9היה קיטון באשראי לציבור הצמוד של 
יכוי אשראי ללא מחושב מהתזרים העתידי כולל ריבית עתידית ובנ. )לתקופות ארוכות משנה

(. זמן פרעון
מסתכם  2011עודף הנכסים על התחייבויות לתקופה של עד שנה במגזר הצמוד למדד בסוף 

. 2010ח בסוף "מיליון ש 15.7לעומת עודף של , ח"מיליון ש 56.1 -ב
 

. ח מהווה חלק קטן יחסית מכלל הפעילות של הבנק"ח והצמוד למט"הפעילות במגזר המט
כאשר כנגד כל פיקדון לקוח מופקד , Back To Backזו היא בעסקאות  חלק ניכר מפעילות

כתוצאה לבנק אין כמעט חשיפה הן בבסיס ההצמדה והן . במקביל פיקדון בחברת האם
, ח"ח וצמוד מט"הבנק מפקיד לעיתים פיקדונות במט, בנוסף. בתקופות לפדיון במגזר זה

.  כחלק מניהול הסיכונים בבנק
היה לבנק עודף  2011בסוף . בלבד שנתייםזה הוא לתקופות של עד ההון המושקע במגזר 

 .2010ח בסוף "מיליון ש 1.3ח במגזר לעומת "מיליון ש 0.3נכסים על התחייבויות של 
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לפי תקופה שנותרה , כולל עסקאות עתידיות, (א)להלן מידע על עודף נכסים על התחייבויות 
: עד לפרעון

ח  "טמצמוד מדד  לא צמודמגזר הצמדה 

ח "וצמוד  מט

סך הכל      

ח "במיליוני ש  

בדצמבר  31ליום   

התקופה שנותרה עד 

: לפרעון

2011 2010  

( ב)

2011 2010 

 (ב)

2011 2010 

 (ב)

2011 2010  

 (ב)

( 1,112.6)( 2,152.9)( 0.2) 0.6 2.0 1.8( 1,114.4)( 2,155.3)עד חודש 

 338.8 334.8 0.2( 0.2) 3.7 1.6 334.9 333.4חודשים  3מחודש עד 

 295.6 1,299.8 1.3( 0.7) 10.0 52.7 284.3 1,247.8חודשים עד שנה  3 -מ

 992.5 1,162.3-  0.8 44.8 32.1 947.7 1,129.4שנים  5משנה עד 

 10שנים עד  5 -מ

שנים 

 

(51.8 )

 

(32.9 )

 

16.5 

 

22.4 

 

 -

 

 -

 

(35.3 )

 

(10.5 )

( 81.1)( 95.6)- - ( 3.7)( 5.0)( 77.4)( 90.6)שנים  10מעל 

 68.0 97.6- ( 0.1)- ( 0.5) 68.0 98.2ללא מועד פרעון 

 490.7 610.7 1.3 0.4 79.2 99.2 410.2 511.1כ "סה

 
 ללא פריטים לא כספיים .א

הוצג מחדש בשל יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות  .ב

. בדוחות הכספיים 13וביאור  (12( )ה) 1ביאורלמידע נוסף ראה . עובדים

 
 -הבנק עורך מעקב אחר התפתחות הפיקדונות לטווח קצר במסגרת מודל סיכון הנזילות וה

LAR ( בפרק זה" סיכון נזילות"ראה סעיף  .)
 

 .לדוחות הכספיים 15פירוט נוסף על מצב ההצמדה והתקופות לפירעון ראה באור 
 

לות סיכון נזי
סיכון . ולהונו הנובע מאי יכולתו לספק את צרכי נזילותו הבנקסיכון נזילות הוא הסיכון לרווחי 

זה נובע מאי וודאות לגבי זמינות המקורות וגיוסם באופן בלתי צפוי בזמן קצר תוך השפעה 
. וכן מסיכון לאי יכולת לממש נכסים בזמן קצוב ובמחיר סביר, חריגה על המחירים

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

עבור , במסגרת המודל הפנימי מתבצע מעקב ובחינה של מדדי הנזילות תחת תרחישים שונים
. ח"ומגזר מט( ח"צמוד מדד וצמוד מט, לא צמוד)מגזר שיקלי 

 
 :שים מתייחסים למספר מצבי שוק אפשרייםהתרחי
על הבנק להבטיח כי ביכולתו לממן גידול בנכסים . מהלך עסקים רגיל -מצב רגיל -

כפי שנגזר מתוכנית העבודה , ומקורות מספיקים לשם עמידה בכל התחייבויותיו
.  מבלי שידרש לעלויות או להפסדים בתהליך זה, העתידית

שתואם לתרחיש הקיצון , ל תרחיש קיצון בנזילותהבנק מניח התממשות ש -מצב לחץ -
 . החמור ביותר כפי שנקבע בהתייעצות בין הגורמים העסקיים בבנק

 (-במודל בשקלים בלבד) (תרחיש סטטיסטי)מצב עסקים חריג בסביבה נורמלית  -
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, תרחיש האומד באופן סטטיסטי את השינוי המרבי ביתרת הפיקדונות בניכוי אשראי
סתמך על מודל נזילות התרחיש מ .ולתקופות של עד חודש 99% ברמת מובהקות של

בצרכי הנזילות בגין  המרבייםמהמודל מסיקים את שיעורי השינוי . LAR -בסיכון
התזרימים של יתר הסעיפים מלבד אשראי . רעונות של פיקדונות בניכוי אשראיפ

. ופיקדונות זהים לתזרימים במצב רגיל
 

התפתחות הסעיפים השונים ובעיקר הנחות לגבי התנהגות  לכל תרחיש נקבעו הנחות לגבי
עיקר פעילות . הלקוחות וההשפעה הנגזרת על השינויים באשראי לציבור ובפיקדונות הציבור

הבנק היא במגזר השקלים ולכן הערכת השינויים הצפויים בפיקדונות ובאשראי במגזר זה 
ות על תוכנית העבודה של הבנק ההנחות לגבי הפיקדונות והאשראי מבוסס .מהותית ביותר

הגורמים העסקיים נעזרים (. במצב לחץ)או על הערכות הגורמים העסקיים , (במצב רגיל)
היות . אופי לקוח וסכומים, הרכב האשראי והפיקדונות לפי מגזרי פעילות, בנתונים היסטוריים

שיקול  ההנחות מבוססות בעיקר על, שמצב הלחץ חמור ממצבים שהבנק התנסה בהם בעבר
. דעת הגורמים המקצועיים

 
ח "עיקר הפעילות במט. מצב רגיל ומצב לחץ -ח מתייחס לשני תרחישים בלבד"המודל במט

המופקדים בפיקדונות בחברת האם לתקופות זהות ולכן לבנק אין , היא של פיקדונות הציבור
.  כמעט חשיפות במגזר זה

 
: יס שני מדדים כמותייםעל בסרמת הנזילות הבנק אומד את , עבור כל תרחיש

הפער בין תזרים הפירעון של הנכסים לבין זה של ההתחייבויות בכל תקופת  -פער הנזילות -
 . זמן

. היחס בין סך הנכסים הנזילים לסך ההתחייבויות הנזילות בכל תקופת זמן -יחס הנזילות -
, עד שנה, שיםחוד 6עד , חודשים 3עד , עד חודש, עד שבוע, יום: אמידת המדדים היא לתקופות

(. שנים 3עד )מעל שנה 
 

או קיטון במקורות באמצעות , במודל בשקלים הבנק מניח כי באפשרותו לממן גידול בנכסים
 .מימוש תיק ניירות הערך הזמינים של הבנק או שיעבוד התיק לבנק ישראל כנגד אשראי

ישראל לצורך הדירקטוריון אישר לבנק לשעבד את כל תיק ניירות הערך כנגד אשראי מבנק 
. ניהול הנזילות

מיליארד  1.4הבנק מניח שבמצב רגיל יוכל לנצל את קו הפעילות  בלאומי בסך , בנוסף
.  ח"ח במט"מיליון ש 20מזה עד ,ח"ש
 

 בתרחיש לחץ בשקלים הבנק מניח שלא ניתן יהיה לנצל את קו הפעילות מעבר לסכומים
ח מעבר לקו "מיליון ש 1.5צול של עד ח אושר ני"שנמשכו למועד החישוב ובתרחיש לחץ במט

.  הפעילות המנוצל
 

הדירקטוריון  קבע מגבלות על יחס ופער הנזילות לפי תקופות וכן נקבעה מגבלה על יתרת קו 
בנוסף נקבעו מגבלות על מבנה המקורות וכן נקבעו . הפעילות הלא מנוצל מחברת האם

י המודל וכן על ניהול סיכון הנזילות התוך דרישות דיווח ומתכונת דיווח על סיכון הנזילות על פ
. יומי של הבנק
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להלן מידע על פער הנזילות ויחס הנזילות במטבע ישראלי בכל סוג תרחיש שהוגדר לתקופת 
: פרעון של חודש

 31.12.2011 
 מטבע ישראלי  

ח "במש, פער הנזילותיחס הנזילות  תרחיש

  946.2  12.7רגיל 

  866.8  7.0סטטיסטי 

  301.3  1.9לחץ 

 
 

 גיוס מקורות ומצב הנזילות
מידע צופה "הינו " מצב הנזילות וניהול הסיכונים"חלק מהמידע המופיע במסגרת המידע על 

. בדוח הדירקטוריון' אבפרק " מידע צופה פני עתיד"למשמעות מושג זה ראה סעיף ". פני עתיד
 

ח רוב הפעילות היא "מגזר המטב. גיוס המקורות בבנק ערבי הוא ברובו במטבע ישראלי
אך כנגד פעילות זו מופקדים פיקדונות בסכום , בפיקדונות ציבור לתקופה קצרה משנה

.  בתנאים זהים בלאומי
 

חלק מהחסכונות לזמן . תבסס על פיקדונות הציבורמהלא צמוד  השקליגיוס המקורות במגזר 
ואינם מהווים חלק ממקורות הבנק , קצוב של לקוחות בנק ערבי ישראלי מנוהלים על ידי לאומי

לטווחים של מופקדים  אלו חסכונותמרבית  .(לדוחות הכספיים 7ראה באור )לצרכי נזילות 
.  לאומי לתקופות זהותבמעל שנה בפיקדונות 

 
מיליארד  1.40בסך  פעילות בחברת האםלמימון פעילותו השוטפת הועמדה לבנק מסגרת 

מימון לטווח סכום המסגרת שלא נוצל ניתן לשימוש ב  .ח"ח במט"מיליון ש 20מזה עד , ח"ש
ד בשיעור הריבית "המימון לטווח קצר מתנהל בתנאי חח. ח"מיליון ש 200 עד לסכום שלארוך 

.  הנקבעת על ידי בנק ישראל
 

שנים וניתן להאריכם כל שנה בשנה  6-בנוסף הבנק הנפיק שטרי הון ללאומי שזמן פרעונם כ
. נוספת

 
בשוק ההון רשמו מדדי המניות , במקביל. 0.75% -ב תה הריבית במשקעל 2011בשנת 

מגמות אלו הביאו חלק מהמשקיעים לבחור , להערכת הבנק. המובילים ירידות מחירים
ח בסך "מיליון ש 455.6ותרמו לגידול של , דוגמת פיקדונות לזמן קצוב, באפיקים סולידיים יותר

ח בפיקדונות המנוהלים בבנק והיתר "ליון שמי 436.4מזה גידול של , הפיקדונות בבנק
.  בחסכונות המנוהלים בלאומי

מיליון  101.1בסכום של  2011שנת שווי אחזקות לקוחות הבנק בניירות ערך הצטמצם במהלך 
ח נרשמה "מיליון ש 70.9 -הירידה המהותית ביותר של כ .ח"מיליון ש 776.3לסך של , ח"ש

.  ברבעון השלישי של השנה
 

ח "מפיקדונות הציבור המנוהלים בבנק הם במגזר הלא צמוד והיתרה במגזר המט 98.4% -כ
למעט , 2011 בדצמבר 31לבנק אין פיקדונות במגזר הצמוד למדד נכון ליום . ח"והצמוד למט
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. חסכונות לזמן קצוב המנוהלים בלאומי
 31 החסכונות המנוהלים בלאומי ואינם משתתפים בניהול הנזילות בבנק הסתכמו ליום

, מזה. ח מתחילת השנה"מיליון ש 19.2גידול של , ח"מיליון ש 904.4 -ב 2011 בדצמבר
-ח ואילו החסכונות הלא צמודים קטנו ב"מיליון ש 58.0 -החסכונות הצמודים למדד גדלו ב

הביקוש לפיקדונות צמודים . ח"מיליון ש 0.6 -ח קטנו ב"ח ובמגזר הצמוד למט"מיליון ש 38.2
.  נראה מקצב אינפלציה גבוה יחסית ברמה שנתיתלמדד נבע ככל ה

. ח מתבצע באמצעות הפקדת פיקדונות בלאומי כנגד כל פיקדון לקוח"ניהול הנזילות במט
על אף שבמחצית השנייה  .ח"מיליון ש 7.0 -בח "במטהפיקדונות הצטמצמו  2011במהלך שנת 

ות לא גילו העדפה נרשם פיחות חד בשער השקל מול הדולר עדיין הלקוח 2011של שנת 
.  לאפיק השקעה זה

 
. 2010לעומת דצמבר  ח"מיליון ש 430.5 -גדל ב 2011 בדצמבר 31 -נטו בהאשראי לציבור 

מדידה וגילוי של חובות "הוראת המפקח על הבנקים בדבר אילו הגידול באשראי לציבור נטו 
היה מסתכם , 31.12.2010 -היתה מיושמת ב" סיכון אשראי והפרשה  להפסדי אשראי, פגומים

.  ח"מיליון ש 465.1 -ב
 

רוב . ח בעיקר בשל מכירות"מיליון ש 45.1 -ב 2011 בשנתתיק ניירות הערך של הבנק קטן 
ושאר האחזקות הן באגרות חוב של  99.5% -כ -מ"התיק מושקע באגרות חוב ממשלתיות ובמק

 347.4, מזה, ח"מיליון ש 571.1 -כל התיק הינו תיק זמין למכירה ומסתכם ל. חברות בדירוג גבוה
. ח נפרע תוך שנה מיום הדוחות"ליון שמי

.  הבנק יכול לשעבד את תיק ניירות הערך כנגד אשראי יומי או תוך יומי מבנק ישראל
מיליון  43.4 -הסתכם סך ניירות הערך שהועברו לפיקדון המשועבד ב 2011בדצמבר  31ביום 

בדוחות  12למידע נוסף ראה ביאור . )2010שנת ח בסוף "מיליון ש 43.7-ח בהשוואה ל''ש
(. הכספיים

 
מיליון  29.9של  גידול, ח"מיליון ש 1,056.1 -הגיע ל  2011 בדצמבר 31סך המימון מבנקים ליום 

.  ח מתחילת השנה"ש
ללא חסכונות )הגידול במימון הושפע מעלייה באשראי לציבור ובפיקדונות לזמן קצוב בלאומי 

העלייה במימון קוזזה בשל ירידה בתיק ניירות הערך של הבנק וגידול , מנגד (.ח"ופיקדונות מט
. בפיקדונות הציבור המנוהלים בבנק

 
אילו  בהון העצמיהגידול . ח"מיליון ש 86.9 -ב 2011 שנתההון העצמי של הבנק גדל במהלך 
רשה  סיכון אשראי והפ, מדידה וגילוי של חובות פגומים"הוראת המפקח על הבנקים בדבר 

.  ח"מיליון ש 109.8 -היה מסתכם ב, 31.12.2010 -היתה מיושמת ב" להפסדי אשראי
 

באמצעות אשראי יומי או תוך יומי , באם יווצרו, בנק ישראל מאפשר לבנקים לממן פערי נזילות
 .מבנק ישראל

חתם הבנק על איגרת חוב לטובת בנק ישראל להבטחת סכומים המגיעים או שיגיעו , לשם כך
 .ק ישראל מהבנקלבנ

הבנק שיעבד לטובת בנק ישראל בשעבוד שוטף ללא הגבלה בסכום אגרות חוב  לכךכערובה 
אביב על שם בנק -ספציפי המתנהל במסלקת הבורסה לניירות ערך בתל המופקדות בחשבון

הדירקטוריון אישר שיעבוד עד גובה תיק . ל ברשם החברות"הבנק רשם שיעבוד כנ. ישראל
. ל הבנק לצורך קבלת אשראי מבנק ישראלניירות הערך ש

 



110

 דוח הדירקטוריון לשנת 2011

 110 
 

ח ''מיליון ש 43.4 לסך של 31.12.2011שהועברו לפקדון המשועבד הסתכמו ביום  אגרות חוב
 .דוחות הכספייםב 12באור למידע נוסף ראה  .2010ח בסוף שנת ''מיליון ש 43.7לעומת סך של 

 
 

שווי הוגן 
ירים פיננסיים להם קיים שוק פעיל ומוצגים חישוב השווי ההוגן של הבנק כולל הפרדה בין מכש

המהווים את מרבית הנכסים , ומכשירים להם לא קיים שוק פעיל, לפי שווי השוק שלהם
נאמד באמצעות מודלים מקובלים , של מכשירים אלוהשווי ההוגן . וההתחייבויות בבנק

משקף את רמת כגון ערך נוכחי של תזרימי מזומן עתידי המהוון בשיעור ריבית ה, לתמחיר
  .בו היתה מבוצעת עסקה דומה ביום הדיווח( כולל מרווח סיכון)הריבית 

 
אומדן של השווי ההוגן באמצעות הערכת תזרים המזומן העתידי וקביעת שיעור ריבית הניכיון 

עבור המכשירים הפיננסיים הערכת השווי ההוגן המצורפת אינה בהכרח , לכן. יקטיביתיהיא סוב
הערכת השווי ההוגן נערכה לפי . וי מימוש של המכשיר הפיננסי ביום הדיווחאינדיקציה לשו

שיעורי הריבית התקפים למועד הדיווח ואינה לוקחת בחשבון את התנודתיות  של שיעורי 
תחת הנחת שיעורי ריבית אחרים יתקבלו ערכי שווי הוגן שיכול שיהיו שונים באופן . הריבית
בי המכשירים הפיננסיים  בריבית קבועה או שאינם נושאים בעיקר הדברים אמורים לג. מהותי
בקביעת ערכי השווי ההוגן לא הובאו בחשבון העמלות שיתקבלו או שישולמו , בנוסף. ריבית

הפער בין היתרה במאזן , יותר מכך. אגב הפעילות העסקית וכן אינם כוללים את השפעת המס
שברוב המקרים הבנק עשוי להחזיק את  לבין יתרות השווי ההוגן יתכן ולא ימומש מכיוון

בשל כל אלה יש להדגיש כי אין בנתונים הכלולים בבאור זה . רעוןיהמכשיר הפיננסי עד לפ
בשל הקשת הרחבה של טכניקות , כמו כן. כדי להצביע על שווי התאגיד הבנקאי כעסק חי

להיזהר בעת יש , הערכה והאומדנים האפשריים ליישום במהלך ביצוע הערכת השווי ההוגן
. עריכת השוואות ערכי שווי הוגן בין בנקים שונים

 
בדוחות הכספיים מראים כי השווי ההוגן של הנכסים ( ג)17הנתונים המופיעים בבאור 

.  ח"מיליון ש 12.8 -ב 2010 -וב, ח מהשווי במאזן"מיליון ש 3.5 -גבוה ב 2011הפיננסים בסוף 
ח מהשווי "מיליון ש 26.3 -היה גבוה ב 2011בסוף השווי ההוגן של ההתחייבויות הפיננסיות 

. 2010 -ח ב"מיליון ש 25.7המאזני לעומת 
 -היה נמוך מהשווי המאזני ב 2011 -השווי ההוגן נטו של הנכסים בניכוי התחייבויות ב, כתוצאה

.  2010 -ח בלבד ב"מיליון ש 12.9ח לעומת "מיליון ש 22.8
שהשפיעה , מעלייה בריבית הניכיון במגזר הצמוד למדד נבעה בעיקר, הירידה בשווי ההוגן נטו

. בעיקר על הפיקדונות המופקדים בלאומי כנגד חסכונות הציבור
 

 2011לדצמבר  31 -ח ב"מיליון ש 361.5 -השווי ההוגן של הנכסים בניכוי התחייבויות הסתכם ל
ח בסוף "מיליון ש 384.3לעומת שווי מאזני של , 2010לדצמבר  31 -ח ב"מיליון ש 296.0 -ול

. 2010ח בסוף שנת "מיליון ש 308.9ושל  2010שנת 
 

" הנחות עבודה לניהול סיכוני שוק"ראה בסעיף , הנחות בבסיס באור שווי הוגן בדוחות הכספיים
. בפרק זה

 
. לדוחות הכספיים( ג) 17ראה באור  השווי ההוגן של הבנקפירוט נוסף על 
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 הערכת החשיפה לגורמי הסיכון בבנק
 

, במסגרת זו. הבנק מקיים  תהליך פנימי מקיף של זיהוי והערכת הסיכונים להם חשוף הבנק
מתקיים תהליך של הערכת איכות הניהול של כל סיכון בבנק והנזקים האפשריים 

נערכת הקצאת הון מתאימה כנגד הסיכונים , ICAAPבמסגרת תהליך ה , כמו כן. מהתממשותו
 .המזוהים ואיכות הניהול שלהם

, (תרחיש קיצון)שנים  25זיהוי והערכת סיכונים אלה בהסתברות להתממשות של אחת ל 
גבוהה וכן רמת חומרה , בינונית, נמוכה: מאפשרת לבנק להגדירם לפי ארבע רמות חומרה 

קריטית המהווה חריגה מתיאבון הסיכון של הבנק ומחייב את הבנק בנקיטת צעדים למזעור 
 .החשיפות

ת רמות החומרה של הסיכונים הותאמו לאחר בחינה למול רמות הסיכונים הספים לצורך קביע
 .ורמת ההון המיועד לספוג את ההפסדים בהתממש תרחישים כאמור

 
 :להלן הגדרות רמות חומרת גורמי הסיכון בהתאם לתיאבון הסיכון של הבנק 

 
 שנה  25 -ל 1התממשות תרחיש בגורם הסיכון בסבירות של  –רמת חומרה נמוכה 

 .2011בדצמבר  31יום נכון ל 1רובד ביחס הלימות הון  1.5%לא תביא לירידה של יותר מ 

 .9.48%יהיה גבוה מ  1רובד יחס הלימות הון דהיינו 

 

 שנה  25 -ל 1התממשות תרחיש בגורם הסיכון בסבירות של  –רמת חומרה בינונית 

 .2011בדצמבר  31יום נכון ל 1רובד ביחס הלימות הון  2.5%תביא לירידה של פחות מ 

 .8.48%יהיה גבוה מ  1רובד יחס הלימות הון דהיינו 

 

 שנה  25 -ל  1התממשות תרחיש בגורם הסיכון בסבירות של  –רמת חומרה גבוהה 

  .2011בדצמבר  31יום נכון ל 1רובד  ביחס הלימות הון 3.5%מ  פחותתביא לירידה של 

 .7.48% יהיה גבוה מ 1רובד יחס הלימות הון דהיינו 

 

 שנה  25 -ל  1התממשות תרחיש בגורם הסיכון  בסבירות של  –רמת חומרה קריטית 

. 6.6%יחס הון הליבה לא יפחת מ . ביחס הון ליבה 3.5%תביא לירידה של יותר מ 

כומת , כל סיכון שזוהה. כוללת את גורמי הסיכון שזוהו כרלוונטיים לבנק, הטבלה שלהלן

. ונים שהוצגו לעילוהוערך בהתבסס על הקריטרי

 
 :להלן מפורטים הסיכונים השונים

 
 סיכוני אשראי

סיכון זה כולל את כלל . סיכון להפסד כתוצאה מהאפשרות שהלווה לא יעמוד בהתחייבויותיו
 .סיכוני האשראי הן  בגין לווים ובטחונות והן בגין סיכוני אשראי ענפיים וסיכון קבוצות לווים

  .חומרת הסיכון הינה בינונית
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 סיכוני שוק

סיכון שוק מוגדר כסיכון להפסד בפוזיציות מאזניות וחוץ מאזניות הנובע מחשיפה לשינויים 
להעריך סיכון זה הוכנו מספר תרחישי קיצון שונים כדי . ואינפלציה, ריבית , בשערי חליפין 

ע לאחר ביצו.במהותם אשר מספקים הערכה לנזק הפוטנציאלי להון הבנק בעת התממשותם 
 .הנזק השנתי הכולל של סיכוני השוק מתאים לסיכון נמוך, ל"הנ הבחינה

 
 יכון נזילותס

סיכון להפסד הנובע מאי הודאות לגבי זמינות המקורות והתנאים לגיוסם באופן בלתי צפוי תוך 
כולל , סיכון זה נקבע כסיכון נמוך מכיוון שהבנק עומד במדדי הנזילות שקבע לעצמו. זמן קצר

 .תברותייםמדדים הס
 

 סיכון תפעולי
אנשים , סיכון להפסד כתוצאה מאי נאותות או מכשל של תהליכים פנימיים"סיכון תפעולי הינו 

סיכון זה כולל סיכון משפטי אך אינו כולל סיכון . ומערכות או כתוצאה מאירועים חיצונים
הסיכונים בבנק מתבצע באופן שוטף תהליך מובנה של מיפוי ". אסטרטגי וסיכון מוניטין

כולל הגדרת אופן ניהול הסיכון ודרכי פעולה מומלצים למזעור , התפעוליים והערכת חומרתם
בעקבות תהליכים אלו פותחה מערכת מידע לתיעוד ולמעקב אחר ניהול הסיכונים . הסיכונים

י מודל פנימי "אמידת הסיכון עפ. התפעוליים והבנק מקיים תהליכי הערכה וגידור סיכונים 
 .קובעת כי רמת חומרת הסיכון הינה נמוכה( 99.9ן אחוזו)
 

 סיכון משפטי
סיכון להפסד כתוצאה מהעדר אפשרות לאכוף באופן משפטי קיומו של הסכם בבנק כחלק 

מיושמת תכנית ניהול סיכונים משפטיים שמטרתה לנהל ולמזער את , מקבוצת לאומי
סיכונים הנובעים , רשויותפסיקה והוראות , הסיכונים הנובעים מחקיקה ראשית ומשנית

או שאינם ניתנים , מפעילויות שאינן מגובות בהסכמים המסדירים את מלוא זכויות הבנק
הסיכון המשפטי של הבנק חומרת .  לאכיפה מלאה וסיכונים הנובעים מהליכים משפטיים

 .כהנמוכ תמסווג
 

 סיכון מוניטין
נוהג הקשור ללקוחות כמו גם  צד לעסקה או, הסיכון שפרסום או גילוי ציבורי של עסקה

 . תוצאות עסקיות ואירועים הקשורים בבנק ישפיע באופן שלילי על אמון הציבור בבנק
, נהלי עבודה מסודרים, סיכון המוניטין של הבנק מנוהל על ידי שמירה על רמות בקרה גבוהות

ק קוד אתי לבנ. סדרי דיון של ההנהלה והדירקטוריון ויכולתם לעקוב אחר הפעילות השוטפת
איכות המוצרים והשירותים של הבנק הן ברמה גבוהה . ספקים וסביבה, להתנהגות מול עובדים

סיכון המוניטין חומרת . היחס לעובדים וללקוחות מתבטא בכמות מזערית של תלונות. במשק
 .כהכנמו תשל הבנק מסווג

 
 ן רגולטורי סיכו

מגבלות רגולטוריות חדשות ורפורמות , תמידה בדרישות רגולטוריועהסיכון שיכול לנבוע מאי 
לאור נסיונו של הבנק ביישומי רפורמות דוגמת . שעלולות להסב נזק לבנק או לירידה ברווחיו

 .חומרת הסיכון מוגדרת כנמוכה, 2הנחיות באזל 
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סיכונים מערכתיים  

כגון , םבעול והן בארץ הן וגיאופוליטיים פוליטיים, כלכליים סיכונים הנובעים מאירועים
הערכת הסיכון מבוססת על ההפסד הכולל בתרחיש הקיצון . מלחמה או משבר כלכלי עולמי

חומרת  .הכולל התממשות של מספר סיכונים יחד של הבנק החמור ביותר בסט התרחישים
 .בינוניתהסיכון מוגדרת כ
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 טבלת גורמי סיכון

 :נהלת הבנקלהלן טבלה מסכמת של גורמי הסיכון לבנק ודירוגם לפי הערכת ה

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 יפהוהחש כשל בהינתן

 

 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 ישוו משינוי הנובע 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

 וכהנמ. 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
 תיבל באופן ,נכסים 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 וגיותייצ ותביעות משפטיות 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

 סיכון רגולטורי

 ,רגולטוריות בדרישות עמידה מאי לנבוע שיכול יכוןהס

 נמוכה .מינימלי ההון הלימות יחס כגון

סיכונים  

מערכתיים 

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

רכוש קבוע 
 

הכוללים מבנה , רה בחכירה ממנהל מקרקעי ישראלמבני הבנק מצויים חלקם על קרקע חכו
. וכן שני סניפים על קרקע בה קיימת לבנק זכות דיירות מוגנת ,פיםסנישני הנהלה ו

. יתרת הסניפים הינם בהסכמי שכירות לתקופות שונות
 

: הרכוש הקבוע הכלול בספרי הבנק כולל
. מקרקעין בזכויות חכירה .א
 .שיפורים במושכר .ב
 .נכסי הבנקריהוט ושיפורים ב .ג
 .ציוד משרד וציוד תקשורת ומחשבים המשמשים את הבנק בפעילותו השוטפת .ד
 

. ל לאומירותי המחשב המרכזי ומערכות המידע שהבנק משתמש בשי
 

משאבי אנוש  
 

". מידע צופה פני עתיד"הינו " משאבי אנוש"חלק מהמידע המופיע במסגרת המידע על 
. בדוח הדירקטוריון' בבפרק " פני עתידמידע צופה "למשמעות מושג זה ראה סעיף 

 
)*( מצבת עובדים וסך המשרות 

גידול , 2010בסוף שנת  455לעומת  471 -הסתכם ב 2011בבנק בסוף שנת מספר העובדים 
 . עובדים 16של 

, 2010משרות בסוף שנת  455לעומת  472 -ב 2011מספר המשרות בבנק הסתכם בסוף שנת 
. משרות 17גידול של 
משרות  445לעומת  465 -בהסתכם  2011משרות השנתי על סמך סופי חודש בשנת ממוצע ה

 .2010בשנת 
 228ח לעומת סך של "אש 236הסתכמה לסך של  2011שנת עלות שכר ממוצעת לעובד ב

. 2010ח בשנת "אש
 

 מדרג ניהולי חדש
יושמה במתכונת זהה לזו ש –מדרג ניהולי מעודכן , "אופק חדש"במהלך השנה הושלם יישום 

, לרבות מסלול מקצועי, המדרג החדש מאפשר פתיחת ערוצי התפתחות נוספים. בחברת האם
 .לאנשי סגל שמאופיינים בעבודה מקצועית אך אינם מנהלים אנשים

 
שיפור איכות העובדים 

במסגרת זו . נמשכת המגמה הרב שנתית לשיפור תמהיל העובדים ולהתאמתו לצרכי הבנק
מירב . והעלאת רמתם המקצועית בהדרכת העובדיםדי שנה מושקעים משאבים רבים מ

יכולותיהם  ופיתוח ,בהכשרות ניהוליות בכל הדרגיםהתרכזו  2011המאמצים בתחום זה בשנת 
 .העובדים הקיימים באמצעות הדרכה והכשרההמקצועיות של 

 
 .םללא עובדים בחופשת לידה ובחופשה ללא תשלו, עובדים  כולל שעות נוספות/משרות)*( 
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 .70%-ר ברמה של כנשמבעלי ההשכלה האקדמאית בבנק העובדים שיעור 
מנהלים בקורסי  בפיתוח מנהלים שבא לידי ביטוי בשיתוףההכשרה התמקדה  2011בשנת 

 ,בתחום הייעוץ בהשקעות, ידעהשיפור לבתחום המקצועי הופנו משאבים . ניהול הירארכיים
איתור פערי ידע בתחומי בוצע מהלך של , בנוסף. בהתאם לקריטריונים של הרשות לניירות ערך

במסגרת הפעילות לצמצום , רות והכשרות בהתאם לתוכניתיאשראים מכירות וש, הרגולציה
  .בתחומים אלה פערי הידע

 
שיטת התגמול 

שיטת התגמול לעובדים שמה דגש על יצירת שונות בתוספות השכר בהתאם לתפקיד העובד 
סכום המענקים לעובדי הבנק נקבע בהתאם לרווחיות הנגזרת  .וביחס ישר לתרומתו לבנק

ועי העובדים מהתשואה בקבוצת לאומי ומוענק בעיקר באופן דיפרנציאלי בהתאם לביצ
הונהג תגמול רבעוני  2011בשנת . ביחידות השונות בבנק ותוך הקפדה על איכות הביצועים

 .והובאו לידיעת כלל העובדים לסניפים מצטיינים על פי קריטריונים שנקבעו בתחילת השנה
 

 אחריות תאגידית
 

תרבות ארגונית 
תוך , איכות והערכה, מקצועיות, השואפת להטמעת ערכים של מצוינות ארגוניתבבנק תרבות 

העובדים פועלים על פי עקרונות הקוד האתי של עובדי . חתירה להשגת היעדים העסקיים
נפתח תהליך עדכון הקוד האתי של  ,2011לקראת סוף שנת  . 2006הבנק שהופץ משנת 

 .בהתאמה לתהליך מקביל שנערך בחברת האם, הבנק
 

מעורבות בקהילה  
 ,בנק ערבי ישראלי רואה חשיבות רבה במעורבות פעילה וקידום מטרות החברה בה הוא פועל

וחסויות למוסדות ולעמותות  כספיות תרומות. מנת לסייע להתפתחותה ולשגשוגהעל 
הערבית בצפון הארץ ובמשולש  חברהב, בריאותותרבות  ,חינוך ים כגוןם קהילתיבתחומי
מתוך אמונה שפירותיה יבואו לידי ביטוי , מוענקות על בסיס תפיסה של השקעה, הצפוני

 .ביצירת חברה טובה יותר
 

 ,מיסודה של התזמורת הפילהרמונית הישראלית, "מפנה"בפרויקט תומך הבנק  2009שנת מ
מוסיקה של אוניברסיטת תל אביב ובחסות בנק לאומי ובנק ערבי בשיתוף בית הספר ל

הפרויקט עוסק באיתור ועידוד מוסיקאים ערביים ושילובם בתזמורת הפילהרמונית . ישראלי
קירוב יהודים יצירת הזדמנות לו ,פריפריההמרכז ל של קירובכחלק משמעותי של תהליכי ה

 .מוסיקהדרך העיסוק בוערבים 
 

 "בני סכנין"ת הכדורגל ונק ערבי ישראלי ממשיך במתן חסות מרכזית לקבוצב, בתחום הספורט
 . מתוך ראיית החשיבות של קידום אגודות הספורט הערביות במדינה "מכבי אום אל פחם"ו
  

הבנק שותף בפרויקט , כחלק ממעורבות הבנק בעשייה הקהילתית והפיננסית בחברה הערבית
 .נית בינלאומית לטיפוח יזמות עסקית בקרב בני נוערשהוא חלק מתכ" יזמים צעירים ישראל"

מאמץ הבנק מספר קבוצות מבתי ספר שונים במגזר ומלווה את בני , בהצטרפותו לפרויקט
הנוער בלימודים תיאורטיים והתנסות מעשית בהקמה ותפעול של חברה עסקית כולל כל 

 .ההיבטים הכרוכים בכך
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כתשתית להמשך גיוון והרחבת הפעילות , פותות נוסחברתי שותפויותהבנק יצר , בנוסף
סך התרומות . תוך שילוב עובדים בפעילות התנדבות באותם ארגונים חברתיים. החברתית

 גידול , 2010בשנת  ח"אלף ש 1,964 ח לעומת"אלף ש 2,345 -הסתכם ב 2011והחסויות בשנת 
 . ח"אלף ש 381 של

 
: ח"באלפי ש 2010-ו 2011התפלגות התרומות והחסויות בשנים 

 
 2010 2011סעיף 

 15 34בריאות 

 462 454קהילה  וחברה 

 1,274 1,677חינוך 

 213 180תרבות 

 1,964 2,345כ "סה
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גילוי על המבקר הפנימי 
 

המכהנת בתפקידה בבנק החל מחודש אפריל , יונה ברבון' המבקרת הפנימית של הבנק היא גב
המבקרת הפנימית . 1995באפריל  3וריון הבנק ביום לאחר שמינויה אושר על ידי דירקט, 1995

. הינה בעלת תואר ראשון בכלכלה ובמדעי המדינה ובעלת ניסיון רב בביקורת פנימית
אישור המינוי התבסס על הכשרתה וניסיונה המקצועי ועל המלצת המבקר הראשי של חברת 

ות ותפקידי המבקר כן התבסס אישור המינוי על סמכוי. האם ושל ועדת הביקורת של הבנק
. היקף פעילותו ומורכבותה, בהתחשב בגודלו של הבנק, הפנימי בבנק

ובהוראת  1999 -ט "לחוק החברות התשנ( ב) 146המבקרת הפנימית עומדת בהוראת סעיף 
ועובדי "( חוק הביקורת הפנימית: "להלן) 1992 -ב "לחוק הביקורת הפנימית התשנ 8סעיף 

 -ג "התשנ( הביקורת הפנימית)לכללי הבנקאות  8וראת סעיף הביקורת הפנימית עומדים בה
"(. כללי הבנקאות: "להלן) 1992

פרסם המפקח על הבנקים הוראת ניהול בנקאי תקין מספר  2011בדצמבר  25נציין כי ביום 
את מאפייני פונקצית הביקורת , בין היתר, בנושא פונקצית ביקורת פנימית המפרטת 307

שיטות עבודתה ודיווחיה ומסדירה את מעמדו של המבקר , יקף פעילותהה, תפקידיה, הפנימית
. הפנימי ותפקידיו

 
, "(בנק לאומי: "להלן)מ "המבקרת הפנימית מחזיקה בניירות ערך של בנק לאומי לישראל בע

אולם הדירקטוריון סבור שאין בהחזקת ניירות ערך של חברת האם על ידי , בעל השליטה בבנק
כל השפעה על הפעלת שיקול , בתגמול שהיא מקבלת מחברת האםהמבקרת הפנימית ו

. כמבקרת פנימית של הבנק, דעתה המקצועי
 

וזהו עיסוקה , המבקרת הפנימית הינה עובדת חטיבת הביקורת הפנימית של חברת האם
. הבלעדי

 
. המבקרת הפנימית כפופה מקצועית בעבודתה למבקר הפנימי הראשי של קבוצת לאומי

. ר הדירקטוריון של הבנק"מבקרת הפנימית בבנק הינו יוהממונה על ה
 

המבקרת הפנימית פועלת על פי תוכנית עבודה שנתית ותוכנית עבודה רב שנתית לתקופה 
למעט חלק קטן יחסית , תוכניות אלה מתייחסות למרבית נושאי הביקורת. של עד שלוש שנים

תוכנית העבודה השנתית . רבע שניםשל נושאים בעלי סיכון נמוך אשר לגביהם התדירות היא א
על כל , בין השאר, ותוכנית העבודה הרב שנתית נגזרות ממיפוי נושאי ביקורת המבוססים

תוכניות העבודה נגזרות ממתודולוגיה . לכללי הבנקאות( ב)3המסמכים המפורטים בסעיף 
. א ונושאשיטתית של הערכת סיכונים ובקרות אשר על פיה נקבעת תדירות הביקורת בכל נוש

בנושאים בעלי סיכון גבוה יותר תדירות הביקורת תהיה שנה ובנושאים בעלי סיכון נמוך , כך
הצעה לתוכנית עבודה שנתית ותוכנית עבודה . תדירות הביקורת תהיה שנתיים או שלוש, יותר

ועדת הביקורת , ר הדירקטוריון"מוגשת על ידי הביקורת הפנימית ומקבלת אישור יו, רב שנתית
. מליאת הדירקטוריוןו
 

תוכנית העבודה השנתית ותוכנית העבודה הרב שנתית מותירות בידי המבקר הפנימי שיקול 
. דעת לסטות מהן

לרבות הליכי , במידה והיו, יבחן מדגם עסקאות מהותיות, במסגרת עבודת הביקורת, ככלל
" עסקאות", פעילותרכישה או מכירה מהותית של , לעניין זה עסקאות מהותיות לרבות. אישורן

. כהגדרתה בחוק החברות, "עסקה חריגה"לחוק החברות ו 270כאמור בסעיף 
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בהיקף , הביקורת הפנימית בבנק מבוצעת על ידי מבקרים הנמנים על עובדי חברת האם

. משרות 4 -ממוצע רב שנתי של  כ
שנתית של להקיף את תוכניות העבודה השנתית והרב , לדעת המבקרת הפנימית, די בהיקף זה

.  יצוין כי לבנק אין פעילות מחוץ למדינת ישראל. הביקורת הפנימית
להיעזר במיקור חוץ לביצוע עבודות הדורשות , במסגרת התקציב, המבקרת הפנימית רשאית

. ידע מיוחד או במקרים של תקן חסר
. י הדירקטוריון"שאושרה ע, היקף המשרות מתבסס על תוכנית העבודה השנתית

 
ביקורת השנתית ותוכנית הביקורת הרב שנתית נערכות בהתאם לתקנים המקצועיים תוכנית ה

 IIA- The, של לשכת המבקרים הפנימיים בישראל ושל הלשכה העולמית למבקרים פנימיים
Institute of Internal Auditors .המבקר הפנימי פועל בהתאם להוראות המפקח על , בנוסף

. הבנקים והנחיותיו
 

ת והדירקטוריון רשמו בפניהם את הצהרתה בכתב של המבקרת הפנימית על פיה ועדת הביקור
וכי היא פועלת גם , היא עומדת בכל הדרישות שנקבעו בתקנים המקצועיים המקובלים כאמור

על בסיס הצהרה זו נחה דעתם של ועדת . בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו
.  מית עומדת בדרישות האמורותהביקורת והדירקטוריון כי המבקרת הפני

 
וכחלק מתהליך העבודה , עם הוצאת דוחות ביקורת בכתב על ידי הביקורת הפנימית, ככלל

על דוחות הביקורת וכן ( מנהלי אגפים, מנהלי היחידות)מתקיימים דיונים עם המבוקרים , השוטף
. ל הבנק"נערכים דיונים על כל הממצאים עם מנכ

 
.  ר וועדת הביקורת"ר הדירקטוריון וליו"ליו, ל הבנק"דוח למנכ מוגש, בסיום כל ביקורת

. כל דוחות הביקורת נדונים בוועדת הביקורת
ר הדירקטוריון "ליו, ל הבנק"בתום המחצית הראשונה והמחצית השנייה של השנה מוגש למנכ

, יםאשר כוללים תמצית מהממצאים המהותי, דוח סיכום פעילות הביקורת, ר ועדת ביקורת"וליו
. המלצות המבקרת ותשובות המבוקר לתקופות הרלוונטיות

ל הבנק דוח "ר ועדת הביקורת ולמנכ"ליו, ר הדירקטוריון"מגישה המבקרת הפנימית ליו, כמו כן
הכולל גם מעקב אחר ביצוע תוכנית , שנתי מסכם של פעילות הביקורת במהלך כל השנה

 . העבודה השנתית
 

ונדון בועדת  2011בפברואר  3הוגש ביום  2010ה של שנת דוח המבקר הפנימי למחצית שניי
 2011באפריל  13הוגש ביום  2010דוח שנתי מסכם של שנת . 2011בפברואר  27הביקורת ביום 

דוח המבקר הפנימי למחצית ראשונה של שנת . 2011במאי  22ונדון בועדת הביקורת ביום 
. 2011באוגוסט  15רת ביום ונדון בועדת הביקו 2011באוגוסט  2הוגש ביום  2011

 
ותוכנית , אופי ורציפות פעילות המבקרת הפנימית, לדעת הדירקטוריון וועדת הביקורת היקף

ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית , עבודתה הינם סבירים בנסיבות העניין
. בתאגיד

 
אמצעית למבקרת הפנימית ולמבקרים האחרים בבנק גישה חופשית ומתמדת ובלתי 

לחוק הביקורת  9לנתונים הכספיים כאמור בסעיף , למערכות המידע של הבנק לרבות
. הפנימית
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שהינו חברת , התשלומים למבקרת הפנימית בבנק משולמים לה ישירות על ידי בנק לאומי

. האם של הבנק
. ח"אש 765של סך , 2011בגין שירותי ביקורת פנימית שילם הבנק לבנק לאומי לשנת 

, ועל פי תעריף ליום ביקורת, זה חושב בהתבסס על ימי הביקורת שבוצעו בבנק בפועל סכום
. אשר נגזר מעלויות שכר של המועסקים בביקורת פנימית בחברות הבנות של בנק לאומי

 
הליך אישור הדוחות הכספיים 

 
 :להלן תיאור הליך אישור הדוחות הכספיים

 
של רת העל בבנק ועל אישור הדוחות הכספיים דירקטוריון הבנק הוא הגורם המופקד על בק

. חברי הדירקטוריון הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית מתוך עשרהתשעה  .הבנק
ועדת מאזן וועדת ביקורת לקיים דיון מקדמי בדוחות  -הדירקטוריון הסמיך ועדה משותפת 

. הכספיים
 

זן וועדת ביקורת ובמליאת לפני הבאת הדוחות הכספיים לדיון בוועדה משותפת ועדת מא
ועדת הגילוי הינה ועדת הנהלה . מתקיים דיון בועדת הגילוי של הנהלת הבנק, הדירקטוריון

, ועדת הגילוי בוחנת. ל וחברים בה חברי הנהלה ומנהלים בכירים אחרים בבנק"בראשות המנכ
כן מועלים  מלא ומוצג באופן נאות כמו, מדויקכי המידע בדוחות הכספיים הינו , בין השאר
או חולשות ככל שקיימים ובחינת השפעתם על הליך הבקרה הפנימית לצורך הגילוי /ליקויים ו

בישיבות ועדת הגילוי משתתפים גם נציגי רואי החשבון המבקרים והמבקרת . ודיווח כספי
ועדת הגילוי הוקמה כחלק מיישום הוראת הפיקוח על הבנקים המתבססת )הפנימית של הבנק 

.   SOX)של חוק  302על סעיף 
 

תחילה מתקיים בוועדה המשותפת ועדת מאזן וועדת ביקורת של הדירקטוריון דיון בדוחות 
וכן  נטיים ובכללם החשבונאי הראשיהרלוול וחברי ההנהלה "בהשתתפות המנכ, הכספיים

. המבקרת הפנימית ונציגי רואי החשבון המבקרים של הבנק
ת הדיון כולל את פרוטוקול הדיון בועדת הגילוי חומר הרקע הנשלח לחברי הועדה לקרא

סקירת תהליך הערכת הבקרה , טיוטת דוח הדירקטוריון וטיוטת הדוחות הכספיים, והחלטותיה
עוד . או חולשות באם נתגלו/ הכולל גילוי על ליקויים ו( SOX 404)הפנימית על דווח כספי 

החלות על הבנק ( כל שקיימותכ)מקבלים חברי הועדה פרטים בדבר דרישות גילוי חדשות 
אחרים  םל הכולל בין היתר סקירה על פעילות הבנק וענייניי"דוח מנכ, (לרבות נוסח ההוראות)

מידע בדבר חשיפות הבנק לתביעות משפטיות ותיאור . שקיבלו ביטוי בדוחות הכספיים
. התביעות המשפטיות החדשות וכן נאותות סיווג הלקוחות הבעייתיים וההפרשות

 
סגרת הדיון דנה הועדה המשותפת ועדת מאזן וועדת ביקורת בנאותות ההפרשות והסיווג במ

ל ומנהל אגף בנקאות מסחרית ואשראי פרטי "לאחר שהמנכ, של החובות הבעייתיים של הבנק
מציגים בפני הועדה את היקפי ההפרשות והסיווגים לחובות בעייתיים ואת השינויים והמגמות 

נושא התביעות המשפטיות וחשיפת הבנק . חסותם לאשראים ספציפייםבתחום זה וכן את התיי
. ל"י המנכ"והנושאים העיקריים שנדונו בועדת הגילוי מוצגים ע, בגינן

 
החשבונאי הראשי של הבנק מציג בפני הועדה את הנושאים העיקריים והמהותיים בדוח 

אם היו כאלה , הקריטית את השינויים במדיניות החשבונאית, הדירקטוריון ובדוחות הכספיים
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. המשמעותיים באם היוואת הערכת הבקרות על דיווח כספי ומהות הליקויים 
 

מתקיים דיון במליאת הדירקטוריון , לאחר הדיון בוועדה המשותפת ועדת מאזן וועדת ביקורת
חברי , ל"בהשתתפות המנכ, בטיוטה המעודכנת של דוח הדירקטוריון ושל הדוחות הכספיים

כחומר רקע לקראת . המבקרת הפנימית ונציגי רואי החשבון המבקרים, לוונטייםהרההנהלה 
, הדיון מקבלים הדירקטורים את הטיוטה המעודכנת של דוח הדירקטוריון ושל הדוחות הכספיים

. יחד עם חומר רקע נלווה נוסף ופרוט ההפרשות
 

החשבונאי הראשי . ל של הבנק את תוצאות הפעילות של הבנק"במסגרת דיון זה סוקר המנכ
לרבות תיאור החשיפות לסיכונים והעמידה במגבלות , מציג ומנתח את תוצאות פעילות הבנק

שנקבעו ביחס להם ומנהל אגף בנקאות מסחרית ואשראי פרטי סוקר את היקפי ההפרשות 
. והסיווגים לחובות בעייתיים ואת השינויים והמגמות בתחום זה

ון דיון בטיוטה המעודכנת של דוח הדירקטוריון והדוחות לאחר מכן מקיימת מליאת הדירקטורי
. הכספיים ומאשרת אותם

 
כל דיוני הדירקטוריון בנושא הדוחות הכספיים נערכים בהשתתפות רואי החשבון , כאמור

. המבקרים של הבנק אשר עומדים לרשות הדירקטוריון לשאלות ולהבהרות
וצאה מתהליכי הביקורת שלאחריהן רואי החשבון מציגים חולשות מהותיות באם עלו כת

. מאושרים הדוחות הכספיים על ידי הדירקטוריון
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 בקרות ונהלים לגבי הגילוי בדוח הכספי
    

פרסם המפקח על הבנקים חוזר המפרט הוראות ליישום דרישות סעיף  2005בדצמבר  5ביום 
.  Sox Act -של ה 404

  Public Company Accounting Oversight Board -וה SEC -נקבעו על ידי ה 404בסעיף 
וראות באשר לאחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי וחוות דעת רואי החשבון ה

. המבקרים לגבי הביקורת של הבקרה הפנימית על דיווח כספי
: ל קובעות"הוראות המפקח בחוזר הנ

  וכן את הוראות ה  404תאגידים בנקאיים יישמו את דרישות סעיף- SEC שפורסמו מכוחו. 
 בקרה פנימית נאותה מחייבת קיום מערך בקרה על פי מסגרת מוגדרת ומוכרת ומודל ה- 

COSO 
(Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ) עונה על

 .הדרישות ויכול לשמש לצורך הערכת הבקרה הפנימית
 

לצורך הערכת מערכת הבקרה הפנימית בארגון  מספק סטנדרטים מוגדרים COSO -מודל ה 
הנהלה ואנשים , שמושפע על ידי דירקטוריון, והדרכים לשיפורה ומגדיר בקרה פנימית כתהליך

. אחרים בחברה
: יש להתייחס לחמישה מרכיבים COSO -בהתאם למודל ה 

התנהלות ההנהלה במסגרת מרכיב זה נבחנת : Control Environment -סביבת הבקרה  .1
אגרסיביות ההנהלה בדיווחים , קיומו של קוד אתי: וך התייחסות לנושאים שונים כגוןת

. ב"וכיו
הסיכונים הרלוונטיים  במסגרת מרכיב זה נבחנים: Risk Assessment -ניהול סיכונים  .2

לגבי כל אחד מהתהליכים ותתי התהליכים הנבדקים אשר יש להם השפעה על הדוחות 
 .הכספיים

הבקרות הרלוונטיות  במסגרת מרכיב זה נבחנות: Control Activities -פעילויות הבקרה  .3
 .בכל אחד מהסיכונים שזוהו בשלב הערכת הסיכון

במסגרת מרכיב זה בודקים כי  :Information & Communication -תקשורת ומידע  .4
המידע הנדרש לפעילות הבנק הינו זמין וכי קיים מנגנון אשר מעבד את המידע הנקלט 

 .ו לגורמים המתאימים בבנקומעביר
את קיומו של מנגנון אשר , במסגרת מרכיב זה בוחנים: Monitoring -פיקוח ומעקב  .5

פיקוח נאות עשוי להתבטא בבחינה תקופתית של מערך . בודק מעקב אחר תיקון ליקויים
התייחסות ההנהלה להמלצות , יישום מתמיד של הזדמנויות לשיפורים, הבקרה הפנימית

הסתגלות , רואי החשבון החיצוניים והגורמים הפנימייםהמלצות של , פנימית ה יקורתהב
  .ב"מהירה להנחיות רגולטוריות חדשות וכיו

הבנק הטמיע תהליכי עבודה שוטפים ליישום ההוראה בשיתוף עם יועצים חיצוניים 
 .שנשכרו לשם כך
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 נוי בבקרה הפנימיתלא אירע כל שי 2011בדצמבר  31במהלך הרבעון הרביעי המסתיים ביום 
, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על דיווח כספי אשר השפיע באופן מהותי של הבנק

 .על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי
 

העריכו לתום התקופה המכוסה , ל והחשבונאי הראשי של הבנק"בשיתוף המנכ, הנהלת הבנק
, על בסיס הערכה זו. גבי הגילוי של הבנקשל הבקרות והנהלים ל האפקטיביותבדוח זה את 

והחשבונאי הראשי הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של  הבנק ל"מנכ
לסכם ולדווח על המידע שהבנק נדרש לגלות , לעבד, כדי לרשום אפקטיביים םהבנק הינ

ד שנקבע בדוח השנתי בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים ובמוע
 .בהוראות אלו
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ר הדירקטוריון וחברי ההנהלה "שכר יו
 

 ליושב ראש הדירקטוריון, 2010 -ו 2011להלן פירוט ההטבות והסכומים ששולמו או שנרשמה בגינם הפרשה לשנים 
. הבכירים של הבנקה ביותר מבין נושאי המשרה גבומקבלי השכר ה לחמשתו

פטורים , על פיקדונותבריבית כגון הטבות , הניתנות לכלל העובדיםתים בנקאיים בגין שירוההטבות אינן כוללות הטבות 
ללקוחות  .אינם מהותיים, סכומי ההטבות בגין שירותים בנקאיים כאמור לגבי כל אחד ממקבלי התגמול. והנחות מעמלות

ניתנות מעת לעת הטבות , םלרבות ללקוחות הכלולים בהסדרים בין הבנק לבין קבוצות עובדי, פרטיים מסוימים של הבנק
. דומות לאלה הניתנות לעובדי הבנק ואף כאלה העולות עליהן

 

 

 2011שנת 

 (ח"באלפי ש)

 :31.12.2011נושאי משרה ליום 

( א)הלוואות שניתנו בתנאי הטבה תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים 
 מענקיםשכר  תפקידשמות 

( ב)
תשלום 
מבוסס 

מניות 

הפרשות 
 אליותסוצי

( ג)

שווי 
הטבה 

יתרות כ "סה
 31ליום 

בדצמבר 
2011 

תקופה 
ממוצעת 

עד 
לפרעון 

 (בשנים)

ההטבה 
שניתנה 
במהלך 

 השנה

הלוואות 
שניתנו 

בתנאים 
רגילים 

 זוסמן. ש
 (ד)

- - - -  527- - - -  527ר הדירקטוריון "יו

 גיטר  . ד
 (ה)

-  8 4 285 1,824 85 546 7 171 1,015ל "מנכ

סבג   . א
 (ה)

מנהל  -ל"משנה למנכ
אגף בנקאות מסחרית 

ואשראי פרטי 

573  -5 355 62 995  - - - -

מנהל אגף  -ל"סמנכצור . י
חשבונאי , הכספים

ראשי 

484  -4 344 75 907  - - -5 

מנהל  -ל"עוזר מנכחורי . ז
מחלקת ארגון ושיטות 

ומערכות מידע 

419  -4 358 44 825 95 4 3 89 

דרעי   . י
 (ה)

-  2 3 145 834 47 367 3-  417הל אגף משאבי אנוש מנ
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  ההלוואות שניתנו למקבלי השכר לעיל הם בתנאים המקובלים לכלל העובדים בבנק וסכומיהן נקבעו על פי  (א)

 .אחידים םקריטריוני
 

 .2010ח בגין שנת "אש 171ל מוצג הפרש מענק בסך "למנכ.טרם נקבע 2011מענק לשנת ה (ב)
 

 מענק יובל וביטוח לאומי , חופשה , קרן השתלמות, פנסיה, תגמולים, כוללות הפרשות לפיצויים הפרשות סוציאליות (ג)
. עקב שינויים בשכר בשנת החשבון, ל"וכן השלמת עתודות בגין הנ

 
נעשתה , 2011בדצמבר  1ר הדירקטוריון של הבנק כאשר ההתקשרות בינו ובין הבנק עד ליום "זוסמן מכהן כיו.מר ש (ד)

.  80%ר מועסק בבנק בהיקף משרה של "היו, 2011בדצמבר  1החל מיום . הבאמצעות חבר
 

.  סבג מושאלים מלאומי ומועסקים בהתאם לחוזי עבודה אישיים הנהוגים בלאומי. מר או גיטר. נושאי המשרה מר ד(  ה)
מושאלים ה, ל"נושאי המשרה הנ. דרעי מושאל מלאומי ומועסק בהתאם להסדרי העבודה של עובדי לאומי. מר י

לצד התחשבנות פנימית בין בנק לאומי , מבנק לאומי( כולל מענקים והוצאות סוציאליות)מקבלים את שכרם , לבנק
. לבין הבנק

       
חברי ההנהלה עובדים במשרה מלאה והתגמולים נקבעים בהתאם לדרג הניהולי שלהם ולפי קריטריונים המבוססים על 

. ובהתייחס לתרומתם של נושאי המשרה לפעילות הבנק, ומימדיניות התגמול של הבנק וקבוצת לא
 

המיוחסת לכל אחד  פרמיית הביטוח, "אחריות דירקטורים ונושאי משרה: "הבנק ביטח דירקטורים ונושאי משרה בביטוח       
. אלפי דולר 65הסתכם לסך של  2011סכום הפרמיה הכולל בשנת . מנושאי המשרה אינה מהותית
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 2010שנת 

ח "לפי שבא

 
 

: 2010ת נושאי משרה אשר פרשו במהלך שנ

( א)נאי הטבה הלוואות שניתנו בתתגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים 
הפרשות  מענקיםשכר  תפקידשמות 

סוציאליות 
שווי 

הטבה 
יתרות ליום כ "סה

31 
בדצמבר 

2010 

תקופה 
ממוצעת 

עד 
לפרעון 

 (בשנים)

ההטבה 
שניתנה 
במהלך 

 השנה

הלוואות 
שניתנו 

בתנאים 
רגילים 

-  2-  123 1,261 46 294 379 542ל "מנכ (א)   אייל. י

 (א) עווד. מ
 

מנהל  -ל"משנה למנכ
אגף בנקאות מסחרית 

 ואשראי פרטי

316  -212 27 555 182  -4  -

 (א) יריב. מ
 

מנהל אגף  -ל"סמנכ
בנקאות 

, פאסיב,קמעונאית
 שיווק ומשאבים

371  -130 37 538  - - - -

  

  ם סבג החל את עבודתו בבנק ביו. מר א, 30.6.2010ל הבנק החל את עבודתו בבנק ביום "גיטר מנכ. מר ד (1) (א)
  ,30.6.2010אייל סיים את עבודתו בבנק ביום  . מר י .1.11.2010דרעי החל את עבודתו בבנק ביום . ומר י  20.7.2010 

. 30.10.2010יריב סיים את עבודתו בבנק ביום .ומר מ 19.7.2010ווד סיים את עבודתו בבנק ביום ע. מר מ
דרעי  . סבג ומר י.אהמענקים למר  .קופת עבודתם בבנקל הנכנס הינם עבור ת"ל היוצא ולמנכ"המענקים למנכ (2)

. עווד ומר מ. בנק אינו מחוייב בתשלום מענק למר מה .2010משולמים על ידי הבנק ומייצגים מענק עבור כל שנת 
. יריב

. ח בגין גידול בעתודה לפנסיה כתוצאה ממעבר להעסקה באמצעות חוזה אישי"אלף ש 939כולל סך  ( ב)

הלוואות שניתנו בתנאי הטבה  תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים 
 שמות 

תפקיד 
הפרשות  מענקיםשכר 

סוציאליות 
שווי 

הטבה 
יתרות כ "סה

 31ליום 
בדצמבר 

2010 

תקופה 
ממוצעת 

עד 
לפרעון 

 (בשנים)

ההטבה 
שניתנה 
במהלך 

 השנה

הלוואות 
שניתנו 

בתנאים 
רגילים 

- - - -  778- -  250 528ר הדירקטוריון "יו (א) זוסמן. ש

-  4 8 270 1,111 40 448 229 394ל "מנכ  (א) גיטר  . ד

מנהל  -ל"משנה למנכ  (א)סבג   . א
אגף בנקאות מסחרית 

ואשראי פרטי 

- - -  4 1,512 23( ב) 1,028 174 287

מנהל אגף  -ל"סמנכצור . י
חשבונאי , הכספים

ראשי 

453 146 (89) 41 551  - - - -

מנהל  -ל"עוזר מנכחורי . ז
מחלקת ארגון ושיטות 

ומערכות מידע 

406 102 (48 )34 494 42 3 2 42 

- -  3 51 214 7 31 102 74מנהל אגף משאבי אנוש   (א)דרעי   . י
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 (3( )2( )1)ואי החשבון המבקרים שכר ר      

 
 2011 2010 

( ח"באלפי ש)          

 1,274 1,449 (4)עבור פעולות הביקורת 

 30 30( 5)עבור שירותים הקשורים לביקורת 

 25 42( 6) אחריםעבור שירותים 

 1,329 1,521כ שכר רואי החשבון המבקרים "סה

 
 
תית על שכר רואי החשבון המבקרים בעבור דיווח של הדירקטוריון לאסיפה הכללית השנ (1)

לחוק  167 -ו 165לפי סעיפים , פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים לביקורת
. 1999-ט "התשנ, החברות

שכר רואי החשבון המבקרים כולל תשלומים לשותפויות ולתאגידים בשליטתם וכן כולל  (2)
. מ"תשלומים על פי חוק מע

. כולל שכר ששולם ושכר שנצבר (3)
. ביקורת דוחות כספיים שנתיים וסקירת דוחות ביניים (4)
 .שירותים הקשורים לייעוץ ודוחות מס (5)
. בגין שירות ייעוץ (6)
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 נושאי משרה בכירה בבנק
: השכלתם ופרטים נוספים, תפקידם, נושאי משרה בכירה בבנקלהלן שמות 

תאריך ותפקיד שם 

 התחלת

כהונה 

תפקידים בחמש  

 השנים האחרונות
 השכלה

 )*(-גיטר אל דני

 ל הבנק"מנכ
 .הבנקל "מנכ 2010מאי 

דירקטור בבנק לאומי למשכנתאות  -5/2009-8/2010

 מ"בע

דירקטור בלאומי ליסינג והשקעות  – 5/2008-11/2010

 מ"בע

 .א של לאומי"מנהל הסניף המרכזי ת – 3/2008-5/2010

סגן ראש החטיבה לבנקאות מסחרית  – 2/2008-3/2008

 .של לאומי ראש אגף שווק לקוחות

. מנהל מרחב מסחרי צפון של לאומי – 2003-2008

 

מדעי בתואר ראשון 

 -הרוח והחברה 

 .האוניברסיטה הפתוחה

 )*(-אלברט סבג 

ל "משנה למנכ

 הבנק

 

. בבנקמנהל אגף בנקאות מסחרית ואשראי פרטי  2010 מאי

 .מנהל סניף ראשי חיפה של לאומי – 7/2008-5/2010 

 .ראשי ירושלים של לאומי מנהל סניף 2007-2008

 .מנהל סניף עסקים המפרץ 2001-2007

 -במשפטיםתואר ראשון 

, מכללת שערי משפט

תואר ראשון במדעי 

 -הרוח והחברה

 .האוניברסיטה הפתוחה

 

)*( משה סעד 

 ל"משנה למנכ

 הבנק

 

פברואר 

2012 

 .מנהל מרחב השרון של לאומי-2009-2012

 .מימנהל מרחב השפלה של לאו-1999-2009

 .מנהל מרחב הדרום של לאומי-1995-1999

  -אקדמאית חלקית 

 האוניברסיטה הפתוחה

 )*( -צבי יוגב 

 ל"סמנכ

ספטמבר 

2011 

ראש סקטור השקעות בחטיבה העסקית  – 2004-2011

 .ן בבנק לאומי"ומערך הנדל

תואר ראשון מדעי 

 המדינה ולימודי עבודה

 ,,אביב-אוניברסיטת תל

ה תואר שני במדע המדינ

, במסלול מינהל ארגונים

אביב -אוניברסיטת תל

 

 ל "סמנכ -יובל צור

 
אוקטובר 

1999 

 .רואה חשבון .מנהל אגף הכספים וחשבונאי ראשי

תואר ראשון בכלכלה 

 -וחשבונאות 

 .אוניברסיטת חיפה

 -תואר ראשון במשפטים 

. אוניברסיטת חיפה

 

 .מושאל מחברת האם לאומי)*( 
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תאריך ותפקיד שם 

 התחלת

כהונה 

תפקידים בחמש  

 השנים האחרונות
 השכלה

 (C.R.O)מנהלת סיכונים ראשית  2011 יניו)*(- דפנה לנדאו  

 מנהלת סיכוני -2011 -2006

. חטיבה עסקית של בנק לאומי, אשראי בהנהלה ראשית

 תואר ראשון

 -בניהול וכלכלה  

 אביב-אוניברסיטת תל

תואר שני במנהל עסקים 

אביב -אוניברסיטת תל –

 

 -זוהיר חורי

 ל"עוזר מנכ 

 

 .ת מידעארגון ושיטות ומערכומנהל  1996ינואר 

 

לימודי מנהל עסקים 

 .ביחידה ללימודי חוץ

 )*(- יואב דרעי

 חבר הנהלה

אוקטובר 

2010 

 .אגף משאבי אנוש ומנהלהמנהל 

ראש ענף משאבי אנוש במערך התפעול  2003-2010

 ומנהלה של לאומי

מנהל חינוכי  -תואר ראשון 

אוניברסיטת , וגיאוגרפיה

 .אילן-בר

תקשורת  -תואר שני 

האוניברסיטה  ,ונותיתוע

 .העברית

. מושאל מחברת האם לאומי)*( 
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 חברי הדירקטוריון
 

נכון למועד , יםאחר פיםם בגויהתוומשר יםם העיקרייהעיסוק, וןהדירקטוריחברי שמות  פרטים על להלן
: פרסום דוח זה
 

התחלת השכלה  חברות בדירקטוריוניםעיסוק עיקרי דירקטור השם 
הכהונה 

 כדירקטור
 ר"יו, ןשמואל זוסמ

 הדירקטוריון
ר דירקטוריון "יו

ודירקטור , הבנק
של חברות 

. מ"יה רוטקס השקעות בע'לודז
ומי לא" עמותתשל  הועד המנהל חבר

. "רקרן המאה למען דור המח-אחרי
 

בעל תואר , עורך דין
 -ראשון במשפטים 

האוניברסיטה העברית 
בירושלים 

28.9.2004 

, משה אינגביר
 ר"סגן יו

מערך ראש 
ראים מיוחדים אש

 בבנק לאומי 

מטה לביצוע הסדר דירקטור ב
. מ"הקיבוצים בע

 

בעל תואר , עורך דין
 -ראשון במשפטים 

אביב -אוניברסיטת תל

15.5.1995 

דירקטור של   חיים אברהם
 חברות

 

. מ""פ בע"לאומי קמר דירקטוריון "יו
בחברה לניהול  לאומי נאמן ונציג בנק

עובדי  שלוהפיצויים קופות התגמולים 
עובדי בנק לאומי  בנק לאומי ושל

. מ"למשכנתאות בע
דירקטור בלאומי שרותי שוק ההון 

. מ"בע
 

 - בכלכלהתואר ראשון 
 ה העבריתאוניברסיטה

 בירושלים

5.7.2006 

בעל משרד )*( מוניר אסעד 
לראיית חשבון  

 

ניהול  " -אסעד"ל ובעלים של "מנכ
. מ"ייעוץ פיננסי והשקעות בע

 

.  רואה חשבון
תואר ראשון בחשבונאות 

 אוניברסיטת חיפה  -

22.10.2007 

דירקטור של )*(  יצחק בחר
חברות 

 

מ "צ כלל פיננסים בע"דח
קרן יהושע רבינוביץ דירקטור ב

אביב  -לאומנות בתל

. רואה חשבון 
תואר ראשון בכלכלה 

 -ובמדעי החברה 
האוניברסיטה העברית 

.  בירושלים
 

7.4.2008 

שלמה גולדפרב 
 
 

סגן ראש החטיבה 
 ,לחשבונאות
של לאומי 

 
 

 מ"ר דירקטוריון בעליה לאומי בעי"יו
, מ"דירקטור בלאומי חברה למימון בע

לאומי ,מ"לאומי ליסינג והשקעות בע
מ ולאומי קארד "קארד אשראים בע

 .מ"פקדונות בע
לאומי "בעמותת קורת יחבר ועדת ב

 ".קרן המאה למען דור המחר-אחרי

תואר ראשון כלכלה 
ורואה (  חשבונאות)

אוניברסיטת  –חשבון 
אילן -בר

 
 
 
 

20.9.2011 
 
 
 
 

 .הפיקוח על הבנקים -בנוהל בנקאי תקין 301דירקטור חיצוני בהתאם להוראה )*( 
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התחלת השכלה  חברות בדירקטוריוניםעיסוק עיקרי דירקטור השם 

הכהונה 
 כדירקטור

סגן ראש חטיבת משה וולף   
 מחשובתפעול ו

אגף ייצור  וראש
תקשוב ותשתיות 
טכנולוגיות בבנק 

לאומי 

דירקטור בלאומי שירותי שוק ההון 
מ "מרכז סליקה בנקאי בע, מ"בע

מ "ושירותי בנק אוטומטיים בע

-במדעי הטבע -תואר ראשון
 ,מתמטיקה מקצוע מורחב

 -במתמטיקה-תואר שני
 אילן -בראוניברסיטת 

 מנהל עסקים-תואר שני
ת התמחו, תכנית למנהלים
 Executiveבניהול אסטרטגי

MBA האוניברסיטה העברית .

11.4.2011 

עורך ומגיש )*( רפיק חלבי 
 2004משנת 
, במאי, 2בערוץ 

מרצה לתקשורת 
באוניברסיטת 

חיפה ומכללת 
 עמק יזרעאל

 -100ל ובעלים של קונקט "מנכ
. מ"חברה לתקשורת בע

 

 -תואר ראשון ללשון עברית 
 .האוניברסיטה העברית 

22.5.2006 

פייסל ' פרופ
)*( עזאיזה 

פרופסור וראש 
בית הספר 

לעבודה סוציאלית 
באוניברסיטת 

חיפה  

ועדת ר "יו, מועצה להשכלה גבוהה
וחבר  .משנה לענייני אוניברסיטאות

ועדה ( תכנון ותקצובעדה לו)בותת 
בדיקה ולאישור מינויים ל

לים בחברות "לדירקטורים ולמנכ
. בורייםיממשלתיות וגופים צ

 עמותתשל  המנהל  חבר הוועד
קרן המאה למען דור  -לאומי אחרי"

". המחר

עבודה מן המניין בפרופסור 
ת אוניברסיט -סוציאלית

. חיפה

21.5.2007 

דירקטור של דיטה פז 
חברות 

 

משולם לוינשטיין דירקטור חיצוני ב
. מ"הנדסה וקבלנות בע
ספאנטק . ר.נ' דירקטור חיצוני בחב

מ "תעשיות בע
עמותת  עד המנהל של חברת הו

דור  קרן המאה למען-לאומי אחרי"
". המחר

 

 - נהל עסקיםיתואר שני במ
אביב -אוניברסיטת תל

  -תואר ראשון בכלכלה
אביב  -אוניברסיטת תל

17.8.2005 

ראש אגף אשראי  שאול שניידר
פרטי בלאומי 

דירקטור בלאומי ליסינג והשקעות 
מ "בע

 תואר שני במינהל עסקים
רקאנטי  

אביב -תלניברסיטת או
כלכלה בתואר ראשון  

אוניברסיטה ה -וסוציולוגיה 
 העברית 

6.9.2010 

 הפיקוח על הבנקים -בנוהל בנקאי תקין 301דירקטור חיצוני בהתאם להוראה   )*( 
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דירקטורים בעלי מיומנויות חשבונאיות ופיננסיות  
 

ההנחיה של הרשות לניירות  על התאגידים הבנקאיים ליישם את, על פי הוראות בנק ישראל
"(. ההנחיה"להלן " )דווח על דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית"ערך בדבר 

תוך שימת דגש על , השכלתו וידיעותיו, נסיונו, בבחינת כשירות הדירקטורים נבחנים כישוריו
לאורכה התקופה , מספר ואופי החברות בהן או ביחס אליהן נרכשה המיומנות של הדירקטור

רת פנימית וכן על רמת קונרכשה המיומנות ומידת מעורבותו הישירה בדוחות כספיים ובבי
 .ההכשרה השוטפת

 
הוחלט כי הדירקטוריון יכלול בכל עת  23.2.2004בתאריך שהתקיימה בישיבת הדירקטוריון 

י זה מספר מזער. כאמור בהנחיה" דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית"שני  לפחות
ולרבות בדיקת מצבו הכספי של , יאפשר לדירקטוריון לעמוד בחובות המוטלות עליו על פי דין

. שורםיעריכת הדוחות הכספיים וא, הבנק
 

לפחות חמישית מכלל , להוראות ניהול בנקאי תקין 301' בהוראה מס' ב 25בהתאם לסעיף 
לחוק  240ה לפי סעיף כמשמעות, הדירקטורים יהיו בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית

. 2012בינואר  1בתוקף החל מיום , החברות
 

מהדירקטורים המכהנים הינם בעלי  9כאשר , דירקטורים 11בדירקטוריון מכהנים עתה 
. מיומנות זו

 
ובועדת  תהבקורהוחלט כי בועדת  28.2.2006בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה בתאריך , כמו כן

דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית "כל עת לפחות שני המאזן של הדירקטוריון יכהנו ב
 .301' לניהול בנקאי תקין מס' ב 35הנושא עוגן גם בהוראות סעיף , כאשר". ופיננסית

הם  הבועדהדירקטורים המכהנים ארבעה מ. דירקטורים חמישהמכהנים עתה  תקוריהבבועדת 
. בעלי מיומנות זו

 
י "בה חברים הדירקטורים האמורים וכן ע, ירקטוריוןי מליאת הד"הדוחות הכספיים מאושרים ע

אשר תפקידה להמליץ בפני הדירקטוריון על אשור , בועדת המאזןיודגש כי . ועדת מאזן
. דירקטורים שהנם בעלי מיומנות זו ארבעהמכהנים , הדוחות הכספיים
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: הוראה זוב סיונם הנם כנדרשבדירקטוריון הבנק מכהנים מספר דירקטורים אשר כשירותם ונ, כפי שיפורט להלן
 

פרטי העובדות מכוחן יש לראותו כדירקטור בעל  שם דירקטור 

 מיומנות חשבונאית ופיננסית
: השכלה  חיים אברהם

 

: נוכחי עיסוק

 2011עד  יולי 

 :2010-2006בשנים 

 .ה העבריתאוניברסיטה - בכלכלהתואר ראשון 

 .דירקטור של חברות

אומי  בלסגן ראש החטיבה לשוקי הון 

בבנק לאומי לישראל  טיבה להשקעותסגן ראש הח

 .מ וראש מטה החטיבה"בע
: השכלה  )*(מוניר אסעד

 

 :נוכחי עיסוק

אוניברסיטת  -תואר ראשון בחשבונאות . רואה חשבון

 .חיפה

 .בעל משרד לראיית חשבוןבחמש השנים האחרונות 

: השכלה משה אינגביר 

 

: נוכחי עיסוק

 :1995-1999בשנים 

אוניברסיטת  -בעל תואר ראשון במשפטים , ורך דיןע

. אביב-תל

 בלאומי  אשראים מיוחדים מערךראש 

 .בלאומי ראש אגף אשראים מיוחדים ובחינת אשראי

: השכלה )*(יצחק בחר 

 

: נוכחי עיסוק

 : 1980-2006בשנים 

תואר ראשון בכלכלה ובמדעי . רואה חשבון מוסמך

 האוניברסיטה העברית  -החברה 

 .רקטור חיצוני בבנק ודירקטור של חברותדי

 ודירקטורמ "בעעל החשבות בבנק הפועלים ממונה 

ם חברות בנות בקבוצת בנק ל בתאגידים שונים שה"מנכ

 .מ"הפועלים בע
 שלמה

 )*(גולדפרב  

   :השכלה

 

 :עיסוק נוכחי

 2004-2011בשנים  

 

( חשבונאות)תואר ראשון בכלכלה . רואה חשבון מוסמך

 אילן-סיטת בראוניבר -

 , סגן ראש החטיבה לחשבונאות

 .ראש אגף החשבונאות במערך החשבונאי של לאומי

    משה וולף
 
 
 
 
 
 
 
 

: השכלה

 

 

 

: 3/2011 -מ נוכחי עיסוק

 

           2005-2011בשנים 

 

מתמטיקה מורחב -תואר ראשון מדעי הטבע

אילן –אוניברסיטת בר  -ותואר שני מתמטיקה

התמחות , תכנית למנהלים,סקיםתואר שני במנהל עו

 .העברית האוניברסיטה Executive הבניהול אסטרטגי
וראש אגף  מחשובסגן ראש מערך תפעול ו

. ייצור תקשוב ותשתיות טכנולוגיות בלאומי

סגן ראש חטיבת  תפעול ומנהלה וראש אגף פיתוח 

. מערכות מידע בלאומי

: השכלה )*(פייסל עזאיזה ' פרופ

 

 :נוכחי עיסוק

: 2006-2012שנים ב

: 1999-2002בשנים 

 :1999-2001בשנים 

. האוניברסיטה העברית  -פרופסור לעבודה סוציאלית 

פרופסור וראש בית הספר לעבודה סוציאלית 

. באוניברסיטת חיפה

. חבר המועצה להשכלה גבוהה

 .סים"ר הדירקטוריון של החברה למתנ"יו
 .ראש מועצת דבוריה

 .ועדת ביקורת של הדירקטוריוןמכהן בועדת מאזן וב )*( 
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פרטי העובדות מכוחן יש לראותו כדירקטור בעל  שם דירקטור 

 מיומנות חשבונאית ופיננסית
: השכלה דיטה פז

 

 :נוכחי עיסוק

 

: 2008עד ספטמבר 

: 2006עד אוגוסט 

 :2000עד אפריל 

. אביב -אוניברסיטת תל - תואר ראשון בכלכלה

. אביב-אוניברסיטת תל  - נהל עסקיםיתואר שני במ

קטור בבנק ודירקטור חיצוני בחברת משולם דיר

. מ"בע לוינשטיין הנדסה וקבלנות

לאומי  בראש אגף מטה משאבי אנוש 

. בלאומי מנהלת מרחב מסחרי דן

 .בלאומי ראש אגף לקוחות מסחריים

: השכלה שאול שניידר

 

 

: עיסוק נוכחי

 2009עד יוני  2004מיולי 

האוניברסיטה  -כלכלה וסוציולוגיה  -תואר ראשון 

. העברית ירושלים

. אביב-רקנאטי תל -תואר שני במינהל עסקים 

. ראש אגף אשראי בלאומי

. מנהל הסקטור הישראלי בבנק לאומי אנגליה

מכהן בועדת מאזן ובועדת ביקורת של הדירקטוריון )*(   
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הנהלת הבנק 
 

דפנה ' למנות את גב, בין היתר, הוחלט 2011באפריל  11בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 
' גב .2011ביוני  1-בתוקף החל מ( C.R.O)ראשית כמנהלת סיכונים ,  עובדת  בכירה בלאומי, לנדאו

 .חטיבה עסקית של בנק לאומי, לנדאו כיהנה כמנהלת סיכוני אשראי בהנהלה ראשית
 

, למנות את מר צבי יוגב, בין היתר, הוחלט 2011באוגוסט  16בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 
מר יוגב כיהן  .2011בספטמבר  1-וקף מבת, כראש אגף ייעוץ בהשקעות פאסיב,  עובד בכיר בלאומי

. ן בבנק לאומי"כראש סקטור השקעות בחטיבה העסקית ומערך הנדל
 

משה סעד למנות את , בין היתר, הוחלט 2012 בפברואר 6בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 
  .מיכיהן כמנהל מרחב השרון של לאו, עובד בכיר בלאומי, מר סעד . בדרג של משנה למנהל הכללי

 
 שינויים בדירקטוריון

 
 .נבחר מר משה וולף כדירקטור בבנק, 2011באפריל  11שהתקיימה ביום  דירקטוריוןבישיבת ה

תקשוב , מכהן כסגן ראש חטיבת תפעול ומנהלה וראש אגף ייצור, עובד בכיר בלאומי, מר וולף
 .טכנולוגיות בלאומי ותשתיות

 
.  נבחר מר שלמה גולדפרב כדירקטור בבנק 2011אי במ 20בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 

 .מכהן כסגן ראש החטיבה לחשבונאות של לאומי, עובד בכיר בלאומי, ח"רו, מר גולדפרב
 

 עובד, פרש מהדירקטוריון מר יעקב הבר 2011בספטמבר  20בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 
 .עקב שינויים שחלו בתפקידיו בלאומי, בכיר בלאומי

 
מביע את תודתו הרבה והערכתו העמוקה למר הבר על תרומתו הרבה לבנק ומאחל לו  דירקטוריוןה

. הצלחה בתפקידיו
 

אישר הדירקטוריון את , 2012בפברואר  27בישיבת הדירקטוריון שנערכה ביום , לאחר תאריך המאזן
. 2012באפריל  1מיום וזאת בתוקף , ר דירקטוריון"צירופו של מר זאב נהרי כדירקטור ואת מינויו כיו

לפקודת ' א 11לפי סעיף , באישור או באי התנגדות המפקח על הבנקיםנית הכהונה כאמור מות
 .1941 -הבנקאות 

 
 2012דירקטורים היוצאים לפי התור בשנת 

 
פורשים לפי התור ומר רפיק ,ר הדירקטוריון"סגן יו, ר הדירקטוריון ומשה אינגביר"יו, ה שמואל זוסמן"ה

 .שנים 6משלים תקופת כהונה של , דירקטור חיצוני, חלבי
 

 .מר שמואל זוסמן החליט שלא להעמיד עצמו לבחירה מחדש
 

הדירקטוריון מביע את תודתו הרבה והערכתו העמוקה למר זוסמן על תרומתו הרבה לעבודת 
 .ועדות הדירקטוריון וקידומו של הבנק ,הדירקטוריון

 
 .מחדש מר משה אינגביר מעמיד עצמו לבחירה
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מעמיד עצמו לבחירה , שנים 6המשלים כאמור תקופת כהונה של , דירקטור חיצוני, מר רפיק חלבי

 לשלוש שנים נוספות
 

 .בחירת הדירקטורים היוצאים לפי התור כפופה להסכמת בנק ישראל
 

פורשים לפי התקנון , 2011שנבחרו לדירקטוריון במהלך שנת , ה משה וולף ושלמה גולדפרב"ה
 .עצמם לבחירה דיםומעמי

 
 

 עבודת הדירקטוריון
 

 .דירקטוריוןישיבות של ועדות  26 -ישיבות מליאה ו 12 2011הדירקטוריון קיים בשנת 
 

 .הדירקטוריון מביע את תודתו להנהלת הבנק ולעובדיו

 

 

 

 

 

 

 

                   _______________________________________ 

 גיטר. דזוסמן       . ש    

 מנהל כללי                      ר הדירקטוריון  "יו            
 
 

    

2012בפברואר  27   
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תוספת ב' -
דוח רווח והפסד לשנים 2007-2011

תוספת ג' -
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סקירת ההנהלה לשנת 2011

26/02/2012- טיוטה ל

'תוספת א

2007 - 2011מאזן לסופי השנים  

 בדצמבר 31 ליום 
2007 2008 2009 2010 2011

סכומים מדווחים
(במיליוני   שקלים   חדשים)  

נכסים

939.4 1,002.9 998.1 1,144.4 1,336.0 מזומנים ופיקדונות בבנקים

528.8 794.0 708.5 616.2 571.1 ניירות ערך

2,773.8 3,021.0 3,112.3 3,465.7 3,773.7 אשראי לציבור 

(111.3) (136.1) (154.5) (172.9) (50.4) הפרשה להפסדי אשראי

2,662.5 2,884.9 2,957.8 3,292.8 3,723.3 נטו, אשראי לציבור

46.7 50.4 48.9 57.2 62.2 בנינים וציוד

38.9 42.3 49.0 53.0 68.4 נכסים אחרים

4,216.3 4,774.5 4,762.3 5,163.6 5,761.0 סך כל הנכסים

התחייבויות והון

3,160.0 3,216.7 3,161.3 3,436.6 3,892.2 פיקדונות הציבור

567.7 931.1 937.7 1,026.2 1,056.1 פיקדונות מבנקים

-                100.0 153.5 156.0 157.9 כתבי התחייבויות נדחים

154.4 187.5 187.3 208.2 231.3 התחייבויות אחרות

3,882.1 4,435.3 4,439.8 4,827.0 5,337.5 סך כל ההתחייבויות

334.2 339.2 322.5 336.6 423.5 הון עצמי

4,216.3 4,774.5 4,762.3 5,163.6 5,761.0 סך כל ההתחייבויות וההון

סיכון אשראי, מדידה וגילוי של חובות פגומים" אימץ הבנק לראשונה את הוראת המפקח על הבנקים בדבר 1.1.2011ביום  (א)

 אינם ברי השוואה31.12.2011ולכן הנתונים ליום ,  מספרי ההשוואה לשנים קודמות לא הוצגו מחדש".       והפרשה להפסדי אשראי

.להלן ('ה)-ו ('ד)1להסברים נוספים לגבי השפעת האימוץ לראשונה של ההוראה ראה באור . בשנים קודמות (א)-      לנתונים המסומנים ב

.להלן ('ה)-ו ('ד)1ראה באור , הנתונים סווגו מחדש כדי להתאים לכותרות הסעיפים ולשיטת ההצגה בתקופה השוטפת (ב)

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים (ג)

.(13ובאור  (12)('ה)1ראה באורים )     

(ג)

(ג)

(ג)

(ב()א)

(ב()א)

(ב()א)

(ב()א)

(ב()א)

(ב()א)

(ג)(ג)

(ג)

(ג)

(ג)

(ג)

(ב()א)

(ב()א)

26/02/2012- טיוטה ל

'תוספת ב

2007 - 2011דוח רווח והפסד לשנים 

  בדצמבר  31  לשנה  שנסתיימה  ביום  
2007 2008 2009 2010 2011

סכומים מדווחים
(במיליוני  שקלים  חדשים)

רווח מפעילות מימון לפני
הוצאות בגין הפסדי אשראי 270.3  241.2  232.2  235.0  216.2 

הוצאות בגין הפסדי אשראי 6.5  23.7  25.8  26.5  12.3 

רווח מפעילות מימון לאחר
הוצאות בגין הפסדי אשראי 263.8  217.5  206.4  208.5  203.9 

הכנסות תפעוליות ואחרות

עמלות תפעוליות 109.0  102.4  96.6  101.5  95.7 

הכנסות אחרות 0.1  1.4  5.1  0.1  0.9 

סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות 109.1  103.8  101.7  101.6  96.6 

הוצאות תפעוליות ואחרות

משכורות והוצאות נלוות 124.1  110.7  98.4  111.3  95.4 

אחזקה ופחת בנינים וציוד 30.1  27.8  26.0  24.1  21.9 

הוצאות אחרות 66.1  65.5  56.2  52.8  43.1 

סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות 220.3  204.0  180.6  188.2  160.4 

רווח מפעולות רגילות לפני מסים 152.6  117.3  127.5  121.9  140.1 

הפרשה למסים  על הרווח מפעולות רגילות 43.9  42.2  51.3  48.4  51.6 

רווח נקי 108.7  75.1  76.2  73.5  88.5 

(בשקלים  חדשים) רווח למניה

רווח נקי 107.09 73.99 75.07 72.41 87.19

1,015,000 1,015,000 1,015,000 1,015,000 1,015,000

סיכון אשראי והפרשה להפסדי , מדידה וגילוי של חובות פגומים" אימץ הבנק לראשונה את הוראת המפקח על הבנקים בדבר 1.1.2011ביום  (א)

. אינם בני השוואה לנתונים המסומנים בשנים קודמות31.12.2011ולכן הנתונים ליום , מספרי ההשוואה לשנים קודמות לא הוצגו מחדש".      אשראי

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים (ב)

.(13ובאור  (12)('ה)1ראה באורים )     

ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות 
א ששימש בחישוב "כ. נ.ח ע'' ש0.01בנות 

הרווח הבסיסי למניה

(ב)

(ב)

(ב)

(ב)

(א)(א)(א)(א)
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26/02/2012- טיוטה ל

'תוספת א

2007 - 2011מאזן לסופי השנים  

 בדצמבר 31 ליום 
2007 2008 2009 2010 2011

סכומים מדווחים
(במיליוני   שקלים   חדשים)  

נכסים

939.4 1,002.9 998.1 1,144.4 1,336.0 מזומנים ופיקדונות בבנקים

528.8 794.0 708.5 616.2 571.1 ניירות ערך

2,773.8 3,021.0 3,112.3 3,465.7 3,773.7 אשראי לציבור 

(111.3) (136.1) (154.5) (172.9) (50.4) הפרשה להפסדי אשראי

2,662.5 2,884.9 2,957.8 3,292.8 3,723.3 נטו, אשראי לציבור

46.7 50.4 48.9 57.2 62.2 בנינים וציוד

38.9 42.3 49.0 53.0 68.4 נכסים אחרים

4,216.3 4,774.5 4,762.3 5,163.6 5,761.0 סך כל הנכסים

התחייבויות והון

3,160.0 3,216.7 3,161.3 3,436.6 3,892.2 פיקדונות הציבור

567.7 931.1 937.7 1,026.2 1,056.1 פיקדונות מבנקים

-                100.0 153.5 156.0 157.9 כתבי התחייבויות נדחים

154.4 187.5 187.3 208.2 231.3 התחייבויות אחרות

3,882.1 4,435.3 4,439.8 4,827.0 5,337.5 סך כל ההתחייבויות

334.2 339.2 322.5 336.6 423.5 הון עצמי

4,216.3 4,774.5 4,762.3 5,163.6 5,761.0 סך כל ההתחייבויות וההון

סיכון אשראי, מדידה וגילוי של חובות פגומים" אימץ הבנק לראשונה את הוראת המפקח על הבנקים בדבר 1.1.2011ביום  (א)

 אינם ברי השוואה31.12.2011ולכן הנתונים ליום ,  מספרי ההשוואה לשנים קודמות לא הוצגו מחדש".       והפרשה להפסדי אשראי

.להלן ('ה)-ו ('ד)1להסברים נוספים לגבי השפעת האימוץ לראשונה של ההוראה ראה באור . בשנים קודמות (א)-      לנתונים המסומנים ב

.להלן ('ה)-ו ('ד)1ראה באור , הנתונים סווגו מחדש כדי להתאים לכותרות הסעיפים ולשיטת ההצגה בתקופה השוטפת (ב)

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים (ג)

.(13ובאור  (12)('ה)1ראה באורים )     

(ג)

(ג)

(ג)

(ב()א)

(ב()א)

(ב()א)

(ב()א)

(ב()א)

(ב()א)

(ג)(ג)

(ג)

(ג)

(ג)

(ג)

(ב()א)

(ב()א)

26/02/2012- טיוטה ל

'תוספת ב

2007 - 2011דוח רווח והפסד לשנים 

  בדצמבר  31  לשנה  שנסתיימה  ביום  
2007 2008 2009 2010 2011

סכומים מדווחים
(במיליוני  שקלים  חדשים)

רווח מפעילות מימון לפני
הוצאות בגין הפסדי אשראי 270.3  241.2  232.2  235.0  216.2 

הוצאות בגין הפסדי אשראי 6.5  23.7  25.8  26.5  12.3 

רווח מפעילות מימון לאחר
הוצאות בגין הפסדי אשראי 263.8  217.5  206.4  208.5  203.9 

הכנסות תפעוליות ואחרות

עמלות תפעוליות 109.0  102.4  96.6  101.5  95.7 

הכנסות אחרות 0.1  1.4  5.1  0.1  0.9 

סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות 109.1  103.8  101.7  101.6  96.6 

הוצאות תפעוליות ואחרות

משכורות והוצאות נלוות 124.1  110.7  98.4  111.3  95.4 

אחזקה ופחת בנינים וציוד 30.1  27.8  26.0  24.1  21.9 

הוצאות אחרות 66.1  65.5  56.2  52.8  43.1 

סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות 220.3  204.0  180.6  188.2  160.4 

רווח מפעולות רגילות לפני מסים 152.6  117.3  127.5  121.9  140.1 

הפרשה למסים  על הרווח מפעולות רגילות 43.9  42.2  51.3  48.4  51.6 

רווח נקי 108.7  75.1  76.2  73.5  88.5 

(בשקלים  חדשים) רווח למניה

רווח נקי 107.09 73.99 75.07 72.41 87.19

1,015,000 1,015,000 1,015,000 1,015,000 1,015,000

סיכון אשראי והפרשה להפסדי , מדידה וגילוי של חובות פגומים" אימץ הבנק לראשונה את הוראת המפקח על הבנקים בדבר 1.1.2011ביום  (א)

. אינם בני השוואה לנתונים המסומנים בשנים קודמות31.12.2011ולכן הנתונים ליום , מספרי ההשוואה לשנים קודמות לא הוצגו מחדש".      אשראי

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים (ב)

.(13ובאור  (12)('ה)1ראה באורים )     

ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות 
א ששימש בחישוב "כ. נ.ח ע'' ש0.01בנות 

הרווח הבסיסי למניה

(ב)

(ב)

(ב)

(ב)

(א)(א)(א)(א)
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סקירת ההנהלה לשנת 2011

26/02/2012- טיוטה ל

'  תוספת ג

(א)שיעורי הכנסה והוצאה 
סכומים מדווחים

  בדצמבר31לשנה  שנסתיימה 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

6.71 262.5 3,913.8 7.75 339.1 4,375.5  (ג)נכסים  

(1.37) (49.9) 3,632.2 (2.10) (86.0) 4,086.6 כ התחייבויות"סה

5.34 5.65 פער הריבית

:מטבע ישראלי צמוד למדד

5.72 38.5 673.0 5.60 41.7 744.0 (ג)נכסים  

(4.63) (27.9) 603.0 (4.73) (30.8) 651.8 התחייבויות

1.09 0.87 פער הריבית

(ד): פעילות מקומית- מטבע חוץ 

( ח"לרבות מטבע ישראלי צמוד למט )

(5.71) (3.8) 67.3 7.73 3.6 47.3 נכסים

5.95 4.0 66.6 (7.37) (3.4) 46.6 התחייבויות

0.24 0.36 פער הריבית

.הערות והפניות ראה בסוף סקירת ההנהלה

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

27/02/2012- טיוטה ל

'  תוספת ג

(המשך) (א)שיעורי הכנסה והוצאה 
סכומים מדווחים

  בדצמבר31לשנה  שנסתיימה 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 

6.39            297.2 4,654.1 7.44            384.4 5,166.8  (ג)נכסים כספיים שהניבו הכנסות מימון 

(1.72) (73.8) 4,301.8 (2.51) (120.2) 4,785.0 כ התחייבויות "סה

4.67 4.93 פער הריבית

0.2 0.5
18.0 5.8 (ה)עמלות מעסקי מימון והכנסות מימון אחרות 

(0.4) (0.2) הוצאות מימון אחרות

241.2 270.3 רווח מפעולות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי

(23.7) (6.5) הוצאות בגין הפסדי אשראי

217.5 263.8 רווח מפעולות מימון לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי

4,654.1 5,166.8  (ג)נכסים כספיים שהניבו הכנסות מימון  

44.4 58.1 נכסים כספיים אחרים

(13.5) (48.9) הפרשה להפסדי אשראי

4,685.0 5,176.0 סך כל הנכסים הכספיים

4,301.8 4,785.0 התחייבויות כספיות שגרמו  הוצאות מימון

84.5 92.2 התחייבויות כספיות אחרות 

4,386.3 4,877.2 סך כל ההתחייבויות הכספיות

298.7 298.8 סך הכל עודף נכסים כספיים על התחייבויות כספיות

55.1 61.5 נכסים לא כספיים

(1.3) (1.6) התחייבויות לא כספיות

352.5 358.7 סך כל האמצעים ההוניים

ב"נומינלי במיליוני דולר ארה- מטבע חוץ 

(ז)פעילות מקומית 

(ח"לרבות מטבע ישראלי צמוד למט)

0.58 0.1              17.9 0.52 0.1              13.3 נכסים

(0.26) -             17.8 (0.16) -             13.1 התחייבויות

0.32 0.36 פער הריבית

.הערות והפניות ראה בסוף סקירת ההנהלה

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

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

(ו)

(ו)

(ו)
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26/02/2012- טיוטה ל

'  תוספת ג

(א)שיעורי הכנסה והוצאה 
סכומים מדווחים

  בדצמבר31לשנה  שנסתיימה 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

6.71 262.5 3,913.8 7.75 339.1 4,375.5  (ג)נכסים  

(1.37) (49.9) 3,632.2 (2.10) (86.0) 4,086.6 כ התחייבויות"סה

5.34 5.65 פער הריבית

:מטבע ישראלי צמוד למדד

5.72 38.5 673.0 5.60 41.7 744.0 (ג)נכסים  

(4.63) (27.9) 603.0 (4.73) (30.8) 651.8 התחייבויות

1.09 0.87 פער הריבית

(ד): פעילות מקומית- מטבע חוץ 

( ח"לרבות מטבע ישראלי צמוד למט )

(5.71) (3.8) 67.3 7.73 3.6 47.3 נכסים

5.95 4.0 66.6 (7.37) (3.4) 46.6 התחייבויות

0.24 0.36 פער הריבית

.הערות והפניות ראה בסוף סקירת ההנהלה

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

27/02/2012- טיוטה ל

'  תוספת ג

(המשך) (א)שיעורי הכנסה והוצאה 
סכומים מדווחים

  בדצמבר31לשנה  שנסתיימה 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 

6.39            297.2 4,654.1 7.44            384.4 5,166.8  (ג)נכסים כספיים שהניבו הכנסות מימון 

(1.72) (73.8) 4,301.8 (2.51) (120.2) 4,785.0 כ התחייבויות "סה

4.67 4.93 פער הריבית

0.2 0.5
18.0 5.8 (ה)עמלות מעסקי מימון והכנסות מימון אחרות 

(0.4) (0.2) הוצאות מימון אחרות

241.2 270.3 רווח מפעולות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי

(23.7) (6.5) הוצאות בגין הפסדי אשראי

217.5 263.8 רווח מפעולות מימון לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי

4,654.1 5,166.8  (ג)נכסים כספיים שהניבו הכנסות מימון  

44.4 58.1 נכסים כספיים אחרים

(13.5) (48.9) הפרשה להפסדי אשראי

4,685.0 5,176.0 סך כל הנכסים הכספיים

4,301.8 4,785.0 התחייבויות כספיות שגרמו  הוצאות מימון

84.5 92.2 התחייבויות כספיות אחרות 

4,386.3 4,877.2 סך כל ההתחייבויות הכספיות

298.7 298.8 סך הכל עודף נכסים כספיים על התחייבויות כספיות

55.1 61.5 נכסים לא כספיים

(1.3) (1.6) התחייבויות לא כספיות

352.5 358.7 סך כל האמצעים ההוניים

ב"נומינלי במיליוני דולר ארה- מטבע חוץ 

(ז)פעילות מקומית 

(ח"לרבות מטבע ישראלי צמוד למט)

0.58 0.1              17.9 0.52 0.1              13.3 נכסים

(0.26) -             17.8 (0.16) -             13.1 התחייבויות

0.32 0.36 פער הריבית

.הערות והפניות ראה בסוף סקירת ההנהלה

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

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

(ו)

(ו)

(ו)
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סקירת ההנהלה לשנת 2011

 (המשך)שיעורי הכנסה והוצאה  - 'תוספת ג
 

הערות 
 

 

 (א) .(לרבות השפעות חוץ מאזניות של מכשירים נגזרים)הנתונים בלוח זה ניתנים לפני ואחרי השפעת מכשירים נגזרים 
פרט למגזר מטבע ישראלי לא צמוד בו מחושבת היתרה הממוצעת על בסיס נתונים  ,על בסיס יתרות פתיחה חודשיות

. להפסדי אשראיולאחר ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של ההפרשה , יומיים

 28.0כולל בין היתר יתרה שנתית ממוצעת של אשראי בחריגה ממסגרות שאושרו בסך - במגזר מטבע ישראלי לא צמוד

. (ח'' מיליוני ש25.0 סך – 2010)ח ''מיליוני ש

 (ב)

ח זמינות "מהיתרה הממוצעת של הנכסים נוכתה היתרה הממוצעת של רווחים שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של אג

ע זמינים למכירה לפי שווי ''התאמות בגין הצגת ני"למכירה הכלולים בהון עצמי במסגרת רווח כולל אחר מצטבר בסעיף 

 ":הוגן

 (ג)

. ח'' מיליוני ש3.6 וסך 2010בשנת ו ח" מיליוני ש1.2 סך של 2011בשנת  -במגזר מטבע ישראלי לא צמוד

  .ח'' מיליוני ש0.4 סך של 2010ח ובשנת '' מיליוני ש0.2 סל של 2011בשנת - במגזר הצמוד למדד
 (ד) .ח"השיעור חושב לפי הדוחות באלפי ש

 (ה) .לרבות רווחים והפסדים ממכירת השקעות באגרות חוב
הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא 

 (.13 ובאור (12)('ה)1ראה באורים ) זכויות עובדים

 (ו)

 (ז) .ב"השיעור חושב לפי הדוחות באלפי דולר ארה
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 (המשך)שיעורי הכנסה והוצאה  - 'תוספת ג
 

הערות 
 

 

 (א) .(לרבות השפעות חוץ מאזניות של מכשירים נגזרים)הנתונים בלוח זה ניתנים לפני ואחרי השפעת מכשירים נגזרים 
פרט למגזר מטבע ישראלי לא צמוד בו מחושבת היתרה הממוצעת על בסיס נתונים  ,על בסיס יתרות פתיחה חודשיות

. להפסדי אשראיולאחר ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של ההפרשה , יומיים

 28.0כולל בין היתר יתרה שנתית ממוצעת של אשראי בחריגה ממסגרות שאושרו בסך - במגזר מטבע ישראלי לא צמוד

. (ח'' מיליוני ש25.0 סך – 2010)ח ''מיליוני ש

 (ב)

ח זמינות "מהיתרה הממוצעת של הנכסים נוכתה היתרה הממוצעת של רווחים שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של אג

ע זמינים למכירה לפי שווי ''התאמות בגין הצגת ני"למכירה הכלולים בהון עצמי במסגרת רווח כולל אחר מצטבר בסעיף 

 ":הוגן

 (ג)

. ח'' מיליוני ש3.6 וסך 2010בשנת ו ח" מיליוני ש1.2 סך של 2011בשנת  -במגזר מטבע ישראלי לא צמוד

  .ח'' מיליוני ש0.4 סך של 2010ח ובשנת '' מיליוני ש0.2 סל של 2011בשנת - במגזר הצמוד למדד
 (ד) .ח"השיעור חושב לפי הדוחות באלפי ש

 (ה) .לרבות רווחים והפסדים ממכירת השקעות באגרות חוב
הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא 

 (.13 ובאור (12)('ה)1ראה באורים ) זכויות עובדים

 (ו)

 (ז) .ב"השיעור חושב לפי הדוחות באלפי דולר ארה
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סקירת ההנהלה לשנת 2011

'תוספת ד

2011  בדצמבר 31החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית ליום 
סכומים מדווחים

2011  בדצמבר 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 

(במיליוני  שקלים  חדשים) מטבע ישראלי לא צמוד

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

(א)כ שווי הוגן של נכסים פיננסיים "סה 3,533.5  297.2  527.2  353.3  86.3  9.9 

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

(א)כ שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות "סה 3,326.3  181.8  479.1  402.8  99.2  51.9 

נטו, מכשירים פיננסיים

(42.0) (12.9) (49.5) החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר 207.2  115.4  48.1 

החשיפה המצטברת במגזר 207.2  322.6  370.7  321.2  308.3  266.3 

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 12.1  22.3  172.4  220.0  76.1  200.6 

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

(א)כ שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות "סה 10.3  20.8  121.2  212.0  58.5  190.9 

נטו, מכשירים פיננסיים

החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר 1.8  1.5  51.2  8.0  17.6  9.7 

החשיפה המצטברת במגזר 1.8  3.3  54.5  62.5  80.1  89.8 

(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 29.2  3.9  13.3  0.9              -             -

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

(א)כ שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות "סה 28.5  4.1  14.2  0.2              -             -

נטו, מכשירים פיננסיים

-             -             0.7            (0.9) (0.2) החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר            0.7

 0.3  0.3  0.3 (0.4) החשיפה המצטברת במגזר            0.7            0.5

חשיפה כוללת לשינויים בשיעורי הריבית

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

(א)כ שווי הוגן של נכסים פיננסיים "סה 3,574.8  323.4  712.9  574.2  162.4  210.5 

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

(א)כ שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות "סה 3,365.1  206.7  614.5  615.0  157.7  242.8 

נטו, מכשירים פיננסיים

(32.3)  4.7 (40.8) החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר 209.7  116.7  98.4 

החשיפה המצטברת במגזר 209.7  326.4  424.8  384.0  388.7  356.4 

.של סקירת ההנהלה' הערות והפניות ראה בסוף תוספת ד

2010  בדצמבר 31 2011  בדצמבר 31
משך שיעור סך הכל משך שיעור סך הכל ללא מעל מעל
חיים תשואה שווי חיים תשואה שווי תקופת עשרים עשר

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

שנים
(בשנים) (באחוזים) (בשנים) (באחוזים) (במיליוני  שקלים  חדשים)

0.26 4.83  4,291.1 0.30 4.79  4,811.5  4.1 -           -           

0.36 3.02  4,070.6 0.37 3.13  4,541.1 -           -           -           

-           -           
 266.3  266.3 

3.96 2.48  723.3 3.92 2.63  778.3  0.2 -            74.6 

4.18 1.86  649.1 4.19 1.87  687.5 -           -            73.8 

-            0.8 
 90.6  90.6 

0.13 1.10  55.7 0.27 2.78  47.3 -           -           -           

0.11 0.28  54.4 0.28 0.61  47.0 -           -           -           

-           -           
 0.3  0.3 

0.78 3.13           5,070.1 0.80 3.33           5,637.1  4.3 -            74.6 

0.88 2.27           4,774.1 0.87 2.33           5,275.6 -           -            73.8 

-            0.8 
 357.2  357.2 
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'תוספת ד

2011  בדצמבר 31החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית ליום 
סכומים מדווחים

2011  בדצמבר 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 

(במיליוני  שקלים  חדשים) מטבע ישראלי לא צמוד

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

(א)כ שווי הוגן של נכסים פיננסיים "סה 3,533.5  297.2  527.2  353.3  86.3  9.9 

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

(א)כ שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות "סה 3,326.3  181.8  479.1  402.8  99.2  51.9 

נטו, מכשירים פיננסיים

(42.0) (12.9) (49.5) החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר 207.2  115.4  48.1 

החשיפה המצטברת במגזר 207.2  322.6  370.7  321.2  308.3  266.3 

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 12.1  22.3  172.4  220.0  76.1  200.6 

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

(א)כ שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות "סה 10.3  20.8  121.2  212.0  58.5  190.9 

נטו, מכשירים פיננסיים

החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר 1.8  1.5  51.2  8.0  17.6  9.7 

החשיפה המצטברת במגזר 1.8  3.3  54.5  62.5  80.1  89.8 

(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 29.2  3.9  13.3  0.9              -             -

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

(א)כ שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות "סה 28.5  4.1  14.2  0.2              -             -

נטו, מכשירים פיננסיים

-             -             0.7            (0.9) (0.2) החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר            0.7

 0.3  0.3  0.3 (0.4) החשיפה המצטברת במגזר            0.7            0.5

חשיפה כוללת לשינויים בשיעורי הריבית

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

(א)כ שווי הוגן של נכסים פיננסיים "סה 3,574.8  323.4  712.9  574.2  162.4  210.5 

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

(א)כ שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות "סה 3,365.1  206.7  614.5  615.0  157.7  242.8 

נטו, מכשירים פיננסיים

(32.3)  4.7 (40.8) החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר 209.7  116.7  98.4 

החשיפה המצטברת במגזר 209.7  326.4  424.8  384.0  388.7  356.4 

.של סקירת ההנהלה' הערות והפניות ראה בסוף תוספת ד

2010  בדצמבר 31 2011  בדצמבר 31
משך שיעור סך הכל משך שיעור סך הכל ללא מעל מעל
חיים תשואה שווי חיים תשואה שווי תקופת עשרים עשר

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

שנים
(בשנים) (באחוזים) (בשנים) (באחוזים) (במיליוני  שקלים  חדשים)

0.26 4.83  4,291.1 0.30 4.79  4,811.5  4.1 -           -           

0.36 3.02  4,070.6 0.37 3.13  4,541.1 -           -           -           

-           -           
 266.3  266.3 

3.96 2.48  723.3 3.92 2.63  778.3  0.2 -            74.6 

4.18 1.86  649.1 4.19 1.87  687.5 -           -            73.8 

-            0.8 
 90.6  90.6 

0.13 1.10  55.7 0.27 2.78  47.3 -           -           -           

0.11 0.28  54.4 0.28 0.61  47.0 -           -           -           

-           -           
 0.3  0.3 

0.78 3.13           5,070.1 0.80 3.33           5,637.1  4.3 -            74.6 

0.88 2.27           4,774.1 0.87 2.33           5,275.6 -           -            73.8 

-            0.8 
 357.2  357.2 
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 (המשך) 2011 בדצמבר 31החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית ליום - ' תוספת ד
 

 :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' ג17מהוונים לפי שיעורי הריבית שמנכים אותם אל השווי ההוגן הכלול בגין המכשיר הפיננסי בבאור 

לפירוט נוסף בדבר ההנחות ששימשו לחישוב השווי . בעקביות להנחות שלפיהן חושב השווי ההוגן של המכשיר הפיננסי

.  בדוח הכספי17ראה באור , ההוגן של המכשירים הפיננסיים

שיעור תשואה פנימי הינו שיעור הריבית המנכה את תזרימי המזומנים הצפויים ממכשיר פיננסי אל השווי ההוגן הכלול  (3)

משך חיים ממוצע אפקטיבי של קבוצת מכשירים פיננסיים מהווה קירוב לשינוי באחוזים  .בדוח הכספי' ג17בגינו בבאור 

של  בשיעור התשואה הפנימי (0.1%גידול של )בשווי הוגן של קבוצת המכשירים הפיננסיים שיגרם כתוצאה משינוי קטן 

. כל אחד מהמכשירים הפיננסיים

 

 :הערות ספציפיות
 
שווי הוגן של מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים ושווי הוגן של , למעט יתרות מאזניות של מכשירים פיננסיים נגזרים (א)

 .מכשירים פיננסיים מורכבים

 .לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ  (ב )



147



148

סקירת ההנהלה לשנת 2011

26/02/2012- טיוטה ל

'תוספת ה

סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק 

2011  בדצמבר 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 בעייתי כולל  חוץ מאזני מאזני
אשראי (1) (1) (ג) (1) (1) (ב) (1) (א)

(בלתי מבוקר)  
במיליוני שקלים חדשים  

 1.2 -  0.9 -  3.0  71.5  11.1  60.4 חקלאות
 4.8  1.7  2.1  3.0  14.0  193.7  34.5  159.2 תעשיה
 7.5  0.7  1.2  2.2  14.1  588.9  139.1  449.8 ן"בינוי ונדל

- - (0.1) - -  0.1  0.1 - חשמל ומים
 7.8 (1.0) (3.3)  5.4  23.6  635.0  106.2  528.8 מסחר
 1.0 (0.1) (0.2) -  8.0  43.2  5.4  37.8 שרותי הארחה ואוכל, בתי מלון
 2.1 -  0.5  1.0  4.3  288.6  28.7  259.9 תחבורה ואחסנה 
 0.2 -  0.1 -  0.3  10.4  2.2  8.2 תקשורת ושרותי מחשב
 0.1  0.1  0.1 - -  9.2  1.9  7.3 שירותים פיננסיים
 1.6  0.3  0.1 -  2.9  118.5  22.9  95.6 שירותים עסקיים ואחרים

- -  0.1  1.3  10.5  198.1  38.3  159.8 שירותים  צבוריים וקהילתיים
- - - - -  29.6 -  29.6 הלוואות דיור- אנשים פרטיים 

 26.2  4.6  5.0  3.2  33.8  2,403.1  424.6  1,978.5 אחר- אנשים פרטיים 

 52.5  6.3  6.5  16.1  114.5  4,589.9  815.0  3,774.9 כ"סה

:סיכון אשראי שנכלל בענפי המשק השונים
- - -  1.3  8.6  106.0  16.2  89.8 (ה)רשויות מקומיות 

.ח'' מיליון ש1.2ח והשקעות באיגרות חוב של הציבור בסך '' מיליון ש3,773.7אשראי לציבור בסך   (א)
.סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה  (ב)
.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 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

26/02/2012- טיוטה ל

'תוספת ה

(המשך)סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק 

2010  בדצמבר 31ליום 
יתרת ההוצאה השנתית סיכון סיכון סיכון

חובות בגין הפרשה אשראי אשראי אשראי
בעייתיים ספציפית כולל לציבור חוץ מאזני מאזני

(ג) לחובות מסופקים (ב) (א)
סכומים מדווחים

(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

- - - - - מושבים

 32.9 (0.2)  109.7  18.9  90.8 רשויות מקומיות ותאגידים בשליטתם: מזה

.ח'' מיליון ש1.2ח והשקעות באיגרות חוב של הציבור בסך '' מיליון ש3,304.6אשראי לציבור בסך  (א)
.סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה (ב)
.כולל רכיבי סיכון חוץ מאזני. יתרת חובות בעיתיים בניכוי אשראי המכוסה בבטחונות המותרים לניכוי לצורך מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים (ג)

.סיכון האשראי המאזני והחוץ מאזני ויתרות החובות הבעייתיים מוצגים לאחר ניכוי ההפרשות הספציפיות לחובות מסופקים
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26/02/2012- טיוטה ל

'תוספת ה

(המשך)סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק 

2010  בדצמבר 31ליום 
יתרת ההוצאה השנתית סיכון סיכון סיכון

חובות בגין הפרשה אשראי אשראי אשראי
בעייתיים ספציפית כולל לציבור חוץ מאזני מאזני

(ג) לחובות מסופקים (ב) (א)
סכומים מדווחים

(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

- - - - - מושבים

 32.9 (0.2)  109.7  18.9  90.8 רשויות מקומיות ותאגידים בשליטתם: מזה

.ח'' מיליון ש1.2ח והשקעות באיגרות חוב של הציבור בסך '' מיליון ש3,304.6אשראי לציבור בסך  (א)
.סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה (ב)
.כולל רכיבי סיכון חוץ מאזני. יתרת חובות בעיתיים בניכוי אשראי המכוסה בבטחונות המותרים לניכוי לצורך מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים (ג)

.סיכון האשראי המאזני והחוץ מאזני ויתרות החובות הבעייתיים מוצגים לאחר ניכוי ההפרשות הספציפיות לחובות מסופקים
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26/02/2012- טיוטה ל

'תוספת ו

2010-  ו2011תמצית  מאזן  לסוף  כל  רבעון  בשנים  
סכומים מדווחים

2010 שנת 2011 שנת ש נ ה    
רבעון      4    3    2    1    4    3    2    1  

(במיליוני שקלים חדשים)

נ כ ס י ם

 1,056.9  1,095.4  1,075.1  1,144.4  1,203.9  1,236.3  1,243.3  1,336.0 מזומנים ופיקדונות בבנקים

 557.4  578.0  576.8  616.2  486.5  477.9  470.8  571.1 ניירות ערך

 3,120.1  3,223.8  3,307.6  3,465.7  3,418.6  3,553.8  3,628.0  3,773.7 אשראי לציבור 

(158.5) (164.0) (168.3) (172.9) (50.3) (49.7) (47.3) (50.4) הפרשה להפסדי אשראי

 2,961.6  3,059.8  3,139.3  3,292.8  3,368.3  3,504.1  3,580.7  3,723.3 נטו, אשראי לציבור

 48.2  50.5  53.9  57.2  56.3  56.5  56.5  62.2 בנינים וציוד

 46.9  48.9  46.3  53.0  59.8  63.7  58.9  68.4 נכסים אחרים

 4,671.0  4,832.6  4,891.4  5,163.6  5,174.8  5,338.5  5,410.2  5,761.0 סך כל הנכסים

התחייבויות והון

 3,126.2  3,248.3  3,298.8  3,436.6  3,527.9  3,632.6  3,738.4  3,892.2 פיקדונות הציבור

 859.1  889.2  867.8  1,026.2  946.8  980.9  907.2  1,056.1 פיקדונות מבנקים

 151.3  152.8  154.3  156.0  151.7  153.7  155.9  157.9 כתבי התחייבויות נדחים

 193.7  186.6  195.2  208.2  213.1  211.0  222.1  231.3 התחייבויות אחרות

 4,330.3  4,476.9  4,516.1  4,827.0  4,839.5  4,978.2  5,023.6  5,337.5 סך כל ההתחייבויות

 340.7  355.7  375.3  336.6  335.3  360.3  386.6  423.5 הון עצמי

 4,671.0  4,832.6  4,891.4  5,163.6  5,174.8  5,338.5  5,410.2  5,761.0 סך כל ההתחייבויות וההון

".סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, מדידה וגילוי של חובות פגומים" אימץ הבנק לראשונה את הוראת המפקח על הבנקים בדבר 1.1.2011ביום  (א)
.2010בשנת  (א)- אינם ברי השוואה לנתונים המסומנים ב31.12.2011ולכן הנתונים ליום ,       מספרי ההשוואה לשנים קודמות לא הוצגו מחדש

.להלן ('ה)-ו ('ד)1     להסברים נוספים לגבי השפעת האימוץ לראשונה של ההוראה ראה באור 
.להלן ('ה)-ו ('ד)1ראה באור , הנתונים סווגו מחדש כדי להתאים לכותרות הסעיפים ולשיטת ההצגה בתקופה השוטפת (ב)
הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים  (ג)

.(13ובאור  (12)('ה)1ראה באורים )    

(ב()א)

(ב()א)

(ג)

(ג)

(ג)

(ג) (ג) (ג)

(ג) (ג) (ג)

(ג) (ג) (ג)

(ב()א)

(ב()א)

(ב()א)

(ב()א)

(ב()א)

(ב()א)

(ג)

(ג)

(ג)

27/02/2012- טיוטה ל

'תוספת ז

2010-  ו2011תמצית דוח רווח והפסד לפי רבעונים לשנים  
סכומים מדווחים

2010 2011 ש נ ה    
רבעון      4    3    2    1    4    3    2    1  

(במיליוני שקלים חדשים)

רווח מפעילות מימון לפני

הוצאות בגין הפסדי אשראי 70.5  69.5  66.7  63.6  65.3  60.6  59.1  56.2 

הוצאות בגין הפסדי אשראי 4.2  0.1  0.9  1.3  6.3  5.9  6.6  4.9 

רווח מפעילות מימון לאחר

הוצאות בגין הפסדי אשראי 66.3  69.4  65.8  62.3  59.0  54.7  52.5  51.3 

הכנסות תפעוליות ואחרות

עמלות תפעוליות   28.0  26.5  26.8  27.7  27.8  25.8  24.4  24.4 

- -  0.7  0.7 - -  0.1 - הכנסות אחרות  

סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות 28.0  26.6  26.8  27.7  28.5  26.5  24.4  24.4 

הוצאות תפעוליות ואחרות

משכורות והוצאות נלוות 30.4  32.7  31.8  29.2  29.7  25.5  28.8  26.7 

אחזקה ופחת בנינים וציוד 7.8  7.4  7.4  7.5  7.1  7.1  7.0  6.6 

הוצאות אחרות 16.4  17.7  16.3  15.7  17.8  16.7  16.6  14.4 

סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות 54.6  57.8  55.5  52.4  54.6  49.3  52.4  47.7 

רווח מפעולות רגילות לפני מסים 39.7  38.2  37.1  37.6  32.9  31.9  24.5  28.0 

הפרשה למסים על הרווח

  מפעולות רגילות 3.7  13.5  12.9  13.8  11.2  11.6  9.5  9.9 

רווח נקי 36.0  24.7  24.2  23.8  21.7  20.3  15.0  18.1 

(בשקלים  חדשים) רווח למניה

רווח נקי  35.47  24.33  23.84  23.45  21.38  20.00  14.78  17.83 

1,015,000 1,015,000 1,015,000 1,015,000 1,015,000 1,015,000 1,015,000 1,015,000

ממוצע משוקלל של מספר המניות 
א "כ. נ.ח ע'' ש0.01הרגילות בנות 

ששימש בחישוב הרווח הבסיסי למניה

סיכון אשראי והפרשה להפסדי , מדידה וגילוי של חובות פגומים" אימץ הבנק לראשונה את הוראת המפקח על הבנקים בדבר 1.1.2011ביום  (א)

. אינם בני השוואה לנתונים המסומנים בשנים קודמות31.12.2011ולכן הנתונים ליום , מספרי ההשוואה לשנים קודמות לא הוצגו מחדש".      אשראי

(א)(א)(א)(א)

(א)(א)(א)(א)



151

27/02/2012- טיוטה ל

'תוספת ז

2010-  ו2011תמצית דוח רווח והפסד לפי רבעונים לשנים  
סכומים מדווחים

2010 2011 ש נ ה    
רבעון      4    3    2    1    4    3    2    1  

(במיליוני שקלים חדשים)

רווח מפעילות מימון לפני

הוצאות בגין הפסדי אשראי 70.5  69.5  66.7  63.6  65.3  60.6  59.1  56.2 

הוצאות בגין הפסדי אשראי 4.2  0.1  0.9  1.3  6.3  5.9  6.6  4.9 

רווח מפעילות מימון לאחר

הוצאות בגין הפסדי אשראי 66.3  69.4  65.8  62.3  59.0  54.7  52.5  51.3 

הכנסות תפעוליות ואחרות

עמלות תפעוליות   28.0  26.5  26.8  27.7  27.8  25.8  24.4  24.4 

- -  0.7  0.7 - -  0.1 - הכנסות אחרות  

סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות 28.0  26.6  26.8  27.7  28.5  26.5  24.4  24.4 

הוצאות תפעוליות ואחרות

משכורות והוצאות נלוות 30.4  32.7  31.8  29.2  29.7  25.5  28.8  26.7 

אחזקה ופחת בנינים וציוד 7.8  7.4  7.4  7.5  7.1  7.1  7.0  6.6 

הוצאות אחרות 16.4  17.7  16.3  15.7  17.8  16.7  16.6  14.4 

סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות 54.6  57.8  55.5  52.4  54.6  49.3  52.4  47.7 

רווח מפעולות רגילות לפני מסים 39.7  38.2  37.1  37.6  32.9  31.9  24.5  28.0 

הפרשה למסים על הרווח

  מפעולות רגילות 3.7  13.5  12.9  13.8  11.2  11.6  9.5  9.9 

רווח נקי 36.0  24.7  24.2  23.8  21.7  20.3  15.0  18.1 

(בשקלים  חדשים) רווח למניה

רווח נקי  35.47  24.33  23.84  23.45  21.38  20.00  14.78  17.83 

1,015,000 1,015,000 1,015,000 1,015,000 1,015,000 1,015,000 1,015,000 1,015,000

ממוצע משוקלל של מספר המניות 
א "כ. נ.ח ע'' ש0.01הרגילות בנות 

ששימש בחישוב הרווח הבסיסי למניה

סיכון אשראי והפרשה להפסדי , מדידה וגילוי של חובות פגומים" אימץ הבנק לראשונה את הוראת המפקח על הבנקים בדבר 1.1.2011ביום  (א)

. אינם בני השוואה לנתונים המסומנים בשנים קודמות31.12.2011ולכן הנתונים ליום , מספרי ההשוואה לשנים קודמות לא הוצגו מחדש".      אשראי

(א)(א)(א)(א)

(א)(א)(א)(א)
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 (Certification)הצהרה לגבי גילוי 
 

: מצהיר כי, גיטר אלדניאני 

. "(הדוח: "להלן) 2011שנת ל"( הבנק: "להלן)של בנק ערבי ישראלי  השנתיסקרתי את הדוח  .1

כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ  הדוח איננו, בהתבסס על ידיעתי .2

 .לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, כדי שהמצגים שנכללו בו

את , המהותיות הבחינותמכל , הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, בהתבסס על ידיעתי .3

 .בדוח וצגיםשל הבנק לימים ולתקופות המותזרימי המזומנים השינויים בהון העצמי  ,תוצאות הפעולות, המצב הכספי 

ולבקרה ( 1)הגילוי לגבי  ונהלים אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות  .4

 :וכן .(1)פנימית של הבנק על דיווח כספי ה

המיועדים להבטיח שמידע , 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, מהותי המתייחס לבנק

, בקרה פנימית על דיווח כספי כזו או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של, קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו .ב

המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים למטרות חיצוניות 

 ;וראות המפקח על הבנקים והנחיותיוערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולה

את מסקנותינו לגבי  בדוח  בנק והצגנונהלים לגבי הגילוי של ההשל הבקרות ו האפקטיביותהערכנו את  .ג

 וכן; לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו, של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי האפקטיביות 

או , שהשפיע באופן מהותי הרביעיגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברבעון  .ד

 וכן; על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי ,סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי 

לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של , אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר .5

 :בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי, הדירקטוריון של הבנק 

, שות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח כספיאת כל הליקויים המשמעותיים והחול .א

וכן ; לסכם ולדווח על מידע כספי, לעבד ,אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתו של הבנק לרשום

בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד , בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית .ב

 .פנימית של הבנק על דיווח כספימשמעותי בבקרה ה

 

. על פי כל דין, אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר

             

         ____________

גיטר .  ד

 מנהל כללי

"  דירקטוריוןהדוח "כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר ( 1)

 2012בפברואר  27
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 (Certification)הצהרה לגבי גילוי 
 

: מצהיר כי, גיטר אלדניאני 

. "(הדוח: "להלן) 2011שנת ל"( הבנק: "להלן)של בנק ערבי ישראלי  השנתיסקרתי את הדוח  .1

כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ  הדוח איננו, בהתבסס על ידיעתי .2

 .לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, כדי שהמצגים שנכללו בו

את , המהותיות הבחינותמכל , הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, בהתבסס על ידיעתי .3

 .בדוח וצגיםשל הבנק לימים ולתקופות המותזרימי המזומנים השינויים בהון העצמי  ,תוצאות הפעולות, המצב הכספי 

ולבקרה ( 1)הגילוי לגבי  ונהלים אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות  .4

 :וכן .(1)פנימית של הבנק על דיווח כספי ה

המיועדים להבטיח שמידע , 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, מהותי המתייחס לבנק

, בקרה פנימית על דיווח כספי כזו או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של, קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו .ב

המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים למטרות חיצוניות 

 ;וראות המפקח על הבנקים והנחיותיוערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולה

את מסקנותינו לגבי  בדוח  בנק והצגנונהלים לגבי הגילוי של ההשל הבקרות ו האפקטיביותהערכנו את  .ג

 וכן; לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו, של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי האפקטיביות 

או , שהשפיע באופן מהותי הרביעיגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברבעון  .ד

 וכן; על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי ,סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי 

לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של , אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר .5

 :בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי, הדירקטוריון של הבנק 

, שות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח כספיאת כל הליקויים המשמעותיים והחול .א

וכן ; לסכם ולדווח על מידע כספי, לעבד ,אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתו של הבנק לרשום

בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד , בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית .ב

 .פנימית של הבנק על דיווח כספימשמעותי בבקרה ה

 

. על פי כל דין, אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר

             

         ____________

גיטר .  ד

 מנהל כללי

"  דירקטוריוןהדוח "כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר ( 1)

 2012בפברואר  27
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 (Certification)הצהרה לגבי גילוי 
 

: מצהיר כי, יובל צוראני 

. "(הדוח: "להלן) 2011שנת ל"( הבנק: "להלן)של בנק ערבי ישראלי  השנתיסקרתי את הדוח  .1

הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ , בהתבסס על ידיעתי .2

 .לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח, ללו אותם מצגיםלאור הנסיבות בהן נכ, כדי שהמצגים שנכללו בו

את , מכל הבחינות המהותיות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, בהתבסס על ידיעתי .3

 .בדוח וצגיםשל הבנק לימים ולתקופות המותזרימי המזומנים השינויים בהון העצמי  ,תוצאות הפעולות, המצב הכספי

ולבקרה הפנימית ( 1)לגבי הגילוי  לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהליםאני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים  .4

 :וכן. ( 1) של הבנק על דיווח כספי

המיועדים להבטיח שמידע , או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, קבענו בקרות ונהלים כאלה .א

 ;של הדוח בפרט במהלך תקופת ההכנה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בבנק, לבנקמהותי המתייחס 

, או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית על דיווח כספי כזו, קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו .ב

ות חיצוניות המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים למטר

 ;חיותיוערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנ

 האפקטיביותאת מסקנותינו לגבי  בדוח והצגנו נהלים לגבי הגילוי של הבנקהשל הבקרות ו האפקטיביותהערכנו את . ג

 וכן; תנולתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכ, של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי

או , שהשפיע באופן מהותי הרביעיגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברבעון .  ד

 וכן; על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי, סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי

ריון ולוועדת הביקורת של לדירקטו, אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר .5

 :בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי, הדירקטוריון של הבנק 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח  .א

וכן ; לסכם ולדווח על מידע כספי, בדלע ,אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתו של הבנק לרשום, כספי 

בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד , בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית .ב

 .משמעותי 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                 

  חשבונאי ראשי                            

"        דירקטוריוןהדוח "כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר ( 1) 

 2012בפברואר  27
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ווח כספי דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על די
 

אחראים להקמה ולקיום "( הבנק", להלן)מ "הדירקטוריון וההנהלה של בנק ערבי ישראלי בע

דוח "כהגדרתה בהוראות הדיווח לציבור בדבר )של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי 

מערכת הבקרה הפנימית של הבנק תוכננה כדי לספק מידה סבירה של ביטחון "(. הדירקטוריון

ולהנהלה של הבנק לגבי הכנה והצגה נאותה של דוחות כספיים המפורסמים  לדירקטוריון

ללא תלות בטיב . בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו

לפיכך גם אם נקבע כי . לכל מערכות הבקרה הפנימית יש מגבלות מובנות, רמת התכנון שלהן

לות לספק מידה סבירה של בטחון בלבד בהתייחס מערכות אלו הינן אפקטיביות הן יכו

. לעריכה ולהצגה של דוח כספי

 

ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות 

. הנכסים מוגנים והרישומים החשבונאיים מהימנים, מבוצעות בהתאם להרשאות ההנהלה

טת צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון נוק, בנוסף

. לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית, ביצוע( monitor)אפקטיביים ומנטרים 

 

הנהלת הבנק בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של הבנק על 

 -ת של הבהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימי 31.12.2011דיווח כספי ליום 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission(COSO) .

הבקרה הפנימית של , 31.12.2011כי ליום  (believes)בהתבסס על הערכה זו ההנהלה מאמינה 

. הבנק על דיווח כספי הינה אפקטיבית

 

בוקרה על ידי  31.12.2011האפקטיביות של הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי ליום 

 156כפי שצוין בדוח שלהם בעמוד מספר , ( סומך חייקין)רואי החשבון המבקרים של הבנק 

אשר בו נכללה חוות דעת בלתי מסויגת בדבר האפקטיביות של הבקרה הפנימית של הבנק 

. 31.12.2011על דיווח כספי ליום 

 

 

 
________  _________                   _______

צור . י                   גיטר. ד                           זוסמן . ש       

סגן מנהל כללי                         מנהל כללי              ר הדירקטוריון "יו   

חשבונאי ראשי                              
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  וח רואי החשבון המבקריםד
  דוחות כספיים שנתיים -מ "לבעלי המניות של בנק ערבי ישראלי בע

  
  
  

 2011בדצמבר  31לימים ) הבנק - להלן ( מ"בעביקרנו את המאזנים המצורפים של בנק ערבי ישראלי 
הדוחות על השינויים בהון העצמי והדוחות על תזרימי המזומנים , ואת דוחות רווח והפסד 2010 - ו

  .2011בדצמבר  31ביום  בתקופה שהסתיימה לכל אחת משלוש השנים
אחריותנו היא לחוות דעה על . דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של הבנק

  .ודוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנ
  

לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי , בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
ותקני ביקורת מסויימים שיישומם בביקורת  1973 -ג "התשל, )דרך פעולתו של רואה חשבון(חשבון 

 על פי תקנים אלה נדרש. של תאגידים בנקאיים נקבע לפי הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו
מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים 

ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע . הצגה מוטעית מהותית
ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים . שבדוחות הכספיים
ו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של הבנק וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות המשמעותיים שנעש

  .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. הכספיים בכללותה
  

מצב הכספי האת , מכל הבחינות המהותיות ,ל משקפים באופן נאות"הדוחות הכספיים הנ, לדעתנו
העצמי ותזרימי  ןהשינויים בהו, פעולותהאת תוצאות ו 2010 - ו 2011בדצמבר  31של הבנק לימים 

בהתאם לכללי  2011בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה ביום  המזומנים לכל אחת משלוש השנים
ל ערוכים "הדוחות הכספיים הנ, לדעתנו, כמו כן). Israeli GAAP(חשבונאות מקובלים בישראל 

  .בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו
  

כפי , ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי"בארה PCAOB-בהתאם לתקני ה, גםביקרנו 
  ליום  הבנקאת הבקרה הפנימית על דיווח כספי של , לשכת רואי חשבון בישראלשאומצו על ידי 

בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה , 2011בדצמבר  31
כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אפקטיביות  2012 בפברואר 27והדוח שלנו מיום  COSOעל ידי 

  .הבנקהבקרה הפנימית על דיווח כספי של 
  
  
  
  
  

  סומך חייקין
   רואי חשבון
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  מ"בנק ערבי ישראלי בע לבעלי המניות של יםהחשבון המבקר ידוח רוא

  של המפקח על הבנקים בדבר בקרה פנימית על דיווח כספיבהתאם להוראות הדיווח לציבור 
  

בדצמבר  31ליום ") הבנק"להלן ( מ"בנק ערבי ישראלי בעביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של 
- בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי ה, 2011

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ) להלן"COSO" .(
הדירקטוריון וההנהלה של הבנק אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם 

הנכללת בדוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה , את האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי
אחריותנו היא לחוות דעה על בקרה פנימית על דיווח כספי של הבנק . ת על דיווח כספי המצורףפנימי

   .בהתבסס על ביקורתנו
 Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)- ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה

. כת רואי חשבון בישראלכפי שאומצו על ידי לש, ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי"בארה
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון אם - על

ביקורתנו כללה השגת הבנה . בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי, מכל הבחינות המהותיות, קויימה
וכן בחינה והערכה של , ה מהותיתהערכת הסיכון שקיימת חולש, לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי

ביקורתנו כללה גם ביצוע . אפקטיביות התכנון והתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על הסיכון שהוערך
אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות . נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות

   .לחוות דעתנו
ליך המיועד לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי של בנק הינה תה

בהתאם לכללי חשבונאות המהימנות של דיווח כספי וההכנה של דוחות כספיים למטרות חיצוניות 
בקרה . ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו, )Israeli GAAP(מקובלים בישראל 

מתייחסים לניהול ) 1: (לים אשרפנימית על דיווח כספי של בנק כוללת את אותם מדיניות ונה
משקפות במדויק ובאופן נאות את העסקאות וההעברות של נכסי הבנק , בפירוט סביר, רשומות אשר

מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי ) 2(; )לרבות הוצאתם מרשותו(
ובהתאם ) Israeli GAAP(לכללי חשבונאות מקובלים בישראל  לאפשר הכנת דוחות כספיים בהתאם

ושקבלת כספים והוצאת כספים של הבנק נעשים רק  ,להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו
מספקים מידה סבירה של ביטחון לגבי ) 3(-ו; בהתאם להרשאות הדירקטוריון וההנהלה של הבנק

ים של נכסי בלתי מורש) לרבות הוצאה מרשות(שימוש או העברה , מניעה או גילוי במועד של רכישה
   .שיכולה להיות להם השפעה מהותית על הדוחות הכספיים, הבנק

. בקרה פנימית על דיווח כספי עשויה שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית, בשל מגבלותיה המובנות
הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון , כמו כן

תאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או שבקרות תהפוכנה לבלתי מ
  .הנהלים תשתנה לרעה

 
בדצמבר  31בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ליום , מכל הבחינות המהותיות, הבנק קיים, לדעתנו

   .COSOבהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי , 2011
בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ותקני ביקורת מסוימים שיישומם בביקורת של , יקרנו גםב

את הדוחות הכספיים של הבנק , תאגידים בנקאיים נקבע לפי הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו
 2011בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2010- ו 2011בדצמבר  31לימים 

  .םכלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיי, 2012 בפברואר 27מיום , דוח שלנווה
  

  
 סומך חייקין
  רואי חשבון

  
 2012 בפברואר 27, חיפה
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דוחות כספיים לשנת 2011

 בדצמבר 31מאזן ליום 

סכומים מדווחים

20112010
ח "מיליוני שבאור

נכסים

21,336.01,144.4מזומנים ופיקדונות בבנקים

3,12571.1616.2ניירות ערך

43,773.73,465.7אשראי לציבור 

(172.9)(50.4)4הפרשה להפסדי אשראי

43,723.33,292.8נטו, אשראי לציבור

562.257.2בנינים וציוד

668.453.0נכסים אחרים

5,761.05,163.6סך כל הנכסים

סיכון אשראי, מדידה וגילוי של חובות פגומים" אימץ הבנק לראשונה את הוראת המפקח על הבנקים בדבר 1.1.2011ביום  (א)

 אינם ברי השוואה31.12.2011ולכן הנתונים ליום ,  מספרי ההשוואה לשנים קודמות לא הוצגו מחדש".       והפרשה להפסדי אשראי

.להלן ('ה)-ו ('ד)1להסברים נוספים לגבי השפעת האימוץ לראשונה של ההוראה ראה באור . 2010בשנת  (א)-      לנתונים המסומנים ב

.להלן ('ה) ('ד)1ראה באור , הנתונים סווגו מחדש כדי להתאים לכותרות הסעיפים ולשיטת ההצגה בתקופה השוטפת (ב)

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים (ג)

.(13ובאור  (12)('ה)1ראה באורים )     

יושב ראש הדירקטוריון- זוסמן . ש

מנהל כללי- גיטר . ד

סגן מנהל כללי וחשבונאי ראשי- צור . י

.2012 בפברואר 27: תאריך אישור הדוחות הכספיים לפרסום

.הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

(ב) ב) (ב)

(ג)

(ב()א)

(ב()א)
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 בדצמבר 31מאזן ליום 

סכומים מדווחים

20112010
ח "מיליוני שבאור

נכסים

21,336.01,144.4מזומנים ופיקדונות בבנקים

3,12571.1616.2ניירות ערך

43,773.73,465.7אשראי לציבור 

(172.9)(50.4)4הפרשה להפסדי אשראי

43,723.33,292.8נטו, אשראי לציבור

562.257.2בנינים וציוד

668.453.0נכסים אחרים

5,761.05,163.6סך כל הנכסים

סיכון אשראי, מדידה וגילוי של חובות פגומים" אימץ הבנק לראשונה את הוראת המפקח על הבנקים בדבר 1.1.2011ביום  (א)

 אינם ברי השוואה31.12.2011ולכן הנתונים ליום ,  מספרי ההשוואה לשנים קודמות לא הוצגו מחדש".       והפרשה להפסדי אשראי

.להלן ('ה)-ו ('ד)1להסברים נוספים לגבי השפעת האימוץ לראשונה של ההוראה ראה באור . 2010בשנת  (א)-      לנתונים המסומנים ב

.להלן ('ה) ('ד)1ראה באור , הנתונים סווגו מחדש כדי להתאים לכותרות הסעיפים ולשיטת ההצגה בתקופה השוטפת (ב)

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים (ג)

.(13ובאור  (12)('ה)1ראה באורים )     

יושב ראש הדירקטוריון- זוסמן . ש

מנהל כללי- גיטר . ד

סגן מנהל כללי וחשבונאי ראשי- צור . י

.2012 בפברואר 27: תאריך אישור הדוחות הכספיים לפרסום

.הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

(ב) ב) (ב)

(ג)

(ב()א)

(ב()א)

26/02/2012- טיוטה ל

סכומים מדווחים

20112010
ח "מיליוני שבאור

התחייבויות והון

73,892.23,436.6פיקדונות הציבור

81,056.11,026.2פיקדונות מבנקים

9157.9156.0כתבי התחייבויות נדחים

הפרשה להפסדי אשראי בגין מכשירי : מזה)התחייבויות אחרות 
10231.3208.2(ח'' מיליון ש2.1אשראי חוץ מאזנים בסך 

5,337.54,827.0סך כל ההתחייבויות

11423.5336.6הון עצמי

5,761.05,163.6סך כל ההתחייבויות וההון

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים (א)

.(13ובאור  (12)('ה)1ראה באורים )     

.הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

(ב) ב) (ב)

(א)  

(א)

(א)



160

דוחות כספיים לשנת 2011

26/02/2012- טיוטה ל

 בדצמבר 31דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום 

סכומים מדווחים

201120102009
ח "מיליוני שבאור

רווח מפעילות מימון לפני

 232.2  241.2  270.3 19הוצאות בגין הפסדי אשראי

 25.8  23.7  6.5 4הוצאות בגין הפסדי אשראי

רווח מפעילות מימון לאחר
 206.4  217.5  263.8 הוצאות בגין הפסדי אשראי

הכנסות תפעוליות ואחרות

 96.6  102.4  109.0 20עמלות תפעוליות

 5.1  1.4  0.1 21הכנסות אחרות

 101.7  103.8  109.1 סך כל הההכנסות התפעוליות והאחרות

הוצאות תפעוליות ואחרות

 98.4  110.7  124.1 22משכורות והוצאות נלוות

 26.0  27.8  30.1 אחזקה ופחת בנינים וציוד

 56.2  65.5  66.1 23הוצאות אחרות

 180.6  204.0  220.3 סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

 127.5  117.3  152.6 רווח מפעולות רגילות לפני מסים

 51.3  42.2  43.9 24הפרשה למסים על הרווח  מפעולות רגילות

 76.2  75.1  108.7 רווח נקי

בשקלים חדשים25רווח למניה

 75.07  73.99  107.09 רווח נקי

1,015,0001,015,0001,015,000

סיכון אשראי והפרשה , מדידה וגילוי של חובות פגומים" אימץ הבנק לראשונה את הוראת המפקח על הבנקים בדבר 1.1.2011ביום  (א)

 אינם בני השוואה לנתונים 31.12.2011ולכן הנתונים ליום , מספרי ההשוואה לשנים קודמות לא הוצגו מחדש".      להפסדי אשראי

.     המסומנים בשנים קדומות

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים (ב)

.(13ובאור  (12)('ה)1ראה באורים )     

.הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות 
א ששימש בחישוב "כ. נ.ח ע'' ש0.01בנות 

הרווח הבסיסי למניה

(ב) ב) (ב)

(א)  

(ב) ב) (ב)

(ב)

(ב)

(ב)

(ב)

(א)(א)

26/02/2012- טיוטה ל

2011 בדצמבר 31דוח על השינויים בהון העצמי לשנה שנסתיימה ביום 

כ"סהעודפיםקרן הון התאמות בגין הון המניות
הון עצמישנצברומעסקאות עם הצגת ניירות ערךהנפרע

בעלי שליטהזמינים למכירה וקרנות הון 
לפי שווי הוגן

סכומים מדווחים
ח"מיליוני ש

 339.2  282.3  13.9  16.4  26.6 2009 בינואר 1יתרה ליום 
 76.2  76.2                     -                    -                   -רווח נקי 
(80.0)(80.0)                    -                    -                   -דיבידנד

התאמות בגין הצגת ניירות ערך
(7.5)                    -                    -(7.5)                   - זמינים למכירה לפי שווי הוגן 

התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים
(15.0)                    -                    -(15.0)                   -למכירה שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד 

 8.1                     -                    - 8.1                    -השפעת המס המתייחס
הטבות לעובדים מהנפקת כתבי 

 0.8                     - 0.8                     -                   -נטו,  אופציה של חברת האם
הטבות לעובדים ממכירת מניות 

 0.7                     - 0.7                     -                   -נטו,  של חברת האם

 322.5  278.5  15.4  2.0  26.6 2009  בדצמבר 31יתרה ליום 
 75.1  75.1                     -                    -                   -רווח נקי 
(60.0)(60.0)                    -                    -                   -דיבידנד

התאמות בגין הצגת ניירות ערך
 0.6                     -                    - 0.6                    - זמינים למכירה לפי שווי הוגן 

התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים
(1.2)                    -                    -(1.2)                   -למכירה שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד 

 0.3                     -                    - 0.3                    -השפעת המס המתייחס
הטבות לעובדים ממכירת מניות 

(0.7)                    -(0.7)                    -                   -נטו,  של חברת האם

 336.6  293.6  14.7  1.7  26.6 2010  בדצמבר 31יתרה ליום 
השפעה מצטברת נטו ממס של יישום  

 של ההוראה בנושא 1.1.2011לראשונה ביום 
(22.9)(22.9)מדידת חובות פגומים והפרשה להפסדי אשראי

 108.7  108.7                     -                    -                   -רווח נקי
התאמות בגין הצגת ניירות ערך

 1.6                     -                    - 1.6                    - זמינים למכירה לפי שווי הוגן
התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים

(0.4)                    -                    -(0.4)                   -למכירה שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד
(0.5)                    -                    -(0.5)                   -השפעת המס המתייחס

הטבות לעובדים ממכירת מניות 
 0.4                     - 0.4                     -                   -נטו,  של חברת האם

 423.5  379.4  15.1  2.4  26.6 2011  בדצמבר 31יתרה ליום 

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים  (א)

.(13ובאור  (12)('ה)1ראה באורים )     

.הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב)

(ב) (ב) (ב) (ב)

(א)

(א)

(א)

(א)

(א)

(א)

(א)

(א)
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26/02/2012- טיוטה ל

 בדצמבר 31דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום 

סכומים מדווחים

201120102009
ח "מיליוני שבאור

רווח מפעילות מימון לפני

 232.2  241.2  270.3 19הוצאות בגין הפסדי אשראי

 25.8  23.7  6.5 4הוצאות בגין הפסדי אשראי

רווח מפעילות מימון לאחר
 206.4  217.5  263.8 הוצאות בגין הפסדי אשראי

הכנסות תפעוליות ואחרות

 96.6  102.4  109.0 20עמלות תפעוליות

 5.1  1.4  0.1 21הכנסות אחרות

 101.7  103.8  109.1 סך כל הההכנסות התפעוליות והאחרות

הוצאות תפעוליות ואחרות

 98.4  110.7  124.1 22משכורות והוצאות נלוות

 26.0  27.8  30.1 אחזקה ופחת בנינים וציוד

 56.2  65.5  66.1 23הוצאות אחרות

 180.6  204.0  220.3 סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

 127.5  117.3  152.6 רווח מפעולות רגילות לפני מסים

 51.3  42.2  43.9 24הפרשה למסים על הרווח  מפעולות רגילות

 76.2  75.1  108.7 רווח נקי

בשקלים חדשים25רווח למניה

 75.07  73.99  107.09 רווח נקי

1,015,0001,015,0001,015,000

סיכון אשראי והפרשה , מדידה וגילוי של חובות פגומים" אימץ הבנק לראשונה את הוראת המפקח על הבנקים בדבר 1.1.2011ביום  (א)

 אינם בני השוואה לנתונים 31.12.2011ולכן הנתונים ליום , מספרי ההשוואה לשנים קודמות לא הוצגו מחדש".      להפסדי אשראי

.     המסומנים בשנים קדומות

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים (ב)

.(13ובאור  (12)('ה)1ראה באורים )     

.הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות 
א ששימש בחישוב "כ. נ.ח ע'' ש0.01בנות 

הרווח הבסיסי למניה

(ב) ב) (ב)

(א)  

(ב) ב) (ב)

(ב)

(ב)

(ב)

(ב)

(א)(א)

26/02/2012- טיוטה ל

2011 בדצמבר 31דוח על השינויים בהון העצמי לשנה שנסתיימה ביום 

כ"סהעודפיםקרן הון התאמות בגין הון המניות
הון עצמישנצברומעסקאות עם הצגת ניירות ערךהנפרע

בעלי שליטהזמינים למכירה וקרנות הון 
לפי שווי הוגן

סכומים מדווחים
ח"מיליוני ש

 339.2  282.3  13.9  16.4  26.6 2009 בינואר 1יתרה ליום 
 76.2  76.2                     -                    -                   -רווח נקי 
(80.0)(80.0)                    -                    -                   -דיבידנד

התאמות בגין הצגת ניירות ערך
(7.5)                    -                    -(7.5)                   - זמינים למכירה לפי שווי הוגן 

התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים
(15.0)                    -                    -(15.0)                   -למכירה שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד 

 8.1                     -                    - 8.1                    -השפעת המס המתייחס
הטבות לעובדים מהנפקת כתבי 

 0.8                     - 0.8                     -                   -נטו,  אופציה של חברת האם
הטבות לעובדים ממכירת מניות 

 0.7                     - 0.7                     -                   -נטו,  של חברת האם

 322.5  278.5  15.4  2.0  26.6 2009  בדצמבר 31יתרה ליום 
 75.1  75.1                     -                    -                   -רווח נקי 
(60.0)(60.0)                    -                    -                   -דיבידנד

התאמות בגין הצגת ניירות ערך
 0.6                     -                    - 0.6                    - זמינים למכירה לפי שווי הוגן 

התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים
(1.2)                    -                    -(1.2)                   -למכירה שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד 

 0.3                     -                    - 0.3                    -השפעת המס המתייחס
הטבות לעובדים ממכירת מניות 

(0.7)                    -(0.7)                    -                   -נטו,  של חברת האם

 336.6  293.6  14.7  1.7  26.6 2010  בדצמבר 31יתרה ליום 
השפעה מצטברת נטו ממס של יישום  

 של ההוראה בנושא 1.1.2011לראשונה ביום 
(22.9)(22.9)מדידת חובות פגומים והפרשה להפסדי אשראי

 108.7  108.7                     -                    -                   -רווח נקי
התאמות בגין הצגת ניירות ערך

 1.6                     -                    - 1.6                    - זמינים למכירה לפי שווי הוגן
התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים

(0.4)                    -                    -(0.4)                   -למכירה שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד
(0.5)                    -                    -(0.5)                   -השפעת המס המתייחס

הטבות לעובדים ממכירת מניות 
 0.4                     - 0.4                     -                   -נטו,  של חברת האם

 423.5  379.4  15.1  2.4  26.6 2011  בדצמבר 31יתרה ליום 

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים  (א)

.(13ובאור  (12)('ה)1ראה באורים )     

.הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב)

(ב) (ב) (ב) (ב)

(א)

(א)

(א)

(א)

(א)

(א)

(א)

(א)
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26/02/2012- טיוטה לדוחות כספיים לשנת 2011

 בדצמבר 31דוח על תזרימי המזומנים לשנה שנסתיימה ביום 

201120102009
סכומים מדווחים

ח "מיליוני ש
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 76.2  75.1  108.7 רווח נקי
:ההתאמות הדרושות כדי להציג את המזומנים מפעולות

 7.6  7.4  9.1 פחת והפחתה על בניינים וציוד
 25.8  23.7  6.5 הפרשה להפסדי אשראי

(15.0)(1.2)(0.4)נטו, רווח ממכירת ניירות ערך זמינים למכירה
                          - 0.2  0.2 הפסד ממימוש בניינים וציוד

                          -(0.3)                          -רבית והצמדה על ניירות ערך לפידיון
 12.7 (1.7)(11.2)נטו, מיסים נדחים

, בעודף העתודות לפיצויי פרישה (קיטון)גידול 
(6.6) 1.7  9.4 חופשה ומענקי יובל על היעודה, פנסיה

 0.8                           - 0.4 י חברת האם לעובדים"הנפקת כתבי אופציות ומניות ע
 3.5  2.5  1.9 התאמת ערכם של כתבי התחייבויות נדחים

 105.0  107.4  124.6 מזומנים נטו מפעילות שוטפת

תזרימי מזומנים לפעילות בנכסים
                          - 11.9                           -תמורה מפדיון ניירות ערך מוחזקים לפדיון

(738.2)(233.3)(337.5)רכישת ניירות ערך זמינים למכירה
 667.3  61.4  260.0 תמורה ממכירת ניירות ערך זמינים למכירה

 148.9  253.2  124.2 תמורה מפדיון ניירות ערך זמינים למכירה
(35.6)(132.9)(190.2)נטו, פקדונות בבנקים

(99.2)(358.7)(472.0)נטו, אשראי לציבור
(6.7)(12.7)(12.8)(א)רכישת בניינים וציוד 

(10.0)(0.9) 9.4 (א)קיטון בנכסים אחרים  (גידול)

(73.5)(412.0)(618.9)מזומנים נטו ששימשו לפעילות בנכסים

תזרימי מזומנים מפעילות בהתחייבויות ובהון
(55.4) 275.3  455.6 נטו, פקדונות הציבור

 6.6  88.5  29.9 נטו, פקדונות מבנקים
 6.9  14.2  10.2 גידול בהתחייבויות אחרות

 50.0                           -                          -הנפקת כתבי התחייבויות נדחים
(80.0)(60.0)                          -דיבידנד ששולם לבעלי מניות

(71.9) 318.0  495.7 מזומנים נטו מפעילות התחייבויות והון
(40.4) 13.4  1.4 במזומנים (קיטון)גידול 

 221.5  181.1  194.5 יתרת מזומנים לתחילת שנה

 181.1  194.5  195.9 יתרת מזומנים לסוף שנה

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים (א)
.(13ובאור  (12)('ה)1ראה באורים )

:פעילות בנכסים ובהתחייבויות שלא במזומן בתקופת הדוח(ב)
ח'' מיליוני ש4.1 סך 2010בשנת )ח '' מיליון ש5.6-  יתרת הרכוש הקבוע שנרכש באשראי ספקים הסתכמה ב2011לסוף דצמבר 

.(ח'' מיליוני ש0.9 סך 2009-ו

.הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

(ב) (ב) (א)  (ב) (ב) (ב) (א)  (ב) (א)

(א)

(א)
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26/02/2012- טיוטה ל

 בדצמבר 31דוח על תזרימי המזומנים לשנה שנסתיימה ביום 

201120102009
סכומים מדווחים

ח "מיליוני ש
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 76.2  75.1  108.7 רווח נקי
:ההתאמות הדרושות כדי להציג את המזומנים מפעולות

 7.6  7.4  9.1 פחת והפחתה על בניינים וציוד
 25.8  23.7  6.5 הפרשה להפסדי אשראי

(15.0)(1.2)(0.4)נטו, רווח ממכירת ניירות ערך זמינים למכירה
                          - 0.2  0.2 הפסד ממימוש בניינים וציוד

                          -(0.3)                          -רבית והצמדה על ניירות ערך לפידיון
 12.7 (1.7)(11.2)נטו, מיסים נדחים

, בעודף העתודות לפיצויי פרישה (קיטון)גידול 
(6.6) 1.7  9.4 חופשה ומענקי יובל על היעודה, פנסיה

 0.8                           - 0.4 י חברת האם לעובדים"הנפקת כתבי אופציות ומניות ע
 3.5  2.5  1.9 התאמת ערכם של כתבי התחייבויות נדחים

 105.0  107.4  124.6 מזומנים נטו מפעילות שוטפת

תזרימי מזומנים לפעילות בנכסים
                          - 11.9                           -תמורה מפדיון ניירות ערך מוחזקים לפדיון

(738.2)(233.3)(337.5)רכישת ניירות ערך זמינים למכירה
 667.3  61.4  260.0 תמורה ממכירת ניירות ערך זמינים למכירה

 148.9  253.2  124.2 תמורה מפדיון ניירות ערך זמינים למכירה
(35.6)(132.9)(190.2)נטו, פקדונות בבנקים

(99.2)(358.7)(472.0)נטו, אשראי לציבור
(6.7)(12.7)(12.8)(א)רכישת בניינים וציוד 

(10.0)(0.9) 9.4 (א)קיטון בנכסים אחרים  (גידול)

(73.5)(412.0)(618.9)מזומנים נטו ששימשו לפעילות בנכסים

תזרימי מזומנים מפעילות בהתחייבויות ובהון
(55.4) 275.3  455.6 נטו, פקדונות הציבור

 6.6  88.5  29.9 נטו, פקדונות מבנקים
 6.9  14.2  10.2 גידול בהתחייבויות אחרות

 50.0                           -                          -הנפקת כתבי התחייבויות נדחים
(80.0)(60.0)                          -דיבידנד ששולם לבעלי מניות

(71.9) 318.0  495.7 מזומנים נטו מפעילות התחייבויות והון
(40.4) 13.4  1.4 במזומנים (קיטון)גידול 

 221.5  181.1  194.5 יתרת מזומנים לתחילת שנה

 181.1  194.5  195.9 יתרת מזומנים לסוף שנה

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים (א)
.(13ובאור  (12)('ה)1ראה באורים )

:פעילות בנכסים ובהתחייבויות שלא במזומן בתקופת הדוח(ב)
ח'' מיליוני ש4.1 סך 2010בשנת )ח '' מיליון ש5.6-  יתרת הרכוש הקבוע שנרכש באשראי ספקים הסתכמה ב2011לסוף דצמבר 

.(ח'' מיליוני ש0.9 סך 2009-ו

.הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

(ב) (ב) (א)  (ב) (ב) (ב) (א)  (ב) (א)

(א)

(א)

 
 2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית  - 1באור 

 
 כללי .א
 

להוראות המפקח על ובהתאם  (GAAP ISRAELI) בישראל  בהתאם לכללי חשבונאות מקובליםערוכיםהדוחות הכספיים 

את , באיחוד מלא, הדוחות הכספיים של הבנק כוללים.  בדבר עריכת דוח כספי שנתי של תאגיד בנקאיהבנקים והנחיותיו

. ( להלן(2)הראה סעיף )מ "החברה להשקעות של בנק ערבי ישראלי בע- דוחותיה הכספיים של חברת הבת

 
 הגדרות .ב
  
 –בדוחות כספיים אלה  
 

תקנים ופרשנויות שאומצו על ידי הועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים  - "(IFRS: "להלן)תקני דיווח כספי בינלאומיים 

(IASB)  והם כוללים תקני דיווח כספי בינלאומיים(IFRS)  ותקני חשבונאות בינלאומיים(IAS)  לרבות פרשנויות לתקנים

או פרשנויות שנקבעו על די הועדה המתמדת  (IFRIC)אלה שנקבעו על ידי הועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 

. בהתאמה, (SIC)לפרשנויות 

 
. ב נדרשים ליישם"כללי החשבונאות שבנקים אמריקאיים שנסחרים בארה - ב"כללי חשבונאות מקובלים בבנקים בארה

המוסד לתקינה בחשבונאות כספית , ב"ע בארה"רשות ני, ב"י רשויות הפיקוח על הבנקים בארה"כללים אלה נקבעים ע

 FAS 168 (ASCומיושמים בהתאם להיררכיה שנקבעה בתקן חשבונאות אמריקאי , ב"ב וגופים נוספים בארה"בארה
ב וההיררכיה של כללי "הקודיפיקציה של תקני החשבונאות של המוסד לתקינה בחשבונאות כספית בארה, (105-10

בהתאם לקביעת הפיקוח , בנוסף לכך. FAS 162תקן המחליף את תקן חשבונאות אמריקאי - החשבונאות המקובלים 

הובהר כי כל עמדה שנמסרה לציבור על ידי רשויות הפיקוח על , FAS 168- למרות ההיררכיה שנקבעה ב, על הבנקים

ב לגבי אופן היישום של כללי החשבונאות "ב או על ידי צוות רשויות הפיקוח על הבנקים בארה"הבנקים בארה

 .ב"ב היא כלל חשבונאות המקובל בבנקים בארה"המקובלים בארה
 

זהו המטבע של הסביבה , בדרך כלל; המטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית שבה הבנק פועל- מטבע הפעילות

 .מטבע הפעילות של הבנק הינו שקל חדש. שבה הבנק מפיק ומוציא את עיקר המזומנים
 

 . המטבע לפיו מוצגים הדוחות הכספיים- מטבע ההצגה
 

 .למעט בעלי עניין,  של לשכת רואי חשבון בישראל29' מסלוי דעת י בגםכמשמעות-  קשוריםדיםצד
 

. 1968-ח" לחוק ניירות ערך התשכ1בסעיף " בתאגיד", "בעל עניין" להגדרה 1כמשמעותם בפסקה - ןעניי בעלי
 

 . המרכזית לסטטיסטיקההלשכהשמפרסמת  בישראל מדד המחירים לצרכן- מדד
 

של  36- ו23דעת  גילוייבהתאם להוראות , 2003למדד בגין חודש דצמבר סכום נומינלי היסטורי שהותאם  -  מותאםסכום

 . לשכת רואי חשבון בישראל
 

  מועדאחר שנוספו, בתוספת סכומים בערכים נומינליים, (2003 בדצמבר 31 )סכום מותאם למועד המעבר-  מדווחסכום

 .סכומים שנגרעו לאחר מועד המעבר ובניכוי , המעבר



164

דוחות כספיים לשנת 2011

 2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 1באור 
 
 

. עלות בסכום מדווח - עלות

 

 .דיווח כספי המבוסס על סכומים מדווחים - דיווח כספי נומינלי
 

דיווח כספי בערכים המותאמים על פי השינויים בכח הקניה הכללי של המטבע הישראלי בהתאם   - דיווח כספי מותאם

 .להוראות גילויי הדעת של לשכת רואי החשבון בישראל
 

 בסיס עריכת הדוחות הכספיים .ג
 

 עקרונות הדיווח .1
 

בעריכת . הדוחות הכספיים של הבנק נערכים בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים והנחיותיו

מסוימים וכללי חשבונאות מקובלים  (IFRS)תקני דיווח כספי בינלאומיים , בין היתר, הדוחות הכספיים הבנק מיישם

:  באופן המפורט להלן, ב"בבנקים בארה

 
הטיפול החשבונאי הינו בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו - בנושאים שבליבת העסק הבנקאי • 

ב אשר אומצו במסגרת הוראות הדיווח לציבור של "ובהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בבנקים בארה

 .המפקח על הבנקים
 

הטיפול החשבונאי הינו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל - בנושאים שאינם בליבת העסק הבנקאי • 

התקינה הבינלאומית מיושמת על פי העקרונות . מסוימים (IFRS)ובהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 

 :המפורטים להלן

 
במקרים שבהם עולה סוגיה מהותית אשר אינה מקבלת מענה בתקנים הבינלאומיים או בהוראות היישום  (1)

ב שחלים " מטפל בסוגיה בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארההבנק, של המפקח

 ;ספציפית על נושאים אלו
במקרים בהם לא קיימת התייחסות ספציפית בתקנים או בפרשנויות לנושאים מהותיים או שקיימות מספר  (2)

 ; פועל לפי הנחיות יישום ספציפיות שנקבעו על ידי המפקחהבנק, חלופות לטיפול בנושא מהותי
, במקומות בהם בתקן בינלאומי שאומץ קיימת הפניה לתקן בינלאומי אחר שאומץ בהוראות הדיווח לציבור (3)

 ; פועל בהתאם להוראות התקן הבינלאומיהבנק
, במקומות בהם בתקן בינלאומי שאומץ קיימת הפניה לתקן בינלאומי שלא אומץ בהוראות הדיווח לציבור (4)

 ; פועל בהתאם להוראות הדיווח ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראלהבנק
, במקומות בהם בתקן בינלאומי שאומץ קיימת הפניה להגדרה של מונח שמוגדר בהוראות הדיווח לציבור (5)

 .תבוא הפניה להגדרה בהוראות במקום ההפניה המקורית
 

 מטבע פעילות ומטבע הצגה .2
 
 

 . השקל הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועל הבנק
 . למעט אם צויין אחרת,  הקרובח'' שח ומעוגלים למיליוני"הדוחות הכספיים מוצגים בש
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 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 1באור 
 

 בסיס המדידה .3
 

 :הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית למעט הנכסים וההתחייבויות המפורטים להלן
 מכשירים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה ; 
 התחייבות בגין תשלום מבוסס מניות אשר יסולק במזומן; 
 נכסים והתחייבויות מסים נדחים; 
 הפרשות; 
 נכסים והתחייבויות בגין הטבות לעובדים; 

   
  

הותאם לשינויים במדד המחירים , ערכם של נכסים לא כספיים ופריטי הון שנמדדו על בסיס העלות ההיסטורית

. אינפלציונית-היות ועד למועד זה נחשבה כלכלת ישראל ככלכלה היפר, 2003 בדצמבר 31לצרכן עד ליום 

 . עורך הבנק את דוחותיו הכספיים בסכומים מדווחים2004 בינואר 1החל מיום 
 

 שימוש באומדנים .4
 

והוראות המפקח על  (Israeli GAAP)בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל 

הבנקים והנחיותיו נדרשת הנהלת הבנק להשתמש בשיקול דעת בהערכות אומדנים והנחות אשר משפיעים על 

יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות . הכנסות והוצאות, יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות

. שונות מאומדנים אלה

נדרשת הנהלת הבנק להניח , בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של הבנק

מתבססת , בשיקול דעתה בקביעת האומדנים. הנחות באשר לנסיבות ולאירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית

גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל , עובדות שונות, הנהלת הבנק על ניסיון העבר

.  אומדן

שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו . האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף

 .האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת

 

 שינוי סיווג .5
 (להלן (ה)(ד)ראה סעיפי )בעקבות היישום לראשונה של תקני חשבונאות מסוימים והוראות הפיקוח על הבנקים 

סעיפים מסוימים במסגרת הדוחות הכספיים ומספרי השוואה סווגו מחדש כדי להתאים לכותרות הסעיפים 

: סווגו מחדש, בפרט. ולדרישות הדיווח בתקופה השוטפת

 1 סווגו מחדש כדי להתאים להצגה בסכום ברוטו החל מיום 2010 בדצמבר 31ליום , נטו , נתוני אשראי לציבור

. 2011בינואר 

 
: יישום לראשונה של תקני הבנק ליישם תקנים חשבונאיים והוראות המפורטים להלן .ד
 

:  ככל שהיו רלוונטיים לפעילות הבנק החל הבנק ליישם תקנים חשבונאיים והוראות המפורטים להלן2011במהלך שנת 

והפרשה להפסדי אשראי ותיקון , סיכון אשראי,  הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא מדידה וגילוי של חובות פגומים.1

;  להוראות בנושא טיפול בחובות בעייתיים

: המפורטים להלן, מסוימים (IFRS)תקני דיווח כספי בינלאומיים . 2
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 IFRS 2 ,תשלום מבוסס מניות; 
 IFRS 3( 2008) ,צירופי עסקים; 
 IFRS 5 ,נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו; 
 IAS 8 ,שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות, מדיניות חשבונאית; 
 IAS 10 ,אירועים לאחר תקופת הדיווח; 
 IAS 16 ,רכוש קבוע; 
 IAS 17 ,חכירות; 
 IAS 20 ,הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי; 
 IAS 21 ,השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ; 
 IAS 27( 2008) ,דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים; 
 IAS 28 ,השקעות בחברות כלולות; 
 IAS 29 ,אינפלציונית-דיווח כספי בכלכלות היפר; 
 IAS 31 ,זכויות בעסקאות משותפות; 
 IAS 33 ,רווח למניה; 
 IAS 34 ,דיווח כספי לתקופות ביניים; 
 IAS 36 ,ירידת ערך נכסים; 
 IAS 38 ,נכסים בלתי מוחשיים; 
 IAS 40 ,ן להשקעה"נדל. 

 
 159תקן חשבונאות אמריקאי , ("FAS 157: "להלן)מדידת שווי הוגן , ((ASC 820-10 157תקן חשבונאות אמריקאי . 3

(ASC 825-10) , חלופת השווי ההוגן עבור נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות(159: "להלן FAS")  ועדכון תקינה

 ; שיפור גילוי לגבי מדידת שווי הוגן,  2010-06ASU חשבונאית
וכן ;  הנחיות הפיקוח על הבנקים בנושא חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים.4

. קביעה של מלווה בנושא ארגון מחדש של חוב בעייתי, ASU 2011-02עדכון תקינה חשבונאית .  5

 

משלבת את המדיניות החשבונאית החדשה בגין יישום , שלהלן' הכפי שפורטה בסעיף , המדיניות החשבונאית של הבנק

ל ומציגה את אופן והשפעת היישום "עדכוני התקינה החשבונאית והוראות הפיקוח על הבנקים הנ, תקני החשבונאות

. ככל שהייתה, לראשונה

 
 מדיניות חשבונאות שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים .ה

 
 מטבע חוץ והצמדה .1

 -עסקאות במטבע חוץ .א
שבתוקף , אשר פורסם על ידי בנק ישראל, עסקאות במטבע חוץ מתורגמות למטבע הפעילות לפי שער החליפין

מתורגמים למטבע , נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ בתאריך הדיווח. בתאריכי העסקאות
הפרשי שער בגין הסעיפים הכספיים הינו ההפרש שבין העלות . הפעילות לפי שער החליפין שבתוקף באותו יום
כשהוא מתואם לריבית האפקטיבית ולתשלומים במשך , המופחתת במטבע הפעילות בתחילת התקופה

. לבין העלות המופחתת במטבע חוץ מתורגמת לפי שער החליפין בסוף התקופה, התקופה
מתורגמים למטבע הפעילות , נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבעות חוץ והנמדדים לפי שווי הוגן

 .לפי שער החליפין שבתוקף ביום בו נקבע השווי ההוגן
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 .נכללים לפי תנאי ההצמדה שנקבעו לגבי כל יתרה, נכסים והתחייבויות הצמודים למדד .ב
 :להלן פרטים על שערי החליפין היציגים ומדד המחירים לצרכן ושיעורי השינוי בהם .ג

 
שיעור השינוי בשנת  בדצמבר 31 בדצמבר 31 בדצמבר 31 

 2011 2010 2009 2011 2010 2009 

 % % %שקל חדש שקל חדש  שקל חדש 

 3.821ב "הדולר של ארה שער החליפין של

 

3.549 

 

3.775 7.66 (6.0) (0.7 )

 נקודות-  מדד המחירים לצרכן

 3.8  2.3 2.5 99.16 101.42 104.0לחודש נובמבר 

 3.9  2.7 2.2 99.16 101.80 104.0לחודש דצמבר 

 
 :השפעת השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ, IAS21יישום לראשונה של  .ד
 

 .ליישום לראשונה של התקן לא היתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הבנק
 
 חברה בת .2

 
ל בניינים "לחברה הנ. מ הינה חברת נכסים בבעלות מלאה של הבנק"החברה להשקעות של בנק ערבי ישראלי בע

ל במסגרת "אי לכך נכללו דוחותיה הכספיים של החברה הנ. וזכויות שכירות ופעילותה היחידה הינה השכרתם לבנק

. הדוח הכספי של הבנק באיחוד מלא

 
 בסיס ההכרה בהכנסות והוצאות .3
 

 :למעט המפורט להלן, הכנסות והוצאות מימון נכללות על בסיס צבירה .א
 

  ריבית שנצברה על חובות בעייתיים שסווגו כחובות שאינם נושאים הכנסה מוכרת כהכנסה על בסיס מזומן

במצבים אלה סכום שנגבה על . כאשר לא קיים ספק לגבי גביית היתרה הרשומה הנותרת של חוב פגום

מוגבל לסכום שהיה נצבר בתקופת הדיווח על היתרה הרשומה הנותרת , חשבון הריבית שיוכר כהכנסת ריבית

הכנסות ריבית על בסיס מזומן מסווגות בדוח רווח והפסד כרווח מפעילות . של החוב לפי שיעור הריבית החוזי

כאשר קיים ספק ". הכנסות מימון בגין נכסים"בסעיף הרלוונטי במסגרת  (לפני הפרשה להפסדי אשראי)מימון 

ריבית , כמו כן. כל התשלומים שנגבו משמשים להקטנת קרן ההלוואה, לגבי גביית היתרה הרשומה הנותרת

 .  בפועלעל סכומים בפיגור בגין הלוואות לדיור מוכרות בדוח רווח והפסד על בסיס הגבייה
 (עמלות בגין ערבויות ואשראי תעודות: כגון)וכן עמלות מעסקי מימון , עמלות הקצאה למסגרות אשראי 

 .מוכרות ברווח והפסד באופן יחסי לתקופות העסקאות
 

, ניהול חשבון, מכרטיסי אשראי, מפעילות בניירות ערך ומכשירים נגזרים: כגון)עמלות תפעוליות בגין מתן שירותים  .ב

 .מוכרות ברווח והפסד כאשר לבנק נצמחת זכאות לקבלתן (הפרשי המרה ופעילות סחר חוץ, טיפול באשראי
 

 . מוכרות על בסיס צבירה-הכנסות והוצאות אחרות  .ג
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סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי , חובות פגומים .4
 

סיכון אשראי והפרשה להפסדי , בהתאם להוראה החדשה של המפקח על הבנקים בנושא מדידה וגילוי של חובות פגומים

ועמדות של רשויות  (ASC310)את תקני החשבונאות האמריקאיים בנושא , 2011 בינואר 1- החל מ, אשראי מיישם הבנק

החל מאותו , בנוסף. כפי שאומצו בהוראות הדיווח לציבור, ב"ב ושל הרשות לניירות ערך בארה"הפיקוח על הבנקים בארה

 .מועד מיישם הבנק את הנחיות הפיקוח על הבנקים בנושא טיפול בחובות בעייתיים
 

 אשראי לציבור ויתרות חוב אחרות
ניירות ערך שנשאלו או שנרכשו במסגרת , איגרות חוב, פיקדונות בבנקים, כגון, ההוראה מיושמת לגבי כל יתרות החוב

אשראי לציבור ויתרות חוב אחרות לגביהם לא נקבעו בהוראות . 'אשראי לממשלה וכו, אשראי לציבור, הסכמי מכר חוזר

 ('פיקדונות בבנקים וכד, אשראי לממשלה: כגון)הדיווח לציבור כללים ספציפיים בנושא מדידת הפרשה להפסדי אשראי 

, לאחר ניכוי מחיקות חשבונאיות, יתרת החוב הרשומה מוגדרת כיתרת החוב. מדווחים בספרי הבנק לפי יתרת חוב רשומה

או , יתרת החוב הרשומה אינה כוללת ריבית צבורה שלא הוכרה. אך לפני ניכוי הפרשה להפסדי אשראי בגין אותו חוב

 הבנק יישם כללים שונים לפיהם יתרת החוב בספרי 2011 בינואר 1יובהר כי לפני . שהוכרה בעבר ולאחר מכן בוטלה

יתרות אשראי , לאור זאת. הבנק כללה את מרכיב הריבית שנצברה לפני שהחוב סווג כחוב בעייתי שאינו נושא הכנסה

שהוצגו בתקופות שלפני תקופת יישום ההוראה לראשונה אינן ברות השוואה ליתרות האשראי המדווחות לאחר תחילת 

: כגון)לגביהן קיימים כללים ספציפיים בנושא מדידה והכרה של הפרשה לירידת ערך , לגבי יתרות חוב אחרות. יישומה

  (איגרות חוב

. הבנק ממשיך ליישם את אותם כללי מדידה

 
 הפרשה להפסדי אשראי

הבנק קבע נהלים לסיווג אשראי ולמדידת ההפרשה להפסדי אשראי כדי לקיים הפרשה ברמה מתאימה לכיסוי הפסדי 

הבנק קבע נהלים הנדרשים לקיום הפרשה ברמה מתאימה כדי , בנוסף. אשראי צפויים בהתייחס לתיק האשראי שלו

התקשרויות למתן : כגון)לכסות הפסדי אשראי צפויים הקשורים למכשירי אשראי חוץ מאזניים כחשבון התחייבותי נפרד 

. (מסגרות אשראי שלא נוצלו וערבויות, אשראי

 
" הפרשה פרטנית: "ההפרשה לכיסוי הפסדי האשראי הצפויים בהתייחס לתיק האשראי מוערכת באחד משני מסלולים

. הבנק בוחן את הנאותות הכוללת של ההפרשה להפסדי אשראי, כמו כן". הפרשה קבוצתית"ו

 
 0.5ל החוזית הינה מע יתרתם שסך חובות פרטנית בחינה לצורך לזהות בחר הבנק- הפרשה פרטנית להפסדי אשראי 

חוב מסווג כפגום כאשר בהתבסס על . פרשה פרטנית להפסדי אשראי מוכרת לגבי כל חוב שסווג כפגום ה.ח"מיליוני ש

. מידע ואירועים עדכניים צפוי שהבנק לא יוכל לגבות את כל הסכומים המגיעים לו לפי התנאים החוזיים של הסכם החוב

למעט אם החוב גם ,  ימים או יותר90חוב מסווג כחוב פגום כאשר קרן או ריבית בגינו מצויים בפיגור של , בכל מקרה

, כל חוב שתנאיו שונו במסגרת ארגון מחדש של חוב בעייתי יסווג כחוב פגום, 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 

.  בנושא חובות בעייתיים בהלוואות לדיור בבנק למשכנתאות314לנספח להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 
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מהוונים בשיעור הריבית , ההפרשה הפרטנית להפסדי אשראי מוערכת בהתבסס על תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים

ההפרשה , כאשר החוב הינו מותנה בביטחון או כאשר הבנק קובע שצפויה תפיסת נכס. האפקטיבית המקורית של החוב

.  הפרטנית מוערכת בהתבסס על השווי ההוגן של הביטחון ששועבד להבטחת אותו חוב

 
פרטנית  בלתי מזוהים אשראי הפסדי בגין לירידת ערך הפרשות לשקף מחושבת כדי- הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי 

וכן בגין חובות שנבחנו פרטנית ונמצא שהם אינם , דומים מאפייני סיכון בעלי קטנים חובות של גדולות בקבוצות הגלומים

למעט הלוואות לדיור לגביהם חושבה , ההפרשה להפסדי אשראי בגין חובות המוערכים על בסיס קבוצתי. פגומים

טיפול חשבונאי , FAS 5( ASC 450)- מחושבת בהתאם לכללים שנקבעו ב, הפרשה מזערית לפי שיטת עומק הפיגור

 בדצמבר 31 יום וכולל עד בתוקף וזאת הבנקים על המפקח שקבע בהוראת שעה המפורטת בהתבסס על נוסחה, בתלויות

, בעייתי לאשראי לא בעייתי אשראי בין בחלוקה, שונים משק בענפי היסטוריים שיעורי הפסד על מבוססת הנוסחה .2012

בנוסף לחישוב . 2011 בינואר 1- בפועל החל מ שנרשמו נטו מחיקות חשבונאיות שיעורי על וכן 2010-  ו2009, 2008בשנים 

לצורך קביעת שיעור ההפרשה הנאות הבנק לוקח בחשבון , טווח שיעורי הפסד היסטוריים בענפי משק שונים כאמור

 .' וכדהערכת איכות כללית של האשראי לענף משק, לרבות נתונים מקרו כלכליים, נתונים נוספים
 

אולם ממשיך , ונוספת כללית הפרשה  הבנק לא שומר2011 בינואר 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 .)- ההפרשה הנדרשת בהתייחס למכשירי האשראי החוץ מאזניים מוערכת בהתאם לכללים שנקבעו ב

ההפרשה המוערכת על בסיס קבוצתי עבור מכשירי האשראי החוץ מאזניים מבוססת על שיעורי ההפרשה שנקבעו עבור 

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 בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר 

 .הגישה הסטנדרטית- סיכון אשראי - מדידה והלימות הון , 203
 

באופן , הפיגור בעומק בהתחשב, הבנקים על המפקח נוסחה שקבע לפי מחושבת -לדיור  הלוואות בגין מזערית הפרשה

נכנס לתוקף תיקון לנספח , במועד תחילת יישום ההוראה החדשה. הפיגור ככל שמעמיק גדלים ההפרשה שיעורי שבו

המרחיב את תחולת חישוב , חובות בעייתיים בהלוואות לדיור בבנק למשכנתאות, 314להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 

למעט הלוואות שאינן נפרעות בתשלומים תקופתיים והלוואות , ההפרשה לפי נוסחת עומק הפיגור לכלל ההלוואות לדיור

 .   המממנות פעילות בעלת אופי עסקי
נחות או , השגחה מיוחדת: הבנק מסווג את כל החובות הבעייתיים שלו ואת פריטי האשראי החוץ מאזני בעייתיים בסיווגים

.  פגום

 
 הכרה בהכנסה

, במועד סיווג החוב כפגום הבנק מגדיר את החוב כחוב שאינו צובר הכנסות ריבית ומפסיק לצבור בגינו הכנסות ריבית

במועד סיווג החוב כפגום הבנק מבטל את כל הכנסות , כמו כן. למעט האמור להלן לגבי חובות מסוימים שאורגנו מחדש

כל , החוב ממשיך להיות מסווג כחוב שאינו צובר ריבית. 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

לפירוט לגבי הכרה . יטופל כחוב פגום שצובר הכנסות ריבית, ביטחון סביר שהחוב יפרע ויבצע בהתאם לתנאיו החדשים

 (.3)('ה)1בהכנסה על בסיס מזומן בגין חובות שסווגו כפגומים ראה ביאור 
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הבנק אינו מפסיק צבירת ,  יום או יותר90לגבי חובות שנבחנים ומופרשים על בסיס קבוצתי אשר מצויים בפיגור של 

חובות אלה כפופים לשיטות הערכה של הפרשה להפסדי אשראי שמבטיחות שהרווח של הבנק אינו . הכנסות ריבית

, עמלות בגין איחור על חובות אלה נכללות כהכנסה במועד שבו נוצרה לבנק הזכות לקבלן מהלקוח. מוטה כלפי מעלה

. ובלבד שהגביה 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)המזומן בטווח הקרוב 

.  (בחלקו או במלואו)כפירעון החוב 

 

הבנק מבצע בחינה איכותית של , לצורך קביעה האם הסדר חוב שבוצע על ידי הבנק מהווה ארגון מחדש של חוב בעייתי

- החייב מצוי בקשיים פיננסיים ו (1): וזאת במטרה לקבוע האם, מכלול התנאים של ההסדר והנסיבות במסגרתן הוא בוצע

 . במסגרת ההסדר הבנק העניק ויתור לחייב (2)
 

הבנק בוחן האם קיימים סממנים המצביעים על היותו של הלווה , לצורך קביעה האם החייב נמצא בקשיים פיננסיים

הבנק בוחן , בין היתר. בקשיים במועד ההסדר או על קיום אפשרות סבירה שהלווה יקלע לקשיים פיננסיים לולא ההסדר

לרבות כאשר חוב אחר כלשהו , למועד הסדר החוב הלווה נמצא בכשל: קיום אחת או יותר מהנסיבות המפורטות להלן

לגבי החובות שלמועד ההסדר אינם בפיגור הבנק מעריך האם בהתאם ליכולת הפירעון הנוכחית ; של הלווה הינו בכשל

החייב ; קיימת סבירות כי בעתיד הנראה לעין הלווה ייקלע למצב של כשל ולא יעמוד בתנאים החוזיים המקוריים של החוב

וכן ; נמצא בתהליך של כינוס נכסים או קיימים ספקות משמעותיים להמשך קיומו של הלווה כעסק חי, הוכרז כפושט רגל

החייב לא יהיה מסוגל לגייס חוב ממקורות אחרים בריבית שוק המקובלת לגבי חייבים שאינם , ללא שינוי תנאי החוב

. בכשל

 
אם מתקיים , גם אם במסגרת ההסדר בוצעה העלאה בריבית החוזית, הבנק מסיק כי במסגרת ההסדר הוענק לחייב ויתור

לרבות ריבית )הבנק לא צפוי לגבות את כל סכומי החוב , כתוצאה מארגון מחדש: אחד או יותר מהמצבים הבאים

שווי הוגן עדכני של הביטחון לגבי חובות מותנים בביטחון אינו מכסה את יתרת החוב ; (שנצברה בהתאם לתנאים החוזיים

לחייב לא קיימת אפשרות לגייס מקורות בשיעור הנהוג בשוק ; החוזית ומצביע על היעדר יכולת גביה של כל סכומי החוב

.  עבור חוב בעל תנאים ומאפיינים כגון אלו של החוב שהועמד במסגרת ההסדר

 
הבנק לא מסווג חוב כחוב בעייתי שאורגן מחדש אם במסגרת ההסדר הוענקה לחייב דחיית תשלומים שאינה , בנוסף

לעניין . בתקופה החוזית לפירעון ובמשך החיים הממוצע הצפוי של החוב המקורי, מהותית בהתחשב בתדירות התשלומים

הבנק מביא בחשבון את ההשפעה המצטברת של הארגונים , אם בוצעו מספר הסדרים הכרוכים בשינוי תנאי החוב, זה

. הקודמים לצורך קביעה האם הדחייה בתשלומים אינה מהותית

יסווגו כחוב פגום ויוערכו על בסיס , לרבות כאלה שטרם הארגון מחדש נבחנו על בסיס קבוצתי, חובות שאורגנו מחדש

לאור העובדה שהחוב שלגביו בוצע ארגון מחדש של . פרטני לצורך ביצוע הפרשה להפסדי אשראי או מחיקה חשבונאית

החוב ממשיך להיות מסווג כחוב פגום גם לאחר שהחייב , חוב בעייתי לא ייפרע בהתאם לתנאים החוזיים המקוריים שלו

. חוזר למסלול פירעון בהתאם לתנאים החדשים
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 מחיקה חשבונאית
הבנק מוחק חשבונאית כל חוב או חלק ממנו המוערך על בסיס פרטני שנחשב כאינו בר גביה ובעל ערך נמוך כך 

המוגדרים ברוב המקרים כתקופה )או חוב בגינו מנהל הבנק מאמצי גביה ארוכי טווח , שהותרתו כנכס אינה מוצדקת

נקבעו כללי המחיקה בהתבסס על תקופת הפיגור שלהם , לגבי החובות המוערכים על בסיס קבוצתי. (העולה על שנתיים

יובהר כי מחיקות חשבונאיות אינן כרוכות . ועל פרמטרים בעייתיים אחרים ( ימי פיגור רצופים150ברוב המקרים מעל )

תוך יצירת בסיס עלות חדש לחוב , בויתור משפטי והן מקטינות את יתרת החוב המדווחת לצרכים חשבונאיים בלבד

. הבנק בספרי
 

סיכון אשראי והפרשה להפסדי , מדיניות ההפרשה לחובות מסופקים לפני יישום ההוראות בנושא חובות פגומים

 בנושא קביעה של ASU 2011-02תיקון ההוראות בנושא טיפול בחובות בעייתיים ועדכון תקינה חשבונאית , אשראי

 :מלווה בנושא ארגון מחדש של חוב בעייתי

 
בהתאם להוראות , ובנוסף נכללו הפרשה כללית והפרשה נוספת,  באופן ספציפיהההפרשה לחובות מסופקים נקבע

 . המפקח על הבנקים
ההפרשה הספציפית לחובות מסופקים נערכת בהתבסס על הערכה זהירה של ההנהלה לגבי הפסדים הגלומים בתיק 

את מידת , בין יתר שיקוליה, בהערכתה האמורה מביאה ההנהלה בחשבון. לרבות חבויות בסעיפים חוץ מאזניים, האשראי

, פעילותם העסקית, על סמך המידע שבידה לגבי מצבם הכספי, הסיכונים הקשורים באיתנותם הפיננסית של הלווים

הכנסות ריבית בגין חוב שנקבע כמסופק אינן . עמידתם בהתחייבויותיהם והערכת שווי הביטחונות שנתקבלו מהם

עם גביית הריבית נרשמות הכנסות הריבית בסעיף הכנסות מימון . נרשמות מתחילת הרבעון בו נקבע החוב כמסופק

 . אחרות
 

לפי מאפייני סיכון כפי שהוגדרו בהוראות , ההפרשה הנוספת לחובות מסופקים מבוססת על איכות תיק חבויות הלקוחות

ההפרשה הנוספת לחובות . בגין כל אחד ואחד ממאפייני סיכון אלה נקבעו שיעורי הפרשה שונים. המפקח על הבנקים

ההפרשה הכללית הינה בערכים מותאמים לתום שנת . מסופקים מחושבת על פי השיעורים שנקבעו למאפיינים השונים

השיעור . 1991 בדצמבר 31 מסך החבויות שהיו באחריות הבנק וחברות מוחזקות בנקאיות ליום 1%בסכום שהיווה , 2004

 2010 בדצמבר 31המצטבר של ההפרשה הנוספת והכללית לחובות מסופקים מסך סיכון האשראי הכולל לציבור ליום 

 .0.29% 11.8הינו 
 

בעקבות הליכים משפטיים שננקטו או , מחיקת חובות אבודים נעשית כאשר הבנק הגיע למסקנה כי החוב אינו ניתן לגביה

והחובות אינם בני גביה או מסיבות , רובם במקרים בהם לא ננקטו הליכים משפטיים, כתוצאה מהסכמים והסדרים שנעשו

. אחרות שבגללן החובות אינם ניתנים לגביה
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סיכון אשראי והפרשה להפסדי , יישום לראשונה של הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא מדידה וגילוי של חובות פגומים

קביעה של מלווה , ASU 2011-02תיקון הוראות בנושא טיפול בחובות בעייתיים ועדכון תקינה חשבונאית , אשראי

  :בנושא ארגון מחדש של חוב בעייתי

 
במועד היישום . בהתאם להנחיות הפיקוח על הבנקים ההוראה לא יושמה למפרע בדוחות כספיים לתקופות קודמות

  :בין היתר, לראשונה הבנק

 מחק חשבונאית כל חוב אשר במועד זה עמד בתנאים למחיקה חשבונאית ; 
 לעניין זה יובהר כי למרות . כל חוב אשר עמד בתנאים לסיווג כאמור, או פגום, נחות, סיווג בסיווג של השגחה מיוחדת

 1אשר אורגן מחדש לפני יום , הבנק לא סיווג כפגום חוב, ההגדרה לפיה חוב בעייתי שאורגן מחדש הינו חוב פגום

 כל עוד שהחוב אינו פגום בהתבסס על התנאים שנקבעו בהסכם הארגון מחדש, 2007בינואר 
 ביטל את כל הכנסות הריבית שנצברו ולא שולמו בגין כל חוב אשר במועד זה עמד בתנאים המתייחסים ; 
  בינואר 1התאים את יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור ובגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים ליום 

 וכן ;  לדרישות ההוראה2011
 2011 בינואר 1ליום , התאים את יתרת המיסים השוטפים והמיסים הנדחים לקבל ולשלם .

 
 . 2011 בינואר 1- נזקפה כהקטנת יתרת העודפים ל (נטו ממס)ח " מיליוני ש22.9השפעת יישום ההוראה לראשונה בסך 

 
בהתאם לחוזר שונתה .  פורסם חוזר המפקח על הבנקים בנושא טיפול בחובות בעייתיים2010בחודש דצמבר , כמו כן

הבנק יישם את התיקון באופן . ההגדרה של הלוואות לדיור בגינן מחויב הבנק להעריך הפרשה לפי שיטת עומק הפיגור

 . 2011 בינואר 1של מכאן ולהבא החל מהדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום 

 .לא היתה השלכה מהותית על הדוחות הכספייםיישום לראשונה ל

 
 בנושא קביעה של מלווה ASU 2011-02 עדכון תקינה חשבונאית FASB-  פרסם ה2011במהלך חודש אפריל , בנוסף

. בנושא ארגון מחדש של חוב בעייתי

 

 לצורך זיהוי ההסדרים שיוגדרו כארגון מחדש של חוב בעייתי אומצו על ידי הפיקוח על הבנקים ASU- הכללים שנקבעו ב

הכללים חלים לצורך קביעה האם הארגון מהווה ארגון מחדש של חוב בעייתי לגבי . 2011 ביולי 1- ונכנסו לתוקף החל מ

השינויים באופן המדידה של הפרשה להפסדי אשראי יושמו באופן של . 2011 בינואר 1- כל הסדר חוב שבוצע החל מ

 ASU- ליישום ה. 2011כך שעדכון ההפרשה שנדרש לחשב על בסיס פרטני נרשם ברבעון השלישי , מכאן ולהבא

 .לראשונה לא היתה השפעה מהותית על תוצאות הבנק
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 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 1באור 
 
 ניירות ערך .5

רווחים או הפסדים .  אגרות אלו נכללות במאזן לפי שוויין ההוגן ביום הדיווח. הבנק משקיע באגרות חוב זמינות למכירה

בסעיף , בניכוי עתודה מתאימה למס, שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן לא נכללים בדוח רווח והפסד ומדווחים נטו

 .נפרד בהון העצמי במסגרת רווח כולל אחר מצטבר
וכן הפסדים , (לפי שיטת הריבית האפקטיבית)הפחתת פרמיה או ניכיון , הפרשי הצמדה ושער, הכנסות מצבירת ריבית

 . מירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני נזקפים לדוח רווח והפסד
 .עלות אגרות החוב שמומשו מחושבת על בסיס ממוצע משוקלל

 

מכשירים נגזרים ופעילויות גידור  .6
כנכסים או כהתחייבויות במאזן נמדדים , לרבות מכשירים נגזרים מסוימים המשובצים בחוזים אחרים, מכשירים נגזרים

. השינוי בשווי ההוגן של מכשיר נגזר נכלל בדוח רווח והפסד. לפי שווים ההוגן

 

קביעת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  .7
אשר מגדיר שווי הוגן וקובע  FAS 157( ASC 820-10)-  הבנק מיישם את הכללים שנקבעו ב2011 בינואר 1החל מיום 

מסגרת עבודה עקבית למדידת שווי הוגן על ידי הגדרת טכניקות הערכת שווי הוגן לגבי נכסים והתחייבויות וקביעת מדרג 

.  שווי הוגן והנחיות יישום מפורטות

 
מחיר אשר היה מתקבל ממכירת נכס או היה משולם לצורך סילוק התחייבות בעסקה בין מוכר /שווי הוגן מוגדר כסכום

לעשות שימוש מרבי ככל שניתן , התקן מחייב לצורך הערכת שווי הוגן, בין היתר. מרצון לקונה מרצון במועד המדידה

נתונים נצפים מייצגים מידע הזמין בשוק המתקבל ממקורות בלתי . בנתונים נצפים ולמזער שימוש בנתונים לא נצפים

 מפרט היררכיה של טכניקות מדידה FAS 157. תלויים ואילו נתונים לא נצפים משקפים את ההנחות של התאגיד הבנקאי

סוגים אלו של נתונים . בהתבסס על השאלה האם הנתונים ששימשו לצורך קביעת השווי ההוגן הינם נצפים או לא נצפים

 :יוצרים מדרג שווי הוגן כמפורט להלן
 .בשווקים פעילים לנכסים או להתחייבויות זהים (לא מותאמים)מחירים מצוטטים : 1נתוני רמה 
מחירים מצוטטים לנכסים זהים או ; מחירים מצוטטים לנכסים או להתחייבויות דומים בשווקים פעילים: 2נתוני רמה 

מחירים הנגזרים ממודלים להערכה אשר כל הנתונים המשמעותיים בהם הינם ; התחייבויות זהות בשווקים שאינם פעילים

 .נצפים בשוק או נתמכים על ידי נתוני שוק נצפים
נתונים לא נצפים עבור הנכס או ההתחייבות הנובעים ממודלים להערכה אשר אחד או יותר מהנתונים : 3נתוני רמה 

. המשמעותיים בהם הינם לא נצפים

 
הבנק שוקל מידע שוק , כאשר הדבר הינו אפשרי. כאשר מידע זה קיים, היררכיה זו דורשת שימוש בנתוני שוק נצפים

 וכן גודל ההתאמה הנדרשת כאשר bid-ask- גודל מרווח ה, היקף ותדירות העסקאות. נצפה ורלבנטי במסגרת הערכתו

משווים עסקאות דומות הינם כולם גורמים אשר נלקחים בחשבון כאשר קובעים את הנזילות של שווקים ואת הרלבנטיות 

. של מחירים נצפים באותם שווקים

 

בחישוב השווי  (blockage factor) מחייב הפסקת השימוש בפקטור גודל ההחזקה FAS 157- יישום הכללים שנקבעו ב

סוגיות בטיפול החשבונאי בחוזים נגזרים המוחזקים לצורך , EITF 02-3( ASC 815-10)ההוגן וכן מחליף את ההנחיות של 

( day one profits)האוסרות את ההכרה ברווחים של היום הראשון , מסחר וחוזים בסחר באנרגיה ופעילויות ניהול סיכונים

.  והמחייבות לקבוע את השווי ההוגן של מכשירים נגזרים שאינם נסחרים בשוק פעיל לפי מחיר העסקה
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ניירות ערך 

. השווי ההוגן של ניירות ערך למסחר וניירות ערך זמינים למכירה נקבע על סמך מחירי שוק מצוטטים בשוק העיקרי

 .הערכה מבוצעת לפי מחיר שוק מצוטט בשוק המועיל ביותר, כאשר קיימים מספר שווקים בהם נסחר נייר הערך

. במקרים אלו השווי ההוגן של השקעת הבנק בניירות ערך הינו מכפלה של מספר היחידות באותו מחיר שוק מצוטט

המחיר המצוטט המשמש לקביעת שווי הוגן אינו מותאם בשל גודל ההחזקה על ידי הבנק או גודל הפוזיציה יחסית לנפח 

אומדן השווי ההוגן מתבסס על המידע הזמין הטוב ביותר , אם מחיר שוק מצוטט אינו זמין. (פקטור גודל ההחזקה)המסחר 

, סיכון אשראי, סיכון שוק)תוך שימוש מרבי בנתונים נצפים ותוך הבאה בחשבון של הסיכונים הגלומים במכשיר הפיננסי 

.  (אי סחירות וכיוצא באלה

 
מכשירים פיננסיים נגזרים 

לפי , 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 לוקחים . מחיר שוק מצוטט בשוק המועיל ביותר

ליתר פירוט ראה בהמשך לגבי . (סיכון אשראי וכיוצא באלה, סיכון שוק)בחשבון את הסיכונים הגלומים במכשיר הנגזר 

.  מתודולוגיית הערכה של סיכון אשראי וסיכון לאי ביצוע

 
מכשירים פיננסיים נוספים שאינם נגזרים 

, פיקדונות הציבור ופיקדונות בבנקים, אשראי לציבור ואשראי לממשלה: כגון)לרוב המכשירים הפיננסיים בקטגוריה זו 

. מכיוון שלא קיים שוק פעיל בו הם נסחרים, "מחיר שוק"לא ניתן לצטט  (כתבי התחייבות נדחים ומלוות שאינם סחירים

כגון ערך נוכחי של תזרים מזומנים עתידי המהוון בריבית , השווי ההוגן נאמד באמצעות מודלים מקובלים לתמחור, לפיכך

תזרימי המזומנים העתידיים עבור חובות , לצורך כך. ניכיון בשיעור המשקף את רמת הסיכון הגלומה במכשיר הפיננסי

. פגומים וחובות אחרים חושבו לאחר ניכוי השפעות של מחיקות חשבונאיות ושל הפרשות להפסדי אשראי בגין החובות

- הבנק מיישם הנחיות שנקבעו ב, לצורך מדידת שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות לא סחירות, במקרים מסוימים, כמו כן

ASU 2009-05 ,הבנק מעריך את שוויים ההוגן תוך שימוש במחירים מצוטטים , בפרט. מדידת התחייבויות לפי שווי הוגן

 .אשר נסחרות כנכסים (או של התחייבויות דומות)של ההתחייבויות 
 

 ירידת ערך מכשירים פיננסיים .8
 ניירות ערך

הבנק בוחן בכל תקופת דיווח האם ירידה בשוויים ההוגן של ניירות ערך המסווגים לתיק הזמין למכירה הינה בעלת אופי 

. אחר מזמני
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בגין ירידת ערך של כל נייר המקיים אחד , לכל הפחות, הבנק מכיר בתקופת הדיווח בירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני

 :או יותר מהתנאים הבאים
 ;נייר ערך אשר נמכר עד מועד פרסום הדוח לציבור לתקופה זו• 
 ;הבנק מתכוון למכור אותו בתוך פרק זמן קצר, נייר ערך אשר סמוך למועד פרסום הדוח לציבור לתקופה זו• 
איגרת חוב אשר לגביה חלה ירידת דירוג משמעותית בין דירוגה במועד שבו היא נרכשה על ידי הבנק לבין דירוגה • 

 ;במועד פרסום הדוח לתקופה זו
 ;איגרת חוב אשר לאחר רכישתה סווגה על ידי הבנק כבעייתית• 
 ;איגרת חוב שלגביה חל כשל בתשלום לאחר רכישתה• 
היה נמוך , אשר השווי ההוגן שלו לסוף תקופת דיווח וגם במועד הסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים, נייר ערך• 

אלא אם בידי הבנק ראיות אובייקטיביות , זאת. (העלות המופחתת- לגבי איגרות חוב )בשיעור משמעותי מהעלות 

אשר מוכיחות ברמה גבוהה של ביטחון כי ירידת הערך הינה בעלת , ומוצקות וניתוח זהיר של כל הגורמים הרלוונטיים

.   זמני אופי

 
 .הבחינה בנושא קיום ירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני מתבססת על השיקולים הבאים, בנוסף

 ;(לעלות המופחתת- לגבי איגרות חוב )שיעור ההפסד ביחס לעלות נייר הערך • 
 ;משך התקופה בה השווי ההוגן של נייר הערך נמוך מעלותו• 
 ;שינוי לרעה במצב המנפיק או במצב השוק בכללותו• 
הכוונה והיכולת של הבנק להחזיק את נייר הערך לתקופת זמן ארוכה מספיק שתאפשר עליה בשווי ההוגן של נייר • 

 ;הערך או עד לפדיון
 ;שיעור התשואה לפדיון-  במקרה של איגרות חוב• 

 
. עלותו של נייר הערך מופחתת לשוויו ההוגן ומשמשת כבסיס עלות חדש, כאשר חלה ירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני

, שנזקף בעבר לסעיף נפרד בהון במסגרת רווח כולל אחר, המתייחס לנייר ערך המסווג כזמין למכירה, ההפסד המצטבר

עליות ערך בתקופות דיווח . מועבר לרווח והפסד כאשר מתקיימת בגינו ירידת ערך שאינה בעלת אופי אחר מזמני

. (בסיס עלות חדש)עוקבות מוכרות בסעיף נפרד בהון במסגרת רווח כולל אחר מצטבר ואינן נזקפות לרווח והפסד 

 
 קיזוז נכסים והתחייבויות .9

הבנק מקזז נכסים והתחייבויות הנובעים מאותו צד נגדי ומציג במאזן את יתרתם נטו בהתקיים התנאים המצטברים  (1 )

 :הבאים
לקיזוז ההתחייבויות  (legally enforceable right)קיימת זכות חוקית ניתנת לאכיפה , בגין אותן ההתחייבויות• 

  ;מהנכסים
. קיימת כוונה לפרוע את ההתחייבות ולממש את הנכסים על בסיס נטו או בו זמנית• 

 
הבנק מקזז נכסים והתחייבויות עם שני צדדים נגדיים שונים ומציג במאזן סכום נטו בהתקיים שני התנאים  (2)

ובתנאי שישנו הסכם בין שלושת הצדדים המעגן באופן ברור את זכות הבנק בגין אותן ההתחייבויות , המצטברים לעיל

 .לקיזוז
 

כשאין , הבנק מקזז פיקדונות שפירעונם למפקיד מותנה במידת הגביה מן האשראי והאשראי שניתן מפיקדונות אלה (3)

 .לבנק סיכון להפסד מהאשראי
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והאשראי שניתן מפיקדונות , מותנה במידת הגבייה מהאשראי מסעיפי המאזן קוזזו פיקדונות מיועדים שפרעונם למפקיד

 5.6  סך2010 בדצמבר 31- וב, ח"מיליון ש 3.8 סך 2011 בדצמבר 31 ביום . בהתאם להוראות המפקח על הבנקים,אלה

. ההכנסה מפעילות זו זניחה. ח"מיליון ש

 
 דבניינים וציו. 10

 הכרה ומדידה .א
העלות כוללת הוצאות הניתנות . פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מירידת ערך

.  לייחוס ישיר לרכישת הנכס

 .הם מטופלים כפריטים נפרדים של הרכוש הקבוע, כאשר לחלקי רכוש קבוע משמעותיים יש אורך חיים שונה

, ומוכרים נטו, רווח או הפסד מגריעת פריט רכוש קבוע נקבעים לפי השוואת התמורה מגריעת הנכס לערכו בספרים

. בדוח רווח והפסד" לאחר מס, רווח מפעולות בלתי רגילות"בסעיף 

 
 עלויות עוקבות .ב

עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע מוכרת כחלק מהערך בספרים של אותו פריט אם צפוי כי ההטבות הכלכליות 

הערך בספרים של . העתידיות הגלומות בחלק שהוחלף יזרמו אל הבנק ואם עלותו ניתנת למדידה באופן מהימן

. עלויות תחזוקה שוטפות של פריטי רכוש קבוע נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן. החלק שהוחלף נגרע

 

פחת  .ג

פחת הוא העלות של -סכום בר. פחת של נכס על פני אורך חייו השימושיים-פחת הוא הקצאה שיטתית של הסכום בר

. הנכס בניכוי ערך השייר של הנכס

פחת נזקף לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי של כל חלק מחלקי הרכוש 

אורך החיים השימושיים וערך השייר נבחנים מחדש , האומדנים בדבר שיטת הפחת. קרקעות אינן מופחתות. הקבוע

. מעת לעת

 

.  רכוש קבועIAS16יישום לראשונה של  .ד

. ליישום התקן לראשונה לא היתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הבנק

 
 שאינם פיננסיים ירידת ערך נכסים .11

נבדק בכל מועד דיווח כדי לקבוע האם , שאינם נכסי מס נדחים, הערך בספרים של הנכסים הלא פיננסיים של הבנק

.  מחושב אומדן סכום בר ההשבה של הנכס, כאמור, באם קיימים סימנים. קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך

, שווי הוגן)הסכום בר ההשבה של נכס או של יחידה מניבת מזומנים הינו הגבוה מבין שווי השימוש ומחיר המכירה נטו 

הבנק מהוון את תזרימי המזומנים העתידיים החזויים לפי שיעור היוון לפני , בקביעת שווי השימוש. (בניכוי הוצאות מכירה

.  השוק לגבי ערך הזמן של הכסף והסיכונים הספציפיים המתייחסים לנכס המשקף את הערכות, מסים
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הנכסים מקובצים יחד לקבוצת הנכסים הקטנה ביותר אשר מניבה תזרימי מזומנים משימוש , למטרת בחירת ירידת ערך

. ("יחידה מניבת מזומנים")אשר הינם בלתי תלויים בעיקרם בנכסים ובקבוצות אחרות , מתמשך

 

הפסדים מירידת ערך מוכרים כאשר הערך בספרים של הנכס או של יחידה מניבת מזומנים אליה הנכס משתייך עולה 

מוקצים תחילה , הפסדים מירידת ערך שהוכרו לגבי יחידות מניבות מזומנים. ונזקפים לרווח והפסד, על הסכם בר ההשבה

להפחתת הערך בספרים של מוניטין שיוחס ליחידות אלה ולאחר מכן להפחתת הערך בספרים של הנכסים האחרים 

. באופן יחסי, ביחידה מניבת המזומנים

 

הפסדים מירידת ערך שהוכרו בתקופות קודמות נבדקים מחדש בכל מועד דיווח כדי לקבוע האם קיימים סימנים לכך 

הפסד מירידת ערך מבוטל אם חל שינוי באומדנים ששימשו לקביעת הסכום בר . שההפסדים קטנו או לא קיימים עוד

אינו עולה על הערך בספרים , אחרי ביטול ההפסד מירידת הערך, אך ורק במידה שהערך בספרים של הנכס, ההשבה

(. 5ראה באור )שהיה נקבע אלמלא הוכר הפסד מירידת ערך , בניכוי פחת או הפחתות

 
:  ירידת ערך נכסיםIAS36יישום לראשונה של 

. ליישום התקן לא היתה השפעה מהותית.  באופן של יישום למפרע2011 בינואר 1הבנק יישם את התקן החל מיום 

 
זכויות עובדים . 12

התחייבויות , נוהג וציפיות ההנהלה, הסכם, בגין כל ההתחייבויות של יחסי עובד מעביד קיימות עתודות מתאימות על פי דין

הטבות לבוגרי הבנק ומענקי יובל מחושבות על ידי אקטואר מומחה בשיטת הערכה של הטבות , עתידיות בגין פנסיה

שיעור ההיוון של . חוות דעת האקטואר מצורפת לדוח הכספי. נצברות ובהתחשב בהסתברויות על בסיס ניסיון העבר

. העתודות נקבע על ידי המפקח על הבנקים והערכות הנהלה

 

בגין . התחייבויות לפיצויי פרישה ופנסיה מכוסות בעיקרן על ידי יעודות אשר מופקדות בקופת גמל לקיצבה ולפיצויים

. 13ראה באור . נכללה הפרשה בדוחות הכספיים, סכומי התחייבות אשר אינם מכוסים כאמור

ועודף היעודה על העתודה כלול במאזן בסעיף " התחייבויות אחרות"עודף העתודה על היעודה כלול במאזן בסעיף 

". נכסים אחרים"

 

 הנחיות והבהרות בנושא חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים
 פורסמו הנחיות של הפיקוח על הבנקים בנושא  חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא 2011 במרס 27ביום 

ההנחיות קובעות מספר הבהרות בנוגע להערכת התחייבות בגין זכויות עובדים והנחיות בנושא בקרה . זכויות עובדים

זיהוי ומיון התחייבויות בגין , פנימית על תהליך הדיווח הכספי בנושא זכויות עובדים תוך דרישה לשיתוף אקטואר מוסמך

 .קיום בקרות פנימיות לצורך הסתמכות על הערכת האקטואר ותיקופה וכן דרישות גילוי מסוימות, זכויות עובדים
 :השפעת היישום לראשונה של הנחיות והבהרות בנושא חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים 

השפעת היישום . 2011 באפריל 1- ההנחיות הכלולות בחוזר יושמו החל מהדוחות הכספיים לתקופות שלאחר ה

 . מספרי השוואה הוצגו מחדש,לראשונה נכללה בדרך של יישום למפרע
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דוחות כספיים לשנת 2011

 2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 1באור 
 

 2010 דצמבר 31ליום  

כמדווח בדוחות אלו השפעת היישום למפרע כפי שדווח בעבר  

 ח"במיליוני ש 

   השפעה על סעיפי המאזן 

 53 3.3 49.7נכסים אחרים 

 208.2 11.2 197.0התחייבויות אחרות 

 336.6( 7.9) 344.5סך כל הון 
 

 31.12.2009לשנה שנסתיימה ביום  

כמדווח בדוחות אלו השפעת היישום למפרע כפי שדווח בעבר  

 ח"במיליוני ש 

    (א)השפעה על סעיפי רווח והפסד 

 98.4 3.7 94.7משכורות והוצאות נלוות 

 51.3( 0.6) 51.9הפרשה למסים 

 76.2( 2.7) 73.5רווח נקי 
 

 . לא הוצגו מחדש2010מספרי ההשוואה לסעיפי רווח והפסד לשנת  (א)
 

 2010 דצמבר 31ליום  

כמדווח בדוחות אלו השפעת היישום למפרע כפי שדווח בעבר  

 9.9%( 0.24%) 10.14%יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון 

יחס הון ליבה   14.61%( 0.25%) 14.86%יחס הון ליבה 
 

  מבוסס מניותעסקאות תשלום. 13
השווי ההוגן במועד ההענקה של מענקי תשלום מבוסס מניות לעובדים נזקף כהוצאת שכר במקביל לגידול בהון העצמי 

, הסכום שנזקף כהוצאה בגין מענקי תשלום מבוסס מניות. על פני התקופה בה מושגת זכאות בלתי מותנית למענקים

מותאם על מנת לשקף את מספר , המותנים בתנאי הבשלה שהינם תנאי שירות או תנאי ביצוע שאינם תנאי שוק

הבנק מביא , עבור מענקי תשלום מבוסס מניות המותנים בתנאים שהם תנאי שוק. המענקים אשר צפויים להבשיל

הבנק מכיר בהוצאה בגין מענקים אלו , לכן, בחשבון תנאים אלו באמידת השווי ההוגן של המכשירים ההוניים המוענקים

 .ללא קשר אם התקיימו התנאים הללו

 

כנגד גידול , נזקף כהוצאה, המסולקות במזומן, השווי ההוגן של הסכום המגיע לעובדים בגין זכויות לעליית ערך מניות

, ההתחייבות נמדדת מחדש בכל מועד דיווח. על פני התקופה בה מושגת זכאות העובדים לתשלום, מקביל בהתחייבויות

. כל שינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות נזקף כהוצאת שכר ברווח והפסד. וכן במועד הסילוק

 

מטפל הבנק בהענקה כעסקת תשלום , בעסקאות בהן מעניקה חברת האם לעובדי הבנק זכויות למכשיריה ההוניים

בהתאם לאמור , כלומר מכיר בשווי ההוגן של ההענקה ישירות בהון העצמי, מבוסס מניות המסולקת במכשירים הוניים

. לעיל

. 13לפרטים נוספים ראה בבאור 
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 2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 1באור 
 

:  תשלום מבוסס מניותIFRS2יישום לראשונה של 

. ליישום לראשונה של התקן לא היתה השפעה מהותית

 
התחייבויות תלויות . 14

, נעשות הפרשות נאותות לגבי תביעות אשר בהתאם להערכת הנהלת הבנק המתבססת על הערכות היועצים המשפטיים

בנוסף קיימים הליכים משפטיים . ל מוכחשות על ידי הבנק"וזאת למרות שהתביעות הנ, לא תדחינה או תתבטלנה

. ומהטעם האמור לא בוצעה בגינם הפרשה, שבשלב זה לא ניתן להעריך את סיכוייהם

, בהתאם לתחומי ההסתברות להתממשות החשיפות לסיכונים, התביעות שהוגשו כנגד הבנק מסווגות לשלוש קבוצות

:  כמפורט להלן

 בגין תביעות הנכללות בקבוצת סיכון זו 70%-הסתברות להתממשות החשיפות לסיכון הינה מעל ל- סיכון צפוי  .1

. נכללו הפרשות בדוחות הכספיים

בגין תביעות הנכללות בקבוצת סיכון זו . 70%- ל20%הסתברות להתממשות החשיפות לסיכון הינה בין - סיכון אפשרי  .2

 .לא נכללו הפרשות בדוחות הכספיים אלא רק ניתן גילוי
בגין תביעות הנכללות בקבוצת . 20%-הסתברות להתממשות החשיפות לסיכון הינה קטנה או שווה ל- סיכון קלוש  .3

 .סיכון זו לא נכללו הפרשות בדוחות הכספיים ולא ניתן גילוי
 

מסווגת הצפוייה ונערכת בגינה הפרשה , תביעה שלגביה יש קביעה של המפקח על הבנקים כי נדרש להשיב כספים

. בגובה הסכום שנדרש להשיב

לא ניתן להעריך את סיכויי ההתממשות של , בהסתמך על יועציה המשפטיים, בהם לדעת הנהלת הבנק, במקרים נדירים

. החשיפה לסיכון בגין תביעה רגילה ובגין תביעה שאושרה כתביעה ייצוגית לא בוצעה הפרשה

 
 ניתנו פרטים בדבר סכום החשיפה הנוספת בשל כל התביעות התלויות אשר אפשרות התממשותן אינה 16בבאור 

. קלושה וכן ניתן גילוי להליכים משפטיים מהותיים כנגד הבנק

 

מסים על ההכנסה . 15
תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים . מסים על ההכנסה בדוח רווח והפסד כוללים מסים שוטפים ומסים נדחים

במקרים אלה השפעת המס . למעט אם הן מתייחסות לפריטים הנזקפים ישירות להון העצמי, נזקפות לדוח רווח והפסד

. אף היא נזקפת לסעיף המתייחס בהון העצמי
 

חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד 

. וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס לתשלום בגין שנים קודמות, לתאריך המאזן

 

מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים לבין הסכומים המובאים בחשבון 

מסים נדחים המתייחסים לפריטים . למעט מספר מצומצם של חריגים ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים, לצורכי מס

. נזקפים אף הם לסעיפים המתייחסים בהון העצמי, הנזקפים ישירות להון העצמי
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דוחות כספיים לשנת 2011

 2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 1באור 
 

: הגורמים העיקריים בגינם לא נרשמו מסים נדחים הם כדלקמן

  סכומי ההתאמה לשינויים בכח הקניה של השקל החדש המתייחסים בעיקר למבנים על פי הכללים שנקבעו על ידי

 .(ד)24ראה באור , 19המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות בתקן 
 הטבת מס לקבל בגין הפרשים זמניים כאשר אפשרות מימוש ההטבה מוטלת בספק. 
 

המסים הנדחים מחושבים בהתאם לשיעורי המס הצפויים לחול בעת הניצול או בעת מימוש ההטבות בהתבסס על 

. שיעורי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך המאזן

 

כוללת מס רווח המוטל על ההכנסה לפי חוק מס ערך . ההפרשה למסים על ההכנסה של הבנק לצרכי מס ערך מוסף

". משכורות והוצאות נלוות"מס ערך מוסף המוטל על השכר במוסדות כספיים נכלל בדוח רווח והפסד בסעיף . מוסף
 

 רווח למניה. 16
הרווח הבסיסי למניה מחושב על ידי חלוקת הרווח או . הבנק מציג נתוני רווח למניה בסיסי לגבי הון המניות הרגילות שלה

ההפסד המיוחסים לבעלי המניות הרגילות של הבנק במספר הממוצע המשוקלל של המניות הרגילות שהיו במחזור 

.  במשך התקופה

. ליישום התקן לראשונה לא היתה השפעה על אופן חישוב הרווח למניה, רווח למניה, IAS33יישום לראשונה של 
 

 דוח על תזרימי המזומנים . 17
ומפעילות , מפעילות בנכסים, הדוח על תזרימי המזומנים מוצג כשהוא מסווג לתזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

למעט תנועה בניירות ערך , תזרימי המזומנים מפעילות בנכסים ובהתחייבויות ובהון מוצגים נטו. בהתחייבויות ובהון

 .להשקעה ובנכסים לא כספיים

 

תעודות פיקדון סחירות ופיקדונות בבנקים מרכזיים , פיקדונות בבנקים, סעיף המזומנים ושווה המזומנים כולל מזומנים

. לתקופה מקורית של עד שלושה חודשים
 

מגזרי פעילות . 18
: אשר מתקיימים בו שלושת התנאים הבאיםהוא מרכיב בתאגיד בנקאי מגזר פעילות 

. עוסק בפעילויות עסקיות אשר מהם הוא עשוי להפיק הכנסות ולשאת בהוצאות .1

תוצאות פעולותיו נבחנות באופן סדיר על ידי ההנהלה והדירקטוריון לצורך קבלת החלטות בנוגע להקצאת משאבים  .2

 .למגזר והערכת ביצועיו
 .קיים לגביו מידע פיננסי נפרד .3

 

דהיינו נקודת המוצא היא הפילוח המגזרי המשמש לדיווח , "גישת ההנהלה"נשען על  בסיס הפילוח למגזרי פעילות

 . על פיו מתקבלות ההחלטות התפעוליות השוטפות והתחזיות לגבי הביצועים בעתיד, הפנימי להנהלה

.  מגזרים אלו כוללים גם מוצרים בנקאיים. חלוקת המגזרים בבנק מבוססת על אפיון של מגזרי לקוחות

 ".סכומים שלא הוקצו והתאמות"תוצאות מגזר המוצר שלא ניתן לשיוך למגזרי הלקוחות הרלוונטיים נכלל ב

. 26באור פרטים נוספים ראה ב
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 2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 1באור 
 

 עסקאות עם בעלי שליטה. 19
  נטילת התחייבות שיפוי או ויתור

. השיפוי או הוויתור נזקף לקרן הון, סכום ההתחייבות

  הלוואה וכתב התחייבות נדחה

לתקופה מוגדרת ושלא בתנאי , שנעשו בין הבנק לבין בעל השליטה, מתן הלוואה או הנפקת כתב התחייבות נדחה

המחושב לפי שיעור הריבית האפקטיבית , שוק מוצגים בדוחות הכספיים לפי הערך הנוכחי של ההחזרים הצפויים

אם במועד ההתקשרות היווה ההפרש בין הערך הנוכחי של , ביום קבלת ההלוואה או הנפקת כתב ההתחייבות הנדחה

ההפרש בין סכום ההלוואה . ההחזרים הצפויים לבין הסכום הנקוב בכתב ההתחייבות הנדחה חמישה אחוזים או יותר

המחושב לפי שיעור הריבית , או הסכום הנקוב בכתב ההתחייבות הנדחה לבין הערך הנוכחי של ההחזרים הצפויים

 .  נזקף לקרן הון, האפקטיבי האמור

. עסקאות עם בעלי עניין בבנק מבוצעות בתנאי שוק

 
 המנוהלים בלאומי ("חסכונות")פיקדונות הציבור . 20

המשווקים ללקוחות מופקדים לתקופות זהות בבנק  "חסכונות": להלןתוכניות חסכון וחלק מפיקדונות הציבור לזמן קצוב 

(. 7-  ו2 ראה באורים)חברת האם ומוצגים במאזן בסעיף פיקדונות בבנקים , לאומי

הרבית המשולמת על חסכונות אלו נכלל ברווח וההוצאה בגין  הרבית המתקבלת מפיקדונות הבנקים ההכנסה בגין

 (.19ראה באור )מפעולות מימון 

 

 תקני חשבונאות חדשים והוראות חדשות של המפקח על הבנקים בתקופה שלפני יישומם. 21
 
ב "הוראות בנושא מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי ואימוץ כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה (1)

 בנושא מדידת הכנסות ריבית
 

:  פורסם חוזר המפקח על הבנקים אשר נועד להתאים את הוראות הדיווח לציבור לצורך2011 בדצמבר 29- ב

  ההוראה מתאימה את מתכונת דוח רווח והפסד לאופן ההצגה - קביעת אופן ההצגה של דוח רווח והפסד

המתכונת החדשה משנה את אופן ההצגה של מרכיבי הרווח המימוני בגוף דוח רווח . ב"המקובל בעולם ובארה

משנה סיווג של ; מבטלת אבחנה בין עמלות מעסקי מימון לבין עמלות תפעוליות; והפסד ובביאורים הנלווים לו

. וכן משנה סיווג ושמות של סעיפים אחרים של דוח רווח והפסד" ריבית"הפרשי הצמדה על הקרן כחלק מ

ב לפיה "ומאמצת את הגישה הנהוגה בארה" רווח מפעולות בלתי רגילות"ההוראה מבטלת את סעיף , בנוסף

וכן קובעת כי סיווג אירוע כלשהו " אינם שכיחים"ו" אינם רגילים"פריטים מיוחדים מוגדרים כפריטים אשר 

ההוראה קובעת שינויים למתכונת , כמו כן. כפריט מיוחד יתאפשר רק באישור מראש של הפיקוח על הבנקים

. ביאורים נוספים בדוחות הכספיים
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 2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 1באור 
 

, 2012יישום ההוראות בנוגע למתכונת דוח רווח והפסד יבוצע החל מהדוח לציבור לרבעון הראשון של שנת 

. מיישום ההוראות לראשונה לא צפויה השפעה למעט שינוי הצגתי. באופן של יישום למפרע

 
 ב בנושא עמלות שאינן ניתנות להחזרה "אימוץ הכללים שנקבעו במסגרת תקני חשבונאות מקובלים בארה

. ההוראה קובעת כללים לטיפול בעמלות מיצירת הלוואות ובעלויות ישירות ליצירת הלוואות- ועלויות אחרות 

העמלות והעלויות הכשירות בהתאם לקריטריונים שנקבעו בהוראה לא יוכרו באופן מיידי בדוח רווח והפסד 

ההוראה משנה טיפול בעמלות , בנוסף. אלא יובאו בחשבון בחישוב שיעור הריבית האפקטיבית של ההלוואה

בהוראה נקבעו , כמו כן. ועלויות הקשורות להתחייבויות להקצאת אשראי לרבות עסקאות בכרטיסי אשראי

טיפול בפירעונות , כללים בנוגע לטיפול בשינויים בתנאי החוב אשר לא מהווים ארגון מחדש של חוב בעייתי

 .מוקדמים של חובות וכן טיפול בעסקאות מתן אשראי אחרות כגון עסקאות סינדיקציה
 

 הכללים שנקבעו בהוראה מהווים שינוי משמעותי לעומת הכללים הקיימים כיום בהוראות הדיווח לציבור .

ההיערכות ליישום הכללים שנקבעו בהוראה הינה מורכבת ובכוונת הפיקוח על הבנקים ללוות את תהליך 

בחוזר נקבע כי הכללים . במיוחד בכל הקשור לזיהוי העלויות הכשירות, ההיערכות של התאגידים הבנקאיים

בגין חובות פגומים ייושמו " ריבית"ההוראות בקשר לשינוי בהגדרת .  ואילך2013 בינואר 1בנושא ייושמו מיום 

.  ואילך בלבד2012 בינואר 1לגבי חובות שסווגו כפגומים מיום 

 
. הבנק בוחן את ההשלכות הצפויות מיישום לראשונה של ההוראות

 

אימוץ תקני דיווח כספי , 29 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 2006בחודש יולי ( 2 )

 ומחויבות לדווח על פי תקנותיו של חוק 1968-ח"התשכ, התקן קובע כי ישויות הכפופות לחוק ניירות ערך. בינלאומיים

האמור לא חל על . 2008 בינואר 1 לתקופות המתחילות החל מיום IFRSיערכו את דוחותיהן הכספיים לפי תקני , זה

.  תאגידים בנקאיים שדוחותיהם הכספיים ערוכים בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו
 

 פרסם הפיקוח על הבנקים מכתב בנושא דיווח של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי 2009בחודש יוני 

אשר קובע את אופן האימוץ הצפוי של תקני דיווח כספי בינלאומיים  (IFRS)בישראל לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים 

(IFRS) על ידי תאגידים בנקאיים  .

 
הובהר כי לאחר השלמת הליך התאמת ההוראות לתקנים הבינלאומיים תיוותר סמכותו של הפיקוח על , בנוסף

וכן לקבוע הוראות נוספות במקרים , הבנקים לקבוע הבהרות מחייבות לגבי אופן ישום הדרישות בתקנים הבינלאומיים

שבהם הדבר מתחייב לנוכח דרישות רשויות פיקוח במדינות מפותחות בעולם או בנושאים שלגביהם לא קיימת 

. הפיקוח על הבנקים ישמור על סמכותו לקבוע דרישות גילוי ודיווח, בנוסף. התייחסות בתקנים הבינלאומיים

 
:  הינוIFRS- תאריך היעד לדיווח של תאגידים בנקאיים בהתאם לתקני ה, בהתאם לחוזר

 
כאשר בכוונת הפיקוח על הבנקים לקבל במהלך , 2013 בינואר 1החל מיום - בנושאים בליבת העסק הבנקאי  .א

ב "ההחלטה הסופית תקבע בהתחשב בלוח הזמנים שיקבע בארה.  החלטה סופית בנושא זה2011שנת 

טרם נקבעה החלטה סופית . ובהתקדמות תהליך ההתכנסות בין גופי התקינה הבינלאומית והאמריקאית

 .בנושא
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 בנושאים המפורטים IFRSתקני , יחד עם זאת. 2011 בינואר 1ביום - בנושאים שאינם בליבת העסק הבנקאי  .ב

להלן טרם נכנסו לתוקף והם יאומצו בהתאם להנחיות הפיקוח על הבנקים לכשיפורסמו בנוגע לעיתוי ולאופן 

 :יישומם לראשונה
IAS 7 ,דוחות תזרים מזומנים; 

IAS 12 ,מסים על ההכנסה; 
IAS 19 ,הטבות עובד; 
IAS 23 ,עלויות אשראי; 
IAS 24 ,גילויים בהקשר לצד קשור. 

 
במסגרת החוזר . מסוימים (IFRS) הופץ חוזר בנושא אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים 2011 בנובמבר 30ביום 

ייושמו על ידי תאגידים , הטבות עובד, IAS 19למעט , כי תקני דיווח כספי בינלאומיים אלו, בין היתר, נקבע

בעת היישום לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיים אלה הבנקים . 2012 בינואר 1- בנקאיים  החל מ

לרבות תיקון למפרע של מספרי השוואה אם , נדרשים לפעול בהתאם להוראות המעבר שנקבעו בתקנים

 .הדבר נדרש
 

 :2012 בינואר 1- להלן פרטים נוספים בנושא התקנים שיאומצו החל מ

 IAS 12 ,מיסים על ההכנסה 
ההכרה במיסים נדחים תתבצע , בהתאם לתקן. התקן קובע את הטיפול החשבונאי במיסים על ההכנסה

למעט , בהתייחס להפרשים הזמניים בין הערך בספרים של נכסים והתחייבויות לבין ערכם לצורכי מס

המיסים הנדחים יימדדו . חריגים הקיימים בתקן על פיהם לא יוכרו מיסים נדחים בגין הפרשים זמניים

בהתבסס על שיעורי , בהתאם לשיעורי המס החזויים לחול בתקופה שבה ימומשו ההפרשים הזמניים

התחייבויות או . המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לסוף תקופת המאזן

נכסי מסים שוטפים בגין התקופה השוטפת ובגין תקופות קודמות יימדדו לפי הסכום שחזוי שישולם 

תוך שימוש בשיעורי המס ובחוקי המס אשר נחקקו או אשר , שיושב מרשויות המס/לרשויות המס

. חקיקתם הושלמה למעשה עד לסוף תקופת המאזן

 
זיכויי מס והפרשים זמניים , עוד קובע התקן כי נכסי מיסים נדחים יוכרו בספרים בגין הפסדים מועברים

בהתאם . שכנגדה ניתן יהיה לנצל אותם, הניתנים לניכוי כאשר צפוי שבעתיד תהיה הכנסה חייבת

הגדרת המונח , לכללים שנקבעו בתקן כפי שאומץ בהוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים

( more likely than not" )יותר סביר מאשר לא"תהיה בעקביות ליישום של המונח  (probableָׂ)" צפוי"

אינו " בהוראות הדיווח לציבור המיושמות כיום אשר קובעות רף זה כprobableוזאת חלף תרגום המונח 

  (.beyond any reasonable doubt)" מוטל בספק
 

תאגידים בנקאיים יידרשו , במצבים שבהם מתקיימים תנאי חוסר ודאות ומיסים על ההכנסה, כמו כן

כל עוד אלה אינם , חוסר ודאות במיסים על ההכנסה, FIN 48ליישם את הכללים שנקבעו בהבהרה 

נהלים ויישום דרישות , זאת בדרך של קביעת מדיניות, סותרים את תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים

. תיעוד בכל הקשור לפוזיציות מס בדרגות אי וודאות שונות

 
 .מיישום התקן לראשונה לא צפויה השפעת מהותית
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 IAS 7 , דוח על תזרימי מזומנים 

התקן קובע כי יש לתת מידע לגבי השינויים שחלו בתקופת הדיווח במזומנים ובשווי מזומנים באמצעות 

בהוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים נקבעו שינויים למתכונת . דוח על תזרימי המזומנים

זאת במטרה להתאימה לדרישות התקן ולדרישות הדיווח , הנוכחית של הדוח על תזרימי המזומנים

תזרימי המזומנים יסווגו לתזרימי , בפרט. שנקבעו בתקני דיווח כספי בינלאומיים מסוימים אחרים

נקבע אילו פעילויות יחשבו כעיקריות , כמו כן. פעילות השקעה ופעילות מימון, מזומנים מפעילות שוטפת

נקבעו הנחיות בנוגע , בנוסף. לייצור הכנסות הבנק וכתוצאה מכך יסווגו במסגרת הפעילות השוטפת

ההשפעה של שינויים בשער החליפין על מזומנים ושווה מזומנים . להצגת תזרימי מזומנים בברוטו ובנטו

המוחזקים במטבע חוץ או העומדים לפירעון במטבע חוץ תוצג בנפרד מיתר השינוי במזומנים ושווי 

לתזרימי מזומנים מריבית ומדיבידנדים שנתקבלו או ששולמו וכן לתזרימי מזומנים הנובעים . מזומנים

.  ממיסים על ההכנסה יינתן גילוי בנפרד

הותאם דוח התזרים לשינויים אחרים שחלו בהוראות הדיווח לציבור בהתאם לאימוץ של תקני , כמו כן

IFRSמסוימים  .

. מיישום התקן לראשונה לא צפויה השפעה למעט שינוי הצגתי

 
 IAS 23 ,עלויות אשראי 

התקן קובע כי הישות להוון עלויות אשראי אשר מתייחסות ישירות לרכישה והקמה או לייצור של נכס 

נכס כשיר הוא נכס שנדרשת תקופת זמן משמעותית להכנתו לשימושו המיועד או מכירתו והוא . כשיר

נכסי תוכנה ונכסים אחרים הדורשים פרק זמן ממושך כדי להביאם , נכסי רכוש קבוע, בין היתר, כולל

במסגרת הוראות הפיקוח על הבנקים , עם זאת. למצב אשר יוכלו לשרת בשימושם המיועד או למכירתם

נהלים ובקרות ברורים באשר , מבלי שקבע מדיניות, הובהר כי תאגיד בנקאי לא יהוון עלויות אשראי

. לקריטריונים להכרה בנכסים כנכסים כשירים ובאשר לעלויות האשראי שהוונו

 .לא צפויה השפעה מיישום התקן לראשונה, לאור זאת
 
 IAS 24 ,גילויים בהקשר של צד קשור 

התקן קובע את דרישות הגילוי שעל ישות לתת על יחסיה עם צד קשור וכן על עסקאות ויתרות שטרם 

. נפרעו עם צד קשור

אנשי מפתח ניהוליים ייחשבו כאנשים שיש . נדרש מתן גילוי על תגמול לאנשי מפתח ניהוליים, בנוסף

לרבות , להכוונה ושליטה עליה במישרין או בעקיפין, להם סמכות ואחריות לתכנון פעילות הישות

. של ישות זו (פעיל או לא פעיל)דירקטור כלשהו 

במסגרת האימוץ הצפוי של התקן על ידי הפיקוח על הבנקים תותאם מתכונת הגילוי הנדרש בדוחות 

 והן על הגילויים הנוספים הנדרשים מכח IAS 24הכספיים על מנת לענות הן על דרישות הגילוי של 

 .מיישום התקן לראשונה לא צפויה השפעה למעט שינוי הצגתי. 2010-ע"תקנות ניירות ערך התש

 
הטיפול החשבונאי , 23 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות 2006בחודש דצמבר ( 3)

הצגת פעולות בין תאגיד לבין בעל )התקן מחליף את תקנות ניירות ערך . בעסקאות בין ישות לבין בעל שליטה בה

.  כפי שאומצו בהוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים, 1996-ו"התשנ, (שליטה בו בדוחות הכספיים
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התקן קובע כי נכסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה בין הישות לבין בעל השליטה בה ימדדו במועד העסקה 

הפרש בחובה מהווה במהותו . לפי שווי הוגן וההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה שנזקפה בעסקה ייזקף להון

הפרש בזכות מהווה במהותו השקעת בעלים ולכן יוצג בסעיף נפרד בהון . דיבידנד ולכן מקטין את יתרת העודפים

 ".קרן הון מעסקה בין ישות לבין בעל השליטה בה"שייקרא 

 
 :כדלקמן, התקן דן בשלוש סוגיות הנוגעות לעסקאות בין ישות לבין בעל השליטה בה

 ;העברת נכס מהישות לבעל השליטה, או לחילופין, העברת נכס לישות מבעל השליטה (1)

שיפוי הישות על ידי בעל , על ידי בעל השליטה, במלואה או בחלקה, נטילת התחייבות של הישות כלפי צד שלישי (2)

 ;במלואו או בחלקו, וויתור בעל השליטה לישות על חוב שמגיע לו מהישות, השליטה בה בגין הוצאה

קובע התקן את הגילוי שיש לתת , כמו כן. הלוואות שניתנו לבעל השליטה או הלוואות שהתקבלו מבעל השליטה (3)

.  בדוחות הכספיים בנוגע לעסקאות בין הישות לבין בעל השליטה בה במהלך התקופה

 
 החוזרבמסגרת . מסוימים (IFRS) הופץ חוזר בנושא אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים 2011 בנובמבר 30ביום 

לצורך טיפול חשבונאי בפעולות בין תאגיד בנקאי לבין בעל שליטה בו , 2012 בינואר 1כי החל מיום , בין היתר, נקבע

במצבים בהם . ב"יש ליישם את כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה, ובין חברה בשליטת התאגיד הבנקאי

זאת בעקביות לעקרונות , 23ייושמו הכללים שנקבעו בתקן , בכללים כאמור לא קיימת התייחסות לאופן הטיפול

.  אימוץ תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים בנושאים שאינם בליבת העסק הבנקאי

. הבנק נערך ליישום התקן

 .ליישום התקן לא צפוייה השפעה על הדוח הכספי
 

מדידת שווי הוגן  , ASU 2011-04 עדכון תקינה חשבונאית .4

 FASעדכון תקינה חשבונאית זה מעדכן את ההנחיות לגבי אופן מדידת שווי הוגן שנקבעו בתקן חשבונאות אמריקאי 

157 (ASU 820-10 .העדכונים שנכללו ב -ASUכוללים הבהרות של ה  -FASB בנוגע לכוונותיו בנושא אופן היישום 

וכן עדכונים אשר קובעים עקרונות או דרישות , של כללי מדידת שווי הוגן ובנושא דרישות הגילוי הקיימות כיום

. ספציפיות בנושא מדידת שווי הוגן ובנושא דרישות הגילוי לגבי מדידות השווי ההוגן

במסגרת העדכונים נכללו הבהרות נוספות והנחיות ספציפיות בנושא מדידת השווי ההוגן של מכשירים , בין היתר

נקבעו כללים למדידת שווי הוגן של מכשירים המסווגים על ידי הישות , פיננסיים אשר מנוהלים במסגרת פורטפוליו

המדווחת בהון וכן הבהרות לגבי יישום פרמיות או ניכיונות בחישוב שווי הוגן של יחידה חשבונאית של נכס או 

: דורש התקן דרישות גילוי נוספות המפורטות להלן, בנוסף. התחייבות

 
 (:level 3 )3לגבי מדידות שווי הוגן שסווגו בהיררכית השווי ההוגן במסגרת רמה  .א

 ;תהליך הערכה שמיושם על ידי הישות המדווחת
 ניתוח רגישות של מדידת השווי ההוגן לשינויים בנתונים לא נצפים ויחסים הדדיים בין נתונים לא נצפים אלו ,

. אם קיימים

כאשר הנכס נמדד לפי שווי הוגן , (highest and best use)שימוש בנכס לא פיננסי באופן השונה מהשימוש המיטבי  .ב

. במאזן או כאשר שוויו ההוגן נכלל במסגרת הגילויים בהתאם להנחת השימוש המיטבי

אך אשר נדרש , סיווג לרמות במסגרת היררכית השווי ההוגן לגבי פריטים אשר לא נמדדים לפי שווי הוגן במאזן .ג

. גילוי לגבי שווים ההוגן
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26/02/2012- טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

מזומנים ופיקדונות בבנקים - 2באור 
 בדצמבר31 בדצמבר31

20112010
סכומים מדווחים

ח "מיליוני ש

               108.7               120.3מזומנים ופיקדונות בבנקים מרכזיים

            1,035.7            1,215.7פיקדונות בבנקים מסחריים

            1,144.4            1,336.0סך כל המזומנים והפיקדונות בבנקים 

,פיקדונות בבנקים ובבנק ישראל, מזומנים: מזה
               194.5               195.9   לתקופה מקורית של עד שלושה חודשים 

ניירות ערך - 3באור 
2011  בדצמבר 31

(ב)רווח כולל אחר מצטבר 
 (א)שווי הוגן הפסדים רווחים עלות מופחתת הערך במאזן

סכומים מדווחים
ח"מיליוני ש

:אגרות חוב זמינות למכירה 

               568.5 (0.8)                   4.5               564.8              568.5של ממשלת ישראל
                   1.4                     -                     0.1                   1.3                  1.4של מוסדות פיננסיים בישראל

                   1.2                     -                       -                     1.2                  1.2של אחרים בישראל

               571.1 (0.8)                   4.6               567.3              571.1סך הכל ניירות ערך

2010  בדצמבר 31
(ב)רווח כולל אחר מצטבר 

 (א)שווי הוגן הפסדים רווחים עלות מופחתת הערך במאזן
סכומים מדווחים

ח"מיליוני ש

:אגרות חוב זמינות למכירה

               613.5 (0.1)                   2.6               611.0              613.5של ממשלת ישראל
                   1.5                     -                     0.1                   1.4                  1.5של מוסדות פיננסיים בישראל

                   1.2                     -                       -                     1.2                  1.2של אחרים בישראל

               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)

.('ה) 19ראה באור - פירוט תוצאות הפעילות בהשקעות באגרות חוב . 12בדבר שיעבודים ראה באור   :הערה

26/02/2012-טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום באורים לדוחות הכספיים ליום 

אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי - 4באור 

כללי
סיכון אשראי והפרשה,  מיישם הבנק הוראה חדשה של הפיקוח על הבנקים בנושא מדידה וגילוי של חובות פגומים2011 בינואר 1-החל מ

. בדוחות כספיים 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 כדלקמן31.12.2011ההפרשה בתקופה של שנה  שנסתיימה ביום 

2011  בדצמבר 31
הפרשה להפסדי אשראי

כ"סהעל בסיס על בסיס פרטני
(א)קבוצתי 

( ח"במיליוני ש ) 

            172.9              11.8           161.1(1) 31.12.2010יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 
31.12.2011לשנה  שנסתיימה ביום 

 (158.5)                  -   (158.5)(ב) 1.1.2011מחיקות חשבונאיות נטו שהוכרו ליום 

שינויים אחרים בהפרשה להפסדי אשראי ליום 
              37.9              36.4               1.5(ב) (נזקפו להון העצמי) 1.1.2011

              52.3              48.2               1.1.20114.1יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 
                6.5 (0.4)               6.9הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (39.6)                  -   (39.6)    מחיקות חשבונאיות
              33.3                  -               33.3    גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

 (6.3)                  -   (6.3)מחיקות חשבונאיות נטו

              52.5              47.8               31.12.20114.7יתרות הפרשה להפסדי אשראי ליום 

.לרבות הפרשה על בסיס קבוצתי בגין חובות שנבדקו פרטנית ונמצא שאינם פגומים (א)
.סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, כתוצאה מיישום לראשונה של ההוראות החדשות בנושא  מדידה וגילוי של חובות פגומים (ב)

 תאגידים 1.1.2011החל מיום , סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, בהתאם להוראות החדשות בנושא מדידה וגילוי של חובות פגומים 
.נוספת ומיוחדת לחובות מסופקים, בנקאיים אינם נדרשים לשמור הפרשה כללית

".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)2010  בדצמבר 201131  בדצמבר 31

יתרת חוב נטוהפרשה  יתרת חוב יתרת חוב נטוהפרשה  יתרת חוב 
להפסדי אשראירשומהלהפסדי אשראירשומה

              76.2                7.6              83.8              96.6                6.3           102.9(א)אשראי לציבור שנבדק על בסיס פרטני 
         3,182.0              42.2         3,224.2         3,626.7              44.1        3,670.8(ב)אשראי לציבור שנבדק על בסיס קבוצתי 

         3,258.2              49.8         3,308.0         3,723.3              50.4        3,773.7סך הכל אשראי לציבור

. ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי זה חושבה על בסיס קבוצתי. לרבות אשראי שנבחן על בסיס פרטני ונמצא שהוא אינו פגום (א)
.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 (ב)

.(('ה)1ראה באור ), לפירוט בדבר סוגי האשראי שנבדקים על בסיס פרטני וסוגי האשראי שנבדקים על בסיס קבוצתי: הערה

(2)(3)
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26/02/2012- טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

מזומנים ופיקדונות בבנקים - 2באור 
 בדצמבר31 בדצמבר31

20112010
סכומים מדווחים

ח "מיליוני ש

               108.7               120.3מזומנים ופיקדונות בבנקים מרכזיים

            1,035.7            1,215.7פיקדונות בבנקים מסחריים

            1,144.4            1,336.0סך כל המזומנים והפיקדונות בבנקים 

,פיקדונות בבנקים ובבנק ישראל, מזומנים: מזה
               194.5               195.9   לתקופה מקורית של עד שלושה חודשים 

ניירות ערך - 3באור 
2011  בדצמבר 31

(ב)רווח כולל אחר מצטבר 
 (א)שווי הוגן הפסדים רווחים עלות מופחתת הערך במאזן

סכומים מדווחים
ח"מיליוני ש

:אגרות חוב זמינות למכירה 

               568.5 (0.8)                   4.5               564.8              568.5של ממשלת ישראל
                   1.4                     -                     0.1                   1.3                  1.4של מוסדות פיננסיים בישראל

                   1.2                     -                       -                     1.2                  1.2של אחרים בישראל

               571.1 (0.8)                   4.6               567.3              571.1סך הכל ניירות ערך

2010  בדצמבר 31
(ב)רווח כולל אחר מצטבר 

 (א)שווי הוגן הפסדים רווחים עלות מופחתת הערך במאזן
סכומים מדווחים

ח"מיליוני ש

:אגרות חוב זמינות למכירה

               613.5 (0.1)                   2.6               611.0              613.5של ממשלת ישראל
                   1.5                     -                     0.1                   1.4                  1.5של מוסדות פיננסיים בישראל

                   1.2                     -                       -                     1.2                  1.2של אחרים בישראל

               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)

.('ה) 19ראה באור - פירוט תוצאות הפעילות בהשקעות באגרות חוב . 12בדבר שיעבודים ראה באור   :הערה

26/02/2012-טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום באורים לדוחות הכספיים ליום 

אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי - 4באור 

כללי
סיכון אשראי והפרשה,  מיישם הבנק הוראה חדשה של הפיקוח על הבנקים בנושא מדידה וגילוי של חובות פגומים2011 בינואר 1-החל מ

. בדוחות כספיים 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 כדלקמן31.12.2011ההפרשה בתקופה של שנה  שנסתיימה ביום 

2011  בדצמבר 31
הפרשה להפסדי אשראי

כ"סהעל בסיס על בסיס פרטני
(א)קבוצתי 

( ח"במיליוני ש ) 

            172.9              11.8           161.1(1) 31.12.2010יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 
31.12.2011לשנה  שנסתיימה ביום 

 (158.5)                  -   (158.5)(ב) 1.1.2011מחיקות חשבונאיות נטו שהוכרו ליום 

שינויים אחרים בהפרשה להפסדי אשראי ליום 
              37.9              36.4               1.5(ב) (נזקפו להון העצמי) 1.1.2011

              52.3              48.2               1.1.20114.1יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 
                6.5 (0.4)               6.9הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (39.6)                  -   (39.6)    מחיקות חשבונאיות
              33.3                  -               33.3    גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

 (6.3)                  -   (6.3)מחיקות חשבונאיות נטו

              52.5              47.8               31.12.20114.7יתרות הפרשה להפסדי אשראי ליום 

.לרבות הפרשה על בסיס קבוצתי בגין חובות שנבדקו פרטנית ונמצא שאינם פגומים (א)
.סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, כתוצאה מיישום לראשונה של ההוראות החדשות בנושא  מדידה וגילוי של חובות פגומים (ב)

 תאגידים 1.1.2011החל מיום , סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, בהתאם להוראות החדשות בנושא מדידה וגילוי של חובות פגומים 
.נוספת ומיוחדת לחובות מסופקים, בנקאיים אינם נדרשים לשמור הפרשה כללית

".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)2010  בדצמבר 201131  בדצמבר 31

יתרת חוב נטוהפרשה  יתרת חוב יתרת חוב נטוהפרשה  יתרת חוב 
להפסדי אשראירשומהלהפסדי אשראירשומה

              76.2                7.6              83.8              96.6                6.3           102.9(א)אשראי לציבור שנבדק על בסיס פרטני 
         3,182.0              42.2         3,224.2         3,626.7              44.1        3,670.8(ב)אשראי לציבור שנבדק על בסיס קבוצתי 

         3,258.2              49.8         3,308.0         3,723.3              50.4        3,773.7סך הכל אשראי לציבור

. ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי זה חושבה על בסיס קבוצתי. לרבות אשראי שנבחן על בסיס פרטני ונמצא שהוא אינו פגום (א)
.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 (ב)

.(('ה)1ראה באור ), לפירוט בדבר סוגי האשראי שנבדקים על בסיס פרטני וסוגי האשראי שנבדקים על בסיס קבוצתי: הערה

(2)(3)
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דוחות כספיים לשנת 2011

27/02/2012-טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  - 4באור 

אשראי לציבור שנבדק על בסיס פרטני. ב
ח''סכומים מדווחים במיליוני ש

(נתוני פרופורמה)2010  בדצמבר 201131  בדצמבר 31:אשראי לציבור שנבדק על בסיס פרטני כולל. 1
יתרת חוב נטוהפרשה  יתרת חוב יתרת חוב נטוהפרשה  יתרת חוב 

להפסדי אשראירשומהלהפסדי אשראירשומה
(מבוקר)(בלתי מבוקר)

                     8.4                 4.1               12.5                   11.4                 4.7              16.1(א)אשראי לציבור פגום 
                       -                     -                     -                          -                     -                    -  (ב) ימים או יותר 90בפיגור של ,אשראי לציבור שאינו פגום
                     1.5                   -                   1.5                     0.8                 0.1                0.9(ב) ימים 89 ימים ועד 30בפיגור של ,אשראי לציבור שאינו פגום

                   66.3                 3.5               69.8                   84.4                 1.5              85.9(ב)אשראי לציבור אחר שאינו פגום 
                   67.8                 3.5               71.3                   85.2                 1.6              86.8(ב)כ אשראי לציבור שאינו פגום "סה
                   76.2                 7.6               83.8                   96.6                 6.3            102.9כ אשראי לציבור שנבדק על בסיס פרטני"סה

.אשראי פגום אינו צובר הכנסות רבית  (א)
.ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי זה חושבה על בסיס קבוצתי. אשראי שנבדק על בסיס פרטני ונמצא שאינו פגום (ב)
.הוצג מחדש (ג)

2010  בדצמבר 201131  בדצמבר 31מידע נוסף על אשראי לציבור פגום שנבדק על בסיס פרטני
יתרת חוב רשומהיתרת חוב רשומה

(נתוני פרופורמה)
(מבוקר)(בלתי מבוקר)

                   11.7                     8.2אשראי לציבור פגום בגינו קיימת הפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטני. 2
                     0.8                     7.9   אשראי לציבור פגום בגינו לא קיימת הפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטני

                   12.5                   16.1   סך הכל אשראי לציבור פגום

                   12.5                   16.1אשראי לציבור פגום שנמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי מזומנים. 3
                       -                          -     אשראי לציבור פגום שנמדד לפי שווי הביטחון

                   12.5                   16.1   סך הכל אשראי לציבור פגום

יתרת חוב נטוהפרשה  יתרת חוב 
להפסדי אשראירשומה

אשראי בעייתי בארגון מחדש במסגרתו בוצעו שינויים בתנאי . 4
:האשראי

                     5.6                   -                  5.6   שאינו צובר הכנסות רבית
                        -                     -                    -     צובר הכנסות רבית

                     5.6                   -                  5.6(נכלל באשראי לציבור פגום)   סך הכל 

. לא היה אשראי בעייתי בארגון מחדש במסגרתו בוצעו שינויים בתנאי האשראי31.12.2010ליום 

2011  בדצמבר 31
(בלתי מבוקר)

                   14.6יתרת חוב רשומה ממוצעת של אשראי לציבור פגום בתקופת הדיווח. 5
                       -     סך הכנסות רבית שנרשמו בתקופת הדיווח בגין אשראי זה בפרק הזמן בו סווג כפגום 

   סך הכנסות רבית שהיו נרשמות בתקופת הדיווח אילו היה אשראי זה 
                     1.3   צובר רבית לפי תנאיו המקוריים

הכנסות רבית שנרשמו לפי השיטה החשבונאית של בסיס מזומן : מזה (*)  

: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)2010  בדצמבר 201131  בדצמבר 31

יתרת חוב נטוהפרשה  יתרת חוב יתרת חוב נטוהפרשה  יתרת חוב 
להפסדי אשראירשומהלהפסדי אשראירשומה

(מבוקר)(בלתי מבוקר)

                       -                     -                     -                         -                     -                    -  אשראי לציבור פגום
                     3.5                 0.7                 4.2                   15.3                 3.1              18.4 ימים או יותר90בפיגור של ,אשראי לציבור שאינו פגום
                 140.2                 1.4             141.6                   44.2                 0.6              44.8 ימים89 ימים ועד 30בפיגור של ,אשראי לציבור שאינו פגום

              3,038.3               40.1          3,078.4              3,567.2               40.4         3,607.6אשראי לציבור אחר שאינו פגום
              3,182.0               42.2          3,224.2              3,626.7               44.1         3,670.8סך הכל

(ג)

(ג)
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27/02/2012-טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  - 4באור 

אשראי לציבור שנבדק על בסיס פרטני. ב
ח''סכומים מדווחים במיליוני ש

(נתוני פרופורמה)2010  בדצמבר 201131  בדצמבר 31:אשראי לציבור שנבדק על בסיס פרטני כולל. 1
יתרת חוב נטוהפרשה  יתרת חוב יתרת חוב נטוהפרשה  יתרת חוב 

להפסדי אשראירשומהלהפסדי אשראירשומה
(מבוקר)(בלתי מבוקר)

                     8.4                 4.1               12.5                   11.4                 4.7              16.1(א)אשראי לציבור פגום 
                       -                     -                     -                          -                     -                    -  (ב) ימים או יותר 90בפיגור של ,אשראי לציבור שאינו פגום
                     1.5                   -                   1.5                     0.8                 0.1                0.9(ב) ימים 89 ימים ועד 30בפיגור של ,אשראי לציבור שאינו פגום

                   66.3                 3.5               69.8                   84.4                 1.5              85.9(ב)אשראי לציבור אחר שאינו פגום 
                   67.8                 3.5               71.3                   85.2                 1.6              86.8(ב)כ אשראי לציבור שאינו פגום "סה
                   76.2                 7.6               83.8                   96.6                 6.3            102.9כ אשראי לציבור שנבדק על בסיס פרטני"סה

.אשראי פגום אינו צובר הכנסות רבית  (א)
.ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי זה חושבה על בסיס קבוצתי. אשראי שנבדק על בסיס פרטני ונמצא שאינו פגום (ב)
.הוצג מחדש (ג)

2010  בדצמבר 201131  בדצמבר 31מידע נוסף על אשראי לציבור פגום שנבדק על בסיס פרטני
יתרת חוב רשומהיתרת חוב רשומה

(נתוני פרופורמה)
(מבוקר)(בלתי מבוקר)

                   11.7                     8.2אשראי לציבור פגום בגינו קיימת הפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטני. 2
                     0.8                     7.9   אשראי לציבור פגום בגינו לא קיימת הפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטני

                   12.5                   16.1   סך הכל אשראי לציבור פגום

                   12.5                   16.1אשראי לציבור פגום שנמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי מזומנים. 3
                       -                          -     אשראי לציבור פגום שנמדד לפי שווי הביטחון

                   12.5                   16.1   סך הכל אשראי לציבור פגום

יתרת חוב נטוהפרשה  יתרת חוב 
להפסדי אשראירשומה

אשראי בעייתי בארגון מחדש במסגרתו בוצעו שינויים בתנאי . 4
:האשראי

                     5.6                   -                  5.6   שאינו צובר הכנסות רבית
                        -                     -                    -     צובר הכנסות רבית

                     5.6                   -                  5.6(נכלל באשראי לציבור פגום)   סך הכל 

. לא היה אשראי בעייתי בארגון מחדש במסגרתו בוצעו שינויים בתנאי האשראי31.12.2010ליום 

2011  בדצמבר 31
(בלתי מבוקר)

                   14.6יתרת חוב רשומה ממוצעת של אשראי לציבור פגום בתקופת הדיווח. 5
                       -     סך הכנסות רבית שנרשמו בתקופת הדיווח בגין אשראי זה בפרק הזמן בו סווג כפגום 

   סך הכנסות רבית שהיו נרשמות בתקופת הדיווח אילו היה אשראי זה 
                     1.3   צובר רבית לפי תנאיו המקוריים

הכנסות רבית שנרשמו לפי השיטה החשבונאית של בסיס מזומן : מזה (*)  

: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)2010  בדצמבר 201131  בדצמבר 31

יתרת חוב נטוהפרשה  יתרת חוב יתרת חוב נטוהפרשה  יתרת חוב 
להפסדי אשראירשומהלהפסדי אשראירשומה

(מבוקר)(בלתי מבוקר)

                       -                     -                     -                         -                     -                    -  אשראי לציבור פגום
                     3.5                 0.7                 4.2                   15.3                 3.1              18.4 ימים או יותר90בפיגור של ,אשראי לציבור שאינו פגום
                 140.2                 1.4             141.6                   44.2                 0.6              44.8 ימים89 ימים ועד 30בפיגור של ,אשראי לציבור שאינו פגום

              3,038.3               40.1          3,078.4              3,567.2               40.4         3,607.6אשראי לציבור אחר שאינו פגום
              3,182.0               42.2          3,224.2              3,626.7               44.1         3,670.8סך הכל

(ג)

(ג)

26/02/2012-טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  - 4באור 

הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות ובגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים. ד
ח''סכומים מדווחים במיליוני ש

2011  בדצמבר 31
הפרשה להפסדי אשראי

כ"סהעל בסיס על בסיס פרטני

(א)קבוצתי 
(בלתי מבוקר)

                     52.3                     48.2                       4.1(נתוני פרופורמה) 1.1.2011יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 
2011שנת 

                       6.5 (0.4)                       6.9הוצאות בגין הפסדי אשראי
 (39.6)                         -   (39.6)    מחיקות חשבונאיות

                     33.3                         -                       33.3    גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות
 (6.3)                         -   (6.3)מחיקות חשבונאיות נטו

                     52.5                     47.8                       31.12.20114.7יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

2011  בדצמבר 31: הרכב יתרות ההפרשה ליום
                     50.4                     45.7                       4.7בגין אשראי לציבור

                       2.1                       2.1                         -  (נכלל בסעיף התחייבויות אחרות)בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים 
                     52.5                     47.8                       20114.7 בדצמבר 31יתרות ההפרשה ליום 

(נתוני פרופורמה) 2010  בדצמבר 31: 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 
                     52.3                     48.2                       4.1(נתוני פרופורמה) 2010 בדצמבר 31יתרות ההפרשה ליום 

.לרבות הפרשה על בסיס קבוצתי בגין חובות שנבדקו פרטנית ונמצא שאינם פגומים (א)
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דוחות כספיים לשנת 2011
27/02/2012- טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  - 4באור 

(ב)(א)וסיכון אשראי חוץ מאזני  (א)אשראי לציבור .  ה
לפי גודל האשראי של לווה

2011  בדצמבר 31
סיכון אשראי (א)אשראי (ג)מספר לווים תקרת האשראי

(ב)(א)חוץ מאזני ללווה בודד
         סכומים מדווחים           

ח"אלפי ש

57.8 79.1 1049,265 עד 

53.1 132.8 2012,817 עד 10 מעל 

95.3 319.9 4014,331 עד 20 מעל 

138.7 666.9 8014,234 עד 40 מעל 

118.1 761.2 1508,457 עד 80 מעל 

79.2 501.5 3003,187 עד 150 מעל 

50.9 343.8 6001,102 עד 300 מעל 

45.9 240.9 1,200390 עד 600 מעל 

26.6 130.0 2,000104 עד 1,200 מעל 

24.7 130.7 4,00065 עד 2,000 מעל 

52.4 170.0 8,00045 עד 4,000 מעל 

65.6 152.9 20,00018 עד 8,000 מעל 

4.2 87.3 40,0003 עד 20,000 מעל 

2.5 56.7 1 40,000 מעל 

815.0 3,773.7 104,019  סך הכל   

האשראי וסיכון האשראי החוץ מאזני מוצגים לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי ולפני השפעת ביטחונות המותרים לניכוי  (א)
.     לצורך חבות של לווה ושל קבוצת לווה

.סיכון אשראי במכשירים פיננסים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלת החבות של לווה (ב)
.מספר הלווים לפי סך הכל אשראי וסיכון אשראי חוץ מאזני (ג)
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27/02/2012- טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  - 4באור 

(ב)(א)וסיכון אשראי חוץ מאזני  (א)אשראי לציבור .  ה
לפי גודל האשראי של לווה

2011  בדצמבר 31
סיכון אשראי (א)אשראי (ג)מספר לווים תקרת האשראי

(ב)(א)חוץ מאזני ללווה בודד
         סכומים מדווחים           

ח"אלפי ש

57.8 79.1 1049,265 עד 

53.1 132.8 2012,817 עד 10 מעל 

95.3 319.9 4014,331 עד 20 מעל 

138.7 666.9 8014,234 עד 40 מעל 

118.1 761.2 1508,457 עד 80 מעל 

79.2 501.5 3003,187 עד 150 מעל 

50.9 343.8 6001,102 עד 300 מעל 

45.9 240.9 1,200390 עד 600 מעל 

26.6 130.0 2,000104 עד 1,200 מעל 

24.7 130.7 4,00065 עד 2,000 מעל 

52.4 170.0 8,00045 עד 4,000 מעל 

65.6 152.9 20,00018 עד 8,000 מעל 

4.2 87.3 40,0003 עד 20,000 מעל 

2.5 56.7 1 40,000 מעל 

815.0 3,773.7 104,019  סך הכל   

האשראי וסיכון האשראי החוץ מאזני מוצגים לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי ולפני השפעת ביטחונות המותרים לניכוי  (א)
.     לצורך חבות של לווה ושל קבוצת לווה

.סיכון אשראי במכשירים פיננסים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלת החבות של לווה (ב)
.מספר הלווים לפי סך הכל אשראי וסיכון אשראי חוץ מאזני (ג)

26/02/2012- טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  - 4באור 

 (ב)וסיכון אשראי חוץ מאזני  (א)אשראי לציבור .  ה
לפי גודל האשראי של לווה

2010  בדצמבר 31
סיכון אשראי (א)אשראי (ג)מספר לווים תקרת האשראי

(ב)(א)חוץ מאזני ללווה בודד
             סכומים מדווחים

ח"                 מיליוני שח"אלפי ש

50.7 66.2 1047,321 עד 

54.9 122.8 2012,938 עד 10 מעל 

102.0 281.1 4013,625 עד 20 מעל 

151.5 597.2 8013,184 עד 40 מעל 

124.6 640.6 1507,197 עד 80 מעל 

76.8 421.7 3002,485 עד 150 מעל 

46.5 314.5 600879 עד 300 מעל 

36.2 234.8 1,200334 עד 600 מעל 

22.6 111.2 87    2,000 עד 1,200 מעל 

22.7 141.2 4,00066 עד 2,000 מעל 

46.3 135.2 8,00041 עד 4,000 מעל 

42.0 105.3 20,00013 עד 8,000 מעל 

8.8 81.2 3 40,000 עד 20,000 מעל 

2.5 51.6 1 40,000 מעל 

788.1 3,304.6 98,174  סך הכל   

.לאחר ניכוי ההפרשות הספציפיות לחובות מסופקים ולפני ניכוי הפרשה כללית ונוספת (א)
.סיכון אשראי במכשירים פיננסים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות החבות של לווה (ב)
.כ האשראי וסיכון אשראי חוץ מאזני"מספר הלווים לפי סה (ג)
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27/02/2012- טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

בניינים וציוד - 5באור 

:הרכב. א
כ"סהעלויותריהוט, ציודבניינים ומקרקעין

תוכנהוכלי רכבלרבות שיפורים )
(במושכר

סכומים מדווחים
ח "מיליוני ש

(1)עלות נכסים 

 104.3  9.3  41.2  53.8 2009 בדצמבר 31ליום 
 15.9  2.6  6.2  7.1 תוספות
(4.9)                -(3.1)(1.8)גריעות

 115.3  11.9  44.3  59.1 2010 בדצמבר 31יתרה ליום 
 14.3  3.6  3.9  6.8 תוספות
(4.2)                -(3.3)(0.9)גריעות

 125.4  15.5  44.9  65.0 2011 בדצמבר 31יתרה ליום 

(*)פחת שנצבר 

 55.4  6.2  26.2  23.0 2009 בדצמבר 31ליום 
 7.9  0.9  3.8  3.2 פחת

(0.5)                -(0.3)(0.2)הפסדים מירידת ערך שבוטלו
(4.7)                -(2.9)(1.8)גריעות

 58.1  7.1  26.8  24.2 2010 בדצמבר 31יתרה ליום 
 9.1  1.2  4.1  3.8 פחת

(4.0)                -(3.1)(0.9)גריעות
 63.2  8.3  27.8  27.1 2011 בדצמבר 31יתרה ליום 

 62.2  7.2  17.1  37.9 2011 בדצמבר 31הערך בספרים ליום 

 57.2  4.8  17.5  34.9 2010 בדצמבר 31הערך בספרים ליום 

 48.9  3.1  15.0  30.8 2009 בדצמבר 31הערך בספרים ליום 

20117.6%14.0%18.7% בדצמבר 31ליום -% שיעור פחת ממוצע משוקלל ב
20107.2%13.7%18.7% בדצמבר 31ליום -% שיעור פחת ממוצע משוקלל ב
20097.1%12.8%20.8% בדצמבר 31ליום -% שיעור פחת ממוצע משוקלל ב

(לאחר פחת) שנים מתאריך המאזן בסכום 21במאזן הבנק כלולות זכויות בדרך של שכירות ובניינים בחכירה בעיקר לתקופה של .  ב

.(ח'' מיליוני ש0.7 - 2009-ח וב'' מיליוני ש0.6 - 2010)ח " מיליוני ש0.5  של 

טרם נרשמו על שם  (ח'' מיליוני ש13.1 - 2009-ח וב'' מיליוני ש2.1 - 2010)ח " מיליוני ש2.0זכויות החכירה בגין בניינים בסך של .  ג

.הבנק במנהל מקרקעי ישראל

.פחת שנצבר כולל הפסדים שנצברו מירידת ערך (*)

.לא צפוי הפסד ממימוש בניינים וציוד העומדים למכירה מעבר להפרשות שנעשו בגינם

(ב) (ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב) (ב)
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(ב) (ב) (ב) (ב)

27/02/2012- טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

נכסים אחרים - 6באור 
 בדצמבר31 בדצמבר31

20112010
סכומים מדווחים

ח "מיליוני ש
59.534.9(('ה) 24ראה באור )נטו , מיסים נדחים לקבל

8.8                 -עודף מקדמות ששולמו למס הכנסה על העתודות השוטפות
2.32.4(('ב) 13ראה באור  )עודף היעודה לפיצויי פרישה מעל העתודה 

3.53.0הוצאות מראש
2.22.1הכנסות לקבל

0.91.8חייבים אחרים ויתרות חובה
68.453.0סך כל הנכסים האחרים

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים (א)
.(13ובאור  (12)('ה)1ראה באורים )     

פיקדונות הציבור - 7באור 
 בדצמבר31 בדצמבר31

20112010
סכומים מדווחים

ח "מיליוני ש
505.8479.9פיקדונות לפי דרישה

3,299.12,862.1(א)פיקדונות לזמן קצוב ואחרים  
87.394.6(א)פיקדונות בתוכניות חיסכון  

3,892.23,436.6סך כל פיקדונות הציבור

904.4885.2.לאומי- מזה חסכונות המנוהלים בחברת האם   (א)

פיקדונות מבנקים - 8באור 
 בדצמבר31 בדצמבר31

20112010
סכומים מדווחים

ח "מיליוני ש
:בנקים מסחריים

986.6942.2פיקדונות לפי דרישה
69.584.0פיקדונות לזמן קצוב  

:בנק ישראל

               -               -פיקדונות לפי דרישה
1,056.11,026.2סך כל הפיקדונות מבנקים

כתבי התחייבות נדחים - 9באור 

.לחברת האם לאומי, (שטרי הון)הבנק הנפיק כתבי התחייבות נדחים 
בנק ישראל הכיר בכתבי . שטרי ההון ניתנים להארכה מדי שנה בשנה נוספת בהסכמת הצדדים בהתאם למנגנון ריבית שנקבע מראש

הגדרת הון תאגיד בנקאי לעניין סעיף) (רישוי)ההתחייבות כהון משני לצורך עמידה בהגדרת הון התאגיד הבנקאי לפי כללי הבנקאות 
:להלן פרטי שטרי ההון אשר הונפקו. 1990- ן "התש (א לחוק23 

6שטר ההון הינו לזמן פירעון של  ח" מיליון ש100.0ביתרת קרן של  (שטר הון) הנפיק הבנק כתב התחייבות 2008 בדצמבר 30ביום  -
.1.2%+    שנים בריבית משתנה פריים 

שטר ההון הינו  . ח" מיליון ש50.0לחברת האם לאומי בסך של , (שטר הון)הנפיק הבנק כתב התחייבות נדחה , 2009 בדצמבר 31ביום - 
.0.3%+  שנים בריבית משתנה פריים 6   לזמן פירעון של 

ח '' מש156.0ח לעומת '' מיליון ש157.9-  ל2011 בדצמבר 31היתרה המשוערכת של כתבי ההתחייבות הנדחים מסתכמת ליום 
.2010 בדצמבר 31ליום 

20112010
שיעור תשואהמשך חייםיתרהשיעור תשואהמשך חייםיתרה

(א)פנימי (ב)ממוצע (א)פנימי (ב)ממוצע 
סכומים מדווחיםסכומים מדווחים

ח "מיליוני שח "מיליוני ש
כתבי התחייבות נדחים שאינם

:ניתנים להמרה במניות
157.95.15.60%156.05.16.12%במטבע ישראלי לא צמוד

.שיעור רבית המנכה את זרם התשלומים הצפוי אל היתרה המאזנית הכלולה בדוח הכספי, הינו, שיעור תשואה פנימי (א)
. ממוצע תקופות התשלומים משוקללות בתזרים המהוון לפי שיעור התשואה הפנימי, הינו, משך חיים ממוצע (ב)
. שנים0.05הינו ' משך חיים ממוצע למועד שינוי הרבית מבוסס על חישוב משך חיים ממוצע אפקטיבי כפי שחושב לצורך תוספת ד (ג)

(ב) (ב) (ב)

(א)

(א)
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26/02/2012- טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

התחייבויות אחרות - 10באור 
 בדצמבר31 בדצמבר31

20112010
סכומים מדווחים

ח "מיליוני ש

38.630.0(('ב) 13ראה באור )עודף העתודה לפנסיה על היעודה 
30.229.5(('ד), ('ג) 13ראה באור )עתודה לחופשה ולמענקי יובל 

2.42.7הפרשה  להתחייבויות תלויות
1.51.4הכנסות מראש
18.419.5הוצאות לשלם

3.71.7זכאים אחרים ויתרות זכות
5.64.1זכאים בגין רכוש קבוע

130.9119.3זכאים בגין כרטיסי אשראי

231.3208.2סך כל ההתחייבויות האחרות

הון עצמי והלימות הון לפי הוראות המפקח על הבנקים - 11באור 

".מדידה והלימות הון" בנושא 211-201הון רגולטורי והלימות ההון מחושבים בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 

הון מניות נומינלי. א
 בדצמבר31 בדצמבר31

2010-  ו20102011-  ו2011
מונפק ונפרערשום

ח נומינלי"אלפי שח נומינלי"אלפי ש
1410ח" ש0.01מניות רגילות בנות 
                                -1ח" ש0.0001מניות רגילות בנות 

1510כ מניות"סה

הון עצמי.   ב
 בדצמבר31 בדצמבר31

20112010
                     סכומים מדווחים

ח "                    מיליוני ש

 26.6  26.6 הון מניות רגילות נפרע
 16.4  17.5 קרנות הון

 293.6  379.4 עודפים

 336.6  423.5 כ הון עצמי"סה

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים (א)

.(13ובאור  (12)('ה)1ראה באורים  )

(ב)

(א)  

(א)

(א)
(א)

27/02/2012- טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)הון עצמי והלימות הון לפי הוראות המפקח על הבנקים  - 11באור 

סכומים מדווחים

".מדידה והלימות הון" בנושא 211-201הון רגולטורי והלימות ההון מחושבים בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 

2010  בדצמבר 201131  בדצמבר 31
במיליוני שקלים חדשים

.ד
הון לצורך חישוב יחס ההון.1

                        334.9                        421.1לאחר ניכויים, 1הון רובד 
                        159.6                        160.1לאחר ניכויים, 2הון רובד 

                        494.5                        581.2כ הון כולל"סה

יתרות משוקללות של נכסי סיכון.2

                     2,769.7                     3,157.6סיכון אשראי
                             1.3                             0.3סיכוני שוק

                        613.5                        567.4(א)סיכון תפעולי 

                     3,384.5                     3,725.3כ יתרות משוקללות של נכסי סיכון"סה
באחוזיםיחס ההון לרכיבי סיכון.3

11.30%9.90% לרכיבי סיכון1יחס הון רובד 
15.60%14.61%יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

9.00%9.00%י המפקח על הבנקים"יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע

2010  בדצמבר 201131  בדצמבר 31
במיליוני שקלים חדשים

רכיבי ההון לצורך חישוב יחס ההון . ה
1הון רובד .1

                        336.6                        423.5הון עצמי
(1.7)(2.4)רווחים נטו בגין התאמות לשווי הוגן של ניירות ערך זמינים למכירה: בניכוי

                        334.9                        1421.1סך הכל הון רובד 
2הון רובד .2

 עליון2הון רובד . א

בגין התאמות לשווי הוגן , לפני השפעת המס המתייחס,  מסכום הרווחים נטו45%
                             1.2                             1.7ע זמינים למכירה"של ני

                             8.4                             8.4הפרשה כללית לחובות מסופקים
 תחתון2הון רובד . ב

                        150.0                        150.0(ג)כתבי התחייבויות נדחים 

                        159.6                        2160.1סך הכל הון רובד 

.פ גישת האינדיקטור הבסיסי" חושב ע31.12.10ליום , מחושב לפי הגישה הסטנדרטית(א)

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים (ב)

.(13ובאור  (12)('ה)1ראה באורים )

.9ראה באור (ג)

(ב)

(ב)

(ב)

(ב)
(ב)

(ב)

(ב)

(ב)
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.(13ובאור  (12)('ה)1ראה באורים  )

(ב)

(א)  

(א)

(א)
(א)

27/02/2012- טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)הון עצמי והלימות הון לפי הוראות המפקח על הבנקים  - 11באור 

סכומים מדווחים

".מדידה והלימות הון" בנושא 211-201הון רגולטורי והלימות ההון מחושבים בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 

2010  בדצמבר 201131  בדצמבר 31
במיליוני שקלים חדשים

.ד
הון לצורך חישוב יחס ההון.1

                        334.9                        421.1לאחר ניכויים, 1הון רובד 
                        159.6                        160.1לאחר ניכויים, 2הון רובד 

                        494.5                        581.2כ הון כולל"סה

יתרות משוקללות של נכסי סיכון.2

                     2,769.7                     3,157.6סיכון אשראי
                             1.3                             0.3סיכוני שוק

                        613.5                        567.4(א)סיכון תפעולי 

                     3,384.5                     3,725.3כ יתרות משוקללות של נכסי סיכון"סה
באחוזיםיחס ההון לרכיבי סיכון.3

11.30%9.90% לרכיבי סיכון1יחס הון רובד 
15.60%14.61%יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

9.00%9.00%י המפקח על הבנקים"יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע

2010  בדצמבר 201131  בדצמבר 31
במיליוני שקלים חדשים

רכיבי ההון לצורך חישוב יחס ההון . ה
1הון רובד .1

                        336.6                        423.5הון עצמי
(1.7)(2.4)רווחים נטו בגין התאמות לשווי הוגן של ניירות ערך זמינים למכירה: בניכוי

                        334.9                        1421.1סך הכל הון רובד 
2הון רובד .2

 עליון2הון רובד . א

בגין התאמות לשווי הוגן , לפני השפעת המס המתייחס,  מסכום הרווחים נטו45%
                             1.2                             1.7ע זמינים למכירה"של ני

                             8.4                             8.4הפרשה כללית לחובות מסופקים
 תחתון2הון רובד . ב

                        150.0                        150.0(ג)כתבי התחייבויות נדחים 

                        159.6                        2160.1סך הכל הון רובד 

.פ גישת האינדיקטור הבסיסי" חושב ע31.12.10ליום , מחושב לפי הגישה הסטנדרטית(א)

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים (ב)

.(13ובאור  (12)('ה)1ראה באורים )

.9ראה באור (ג)

(ב)

(ב)

(ב)

(ב)
(ב)

(ב)

(ב)

(ב)
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דוחות כספיים לשנת 2011

 2011 בדצמבר 31ורים לדוחות הכספיים ליום בא
 

 תנאים מגבילים ובטחונות,  שעבודים- 12באור 
 

 .באמצעות אשראי יומי או תוך יומי מבנק ישראל, באם יווצרו, בנק ישראל מאפשר לבנקים לממן פערי נזילות
 .חתם הבנק על איגרת חוב לטובת בנק ישראל להבטחת סכומים המגיעים או שיגיעו לבנק ישראל מהבנק, לשם כך

ספציפי  ל הבנק שיעבד לטובת בנק ישראל בשעבוד שוטף ללא הגבלה בסכום אגרות חוב המופקדות בחשבון"כערובה לנ

 . ל ברשם החברות"הבנק רשם שיעבוד כנ. אביב על שם בנק ישראל-המתנהל במסלקת הבורסה לניירות ערך בתל

 
ח '' מיליון ש43.7ח לעומת סך של '' מיליון ש43.4  לסך של31.12.2011 שהועברו לפקדון המשועבד הסתכמו ביום אגרות חוב

 .2010בסוף שנת 

 

-  הסתכמה ב2011היתרה הגבוהה ביותר של אגרות החוב שהועברו לפקדון המשועבד על בסיס יתרות לסופי רבעון לשנת 

 43.2- ח ו'' מיליוני ש43.7 – 2010לשנת )ח '' מיליוני ש43.6-  הסתכמה ב2011ח והיתרה הממוצעת לשנת '' מיליוני ש43.8

. (ח בהתאמה''מיליוני ש
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 2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 זכויות עובדים - 13באור 
 

זכויות אגב פרישה . א
 

 .עובדי הבנק זכאים לפנסיה בהסדרים שונים בהתאם לתאריך התחלת עבודתם בבנק .1

 

 - פנסיה תקציבית .א

בתוכנית זו העובד זכאי בגיל .  נכללים בתוכנית פנסיה תקציבית1.1.1988עובדים שהחלו עבודתם בבנק לפני 

הפרישה לבחור בין קבלת פיצויי פרישה והסכום שנצבר בעבורו בקופת התגמולים לבין קבלת פנסיה תוך ויתור על 

נכות ושארים הצמודות למדד , כוללת פנסיות זיקנהותוכנית הפנסיה הינה מקיפה . כספי הפיצויים והתגמולים

. המחירים לצרכן

 1.50%-  ו40%ת של והזכאות לפנסיה מותנית בהשלמת חמש עשרה שנות עבודה בגינם נצברות זכויות פנסיוני

.  מהמשכורת האחרונה70%לכל שנה לאחר מכן עד לשיעור מירבי של 

: על האומדנים והפרמטרים כמפורט להלן בהתבססההתחייבות לפנסיה לעיל מחושבת על בסיס אקטוארי 

  בהתאם לחוק גיל הפרישה לנשים יעלה בהדרגה ) שנים לנשים 64 עד 62- לגברים ו שנים 67גיל פרישה של

  .פנסיהמסלול יבחרו בבהגיע העובדים לגיל פרישה  . ( שנים64-  ל62- מ
  שיעורי עזיבה בהתאם לניסיון העבר בבנק. 
  כולל שיפור עתידי בתוחלת החיים כשהיא 2007חוזר המפקח על הביטוח מינואר לוחות תמותה מעודכנים לפי 

 .מוגדלת על פי נסיון העבר בלאומי

  על מנת להתאימו למאפייני 200%- כשהוא מוכפל בנסיון העבר בלאומי שיעור נכות עובדים המבוסס על 

 .עובדי הבנק
 עליה ריאלית בשכר העובד בהתאם לגילו בהתבסס על נתוני השנים האחרונות בלאומי. 
  לשנה בהתאם להוראות המפקח על הבנקים4.0%היוון בשיעור ריבית ריאלית של . 

 .ההתחייבות האקטוארית בגין כל עובד נצברת בחלקים באופן לינארי מדי שנה

. האומדנים והפרמטרים לעיל נבחנים מחדש מעת לעת

 

  -קרן פנסיה חיצונית .ב

 נכללים בהסדר פנסיוני באחת מקרנות הפנסיה 1.1.2001  ליוםעד 1.1.1988לבנק מיום עובדים שהצטרפו 

. הגדולות

הזכויות שנצטברו לעובד לפיצויי פרישה והכספים שנצברו בעבורו בקופת התגמולים עבור תקופת עבודתו עד 

.  ישולמו לעובד ביום פרישתו מהבנק1.1.2004

ההסכם כולל תוכנית פנסיה מקיפה .  העובדים החלו לצבור זכויות פנסיוניות בקרן הפנסיה1.1.2004- החל מ

חבות נוספת בגין פנסיה לעובדים אין לבנק . צוברת בתוספת כיסוי ביטוחי נוסף בגין אובדן כושר עבודה ופטירה

 .לעיל

 

. לעיל (ב)1סעיף החל ממועד זה בקרן פנסיה כאמור ב נכללים 1.1.2001- עובדים שתחילת עבודתם החל מ .ג
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דוחות כספיים לשנת 2011

 2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 (המשך)  זכויות עובדים- 13באור 
 

 (כלולות בעתודה לפנסיה)הטבות לבוגרי הבנק  .2

להטבות נוספות שעיקרן שי לחג והשתתפות , או הפיצויים/פרט לתשלומי הפנסיה ו, זכאים" בוגרי בנק ערבי ישראלי"

. בעלויות רווחה נוספות ופעילויות חברתיות

או שסיים ,  שנות עבודה בבנק25לאחר שהשלים , בגיל כלשהו, מי שסיים עבודתו בבנק"- בוגרי בנק ערבי ישראלי"

.  שנות עבודה לפחות15לאחר שהשלים ,  ומעלה50עבודתו בגיל 

ונכלל  ((ב)ח '' מיליוני ש1.8- 2010בשנת )ח '' מיליוני ש2.0-  מסתכם בכ2011 בדצמבר 31הסכום שנצבר ליום 

. 'העתודה מחושבת על בסיס אקטוארי בהתאם להנחות בסעיף א. בעתודה לפנסיה

 

 (כלולות בעתודה לפנסיה)" גיל פרישה"עזיבת עבודה לפני  .3

 4ראה סעיף )עובד העוזב את הבנק לפני גיל הפרישה מקבל פיצויים עלפי חוק , בהתאם לתנאים החוזיים בבנק

. בתנאים מסוימים עובדים קיבלו הטבות מעבר לתנאים החוזיים. ואת יתרת התגמולים שנצברה לזכותו (להלן

 מיליון  16.3 בעתודה לפנסיה נכלל סך של 2011 במרס 27בהתאם להנחיות והבהרות המפקח על הבנקים מיום 

. (להלן' ראה סעיף ה)ח בגין העלות הנוספת של הטבות אלו מעבר לתנאים החוזיים לעיל ''ש

 

- פיצויי פרישה .4

העתודה לפיצויי . בדוחות הכספיים כלולה עתודה לפיצויי פרישה המכוסה על ידי הפקדות בקופות מוכרות לפיצויים

 בהתאם לחוק ולתנאים החוזיים בבנק בגובה פרישה כוללת את ההתחייבות לתשלום פיצויי פרישה לעובדים

 . על בסיס משכורתם האחרונה לתאריך המאזן,משכורת אחת לכל שנת עבודה
 

נתוני העתודות והיעודה . ב
תקציבית לעובדים ולפנסיונרים העתודה לפנסיה הכלולה בספרים מייצגת את הפער בין ההתחייבות לתשלומי פנסיה 

בגין עובדים , לבין סך ההתחייבות לפיצויי פרישה וסכום התגמולים הצבורים, בתוספת ההתחייבות להטבות לבוגרי הבנק

. לעיל שטרם פרשו

 

 :הם כדלקמן, סכומי העתודות והיעודה לזכויות העובדים בעת פרישה כמוצג במאזן
 בדצמבר 31  בדצמבר31 

 2011 2010 

 סכומים מדווחים 
ח "מיליוני שח "מיליוני ש 

 61.5       65.2 עתודות לפיצויי פרישה 

( 63.9     )( 67.5 ) לפיצויי פרישה ותיעוד 

(                      2.3 ) (מוצג בסעיף נכסים אחרים)נטו , עתודות על יעודות (חוסר)/ עודף 

 (ב)

(     2.4 )

  30.0  (ב) 38.6   (מוצגות בסעיף התחייבויות אחרות) (א)  לפנסיהותעתוד

 27.6 (ב)  36.3  נטו , ותעודף עתודות על היעוד

 . אלא לצורך תשלום פיצויי פרישהותהבנק אינו רשאי למשוך את כספי היעוד

 

. הפער בין ההתחייבות לתשלומי פנסיה לבין סכום העתודה לפיצויי פרישה וסכום התגמולים שנצברו לזכות העובדים (א)

 הוצג מחדש בגין יישום למפרע דיווח כספי בנושא זכויות עובדים של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על  (ב)
. ((ה)13וביאור  (12)('ה)1ראה באורים )דיווח כספי בנושא זכויות עובדים 
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 2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 (המשך)  זכויות עובדים- 13באור 
 
בגין ותק בעבודה " יובל "מענקי. ג

הכוללים מענקים כספיים של מספר חודשי " מענקי יובל" שנות עבודה זכאים ל40-  ו30, 20- עובדי הבנק עם הגיעם ל

. משכורת וימי חופשה נוספים

 

המכסה במלואה את  ((א)ח ''ש מיליוני 23.9 -2010בשנת )ח " מיליוני ש24.1 לבנק קיימת עתודה המסתכמת בסך של

. התחייבות הבנק לתאריך המאזן בגין מענקי יובל אלה

 

חישוב ההתחייבות נעשה על בסיס אקטוארי ומביא בחשבון את ההסתברות שבתאריך הקובע יהיה העובד עדיין מועסק 

שיעור ההיוון ועליית שכר ריאלית כאמור , לוחות התמותה, גיל הפרישהלאומדנים  בדבר החישוב נעשה בהתאם . בבנק

  .לעיל ('א) 1' בסעיף א
 

עתודה לחופשה  .ד
 5.6- 2010בשנת )ח "מיליוני ש 6.1בסעיף התחייבויות אחרות קיימת הפרשה מלאה בגין חופשה שטרם נוצלה בסך של 

. ההתחייבות מחושבת על בסיס השכר האחרון בתוספת תשלומים נלווים (ח"מיליוני ש

 

 הנחיות והבהרות בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים .ה
 פורסמו הנחיות של הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות 2011 במרס 27ביום 

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 1- ל ל" פרסם הפיקוח על הבנקים הבהרה לפיה נדחה היישום לראשונה של ההנחיה הנ2011 במאי 23ביום 

2011  .

יביא בחשבון , תאגיד בנקאי שצופה כי ישולמו לקבוצת עובדים הטבות מעבר לתנאים החוזיים, בין היתר, ההנחיה קובעת

לרבות עובדים שצפויים לפרוש במסגרת תוכניות פרישה מרצון או בעת קבלת )את שיעור העובדים שצפויים לעזוב 

ההתחייבות בגין תשלום פיצויי פיטורין לקבוצת . ואת ההטבות שהם צפויים לקבל בעת עזיבתם (תנאים מועדפים אחרים

המביא בחשבון את , העובדים תוצג בדוח הכספי בסכום הגבוה מבין סכום ההתחייבויות שיחושב על בסיס אקטוארי

לבין סכום ההתחייבויות שמחושב כמכפלת , העלות הנוספת שצפוי שתיגרם לתאגיד הבנקאי בגין מתן הטבות כאמור

.  של לשכת רואי חשבון בישראל20כנדרש בגילוי דעת , השכר החודשי של העובד במספר שנות הוותק שלו

שונה שיעור צפי , ל במודלים האקטואריים עליהם מבוססים ההתחייבויות הפנסיוניות ומענקי יובל"כתוצאה מההנחיה הנ

 בסך 31.12.2010עקב כך גדלו ההתחייבויות לעיל ליום . העזיבות המוקדמות וכן נוספו ההטבות מעבר לתנאים החוזיים

ח " מיליון ש11.2של 

 

 

 

 

 

ראה , הוצג מחדש בשל יישום למפרע של הנחות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית לדיווח כספי בנושא זכויות עובדים (א)

. ('ה)13באור 
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דוחות כספיים לשנת 2011

 2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 (המשך)  זכויות עובדים- 13באור 
 

מכירת מניות לעובדי קבוצת לאומי  .ו
אשרו , בהתאם להסכמים בעניין הפרטת בנק לאומי ובהתאם להסכמות בין החשב הכללי במשרד האוצר לבין עובדי הבנק

מתאר בדבר הצעת מניות של בנק לאומי על ידי מדינת ישראל ,  ועדת הביקורת ודירקטוריון הבנק2011 במרס 15ביום 

. לעובדי הבנק

 לאחר אישור 2011 באפריל 6וכמתאר סופי ביום  , 2011 במרס 17המתאר הוגש לרשות ניירות ערך כמתאר מקדמי ביום 

. ועדת תשקיפים של דירקטוריון לאומי

 

בהתאם ובכפוף להסדרים ולתנאים ,  הושלמה הרכישה על ידי המשתתפים2011 במאי 17ביום , בהתאם למתאר

המוחזקות ( (כולל עובדים מושאלים מלאומי) מניות 207,105מזה לעובדי הבנק ) מניות 6,339,730של , המפורטים במתאר

.  מהונו המונפק והנפרע של בנק לאומי כפי שהוא במועד פרסום המתאר0.43%על ידי מדינת ישראל והמהוות 

 

כשמחיר , 2011 בינואר 19ח למניה נכון ליום '' ש13.20825מחיר המניה לצורך ההצעה למשתתפים על פי המתאר היה 

למניה זה היה צמוד למדד המחירים לצרכם לפי שיטת מדד אחרון ידוע כאשר המדד הבסיסי היה מדד חודש דצמבר 

. 2011 בינואר 14 שפורסם ביום 2010

.  שייח13.3002797מחיר המניה בפועל היה 

 

חלוקת המניות בין המשתתפים וקביעת מספר המניות שהוצעו לכל משתתף נערכה באופן יחסי למשכורת המהווה בסיס 

.  והכל בהתאם לקבוע במתאר2011להפרשות סוציאליות עבור אותם משתתפים עבור חודש ינואר 

. ותופקדנה בנאמנות בידי נאמן (כהגדרתו במתאר) שנים מהמועד הקובע 4המניות תהיינה חסומות לתקופה של 

 

. ועדת הביקורת והדירקטוריון אשרו מתן הלוואות למשתתפים לרכישת המניות המוצעות במתאר, בנוסף

ח נזקף ברבעון השני של השנה כהוצאת '' מיליון ש0.4- מסתכם בכ, שווי ההטבה לעובדים אשר נערך על ידי מעריך חיצוני

.  שכר כנגד קרן הונית

 

שפרעונן בתשלום אחד בתום תקופת , ח'' מיליון ש1.8-הבנק העמיד הלוואות לעובדים בסך כ, למימון רכישת המניות

 1.55%ח צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות רבית בשיעור של '' מיליון ש0.6מזה הלוואות בסך . החסימה של המניות

סכום ההלוואות  .  non recourse – ואינן בתנאי 0.75%ח לא צמודות על בסיס הפריים מינוס '' מיליון ש1.2והלוואות בסך 

. נרשם בסעיף אשראי לציבור

26/02/2012- טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה - 14באור 

סכומים מדווחים
2011  בדצמבר 31

(א)מטבע חוץ מטבע ישראלי
פריטים שאינםצמוד למדד

כ"סהכספייםאחרדולרהמחיריםלא צמוד
ח"מיליוני ש

נכסים

          1,336.0                   -                   6.3              41.0           677.6           611.1מזומנים ופיקדונות בבנקים
            571.1                   -                     -                     -                  4.4           566.7ניירות ערך

          3,723.3                   -                     -                     -               81.7         3,641.6נטו, אשראי לציבור
              62.2              62.2                   -                     -                    -                    -  בניינים וציוד

              68.4                 3.5                   -                     -                    -               64.9נכסים אחרים

          5,761.0              65.7                 6.3              41.0           763.7         4,884.3סך כל הנכסים

התחייבויות

          3,892.2                   -                   6.3              40.6           602.4         3,242.9פיקדונות הציבור
          1,056.1                   -                     -                     -               69.5           986.6פיקדונות מבנקים

            157.9                   -                     -                     -                    -             157.9כתבי התחייבויות נדחים
            231.3                 1.5                   -                   0.1                5.2           224.5התחייבויות אחרות

          5,337.5                 1.5                 6.3              40.7           677.1         4,611.9סך כל ההתחייבויות

            423.5              64.2  -                    0.3             86.6           272.4הפרש

.כולל צמודי מטבע חוץ  (א)

.ח בגין מכשירים פיננסיים בהם קיימת ברירת הצמדה'' מיליון ש30.4בסך הנכסים וההתחייבויות כלולות יתרות בסך   (ב)

(ב)

(ב)
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26/02/2012- טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה - 14באור 

סכומים מדווחים
2011  בדצמבר 31

(א)מטבע חוץ מטבע ישראלי
פריטים שאינםצמוד למדד

כ"סהכספייםאחרדולרהמחיריםלא צמוד
ח"מיליוני ש

נכסים

          1,336.0                   -                   6.3              41.0           677.6           611.1מזומנים ופיקדונות בבנקים
            571.1                   -                     -                     -                  4.4           566.7ניירות ערך

          3,723.3                   -                     -                     -               81.7         3,641.6נטו, אשראי לציבור
              62.2              62.2                   -                     -                    -                    -  בניינים וציוד

              68.4                 3.5                   -                     -                    -               64.9נכסים אחרים

          5,761.0              65.7                 6.3              41.0           763.7         4,884.3סך כל הנכסים

התחייבויות

          3,892.2                   -                   6.3              40.6           602.4         3,242.9פיקדונות הציבור
          1,056.1                   -                     -                     -               69.5           986.6פיקדונות מבנקים

            157.9                   -                     -                     -                    -             157.9כתבי התחייבויות נדחים
            231.3                 1.5                   -                   0.1                5.2           224.5התחייבויות אחרות

          5,337.5                 1.5                 6.3              40.7           677.1         4,611.9סך כל ההתחייבויות

            423.5              64.2  -                    0.3             86.6           272.4הפרש

.כולל צמודי מטבע חוץ  (א)

.ח בגין מכשירים פיננסיים בהם קיימת ברירת הצמדה'' מיליון ש30.4בסך הנכסים וההתחייבויות כלולות יתרות בסך   (ב)

(ב)

(ב)
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26/02/2012- טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה   - 14באור 

סכומים מדווחים
2010  בדצמבר 31

(א)מטבע חוץ מטבע ישראלי
פריטים שאינםצמוד למדד

כ"סהכספייםאחרדולרהמחיריםלא צמוד
ח"מיליוני ש

נכסים

          1,144.4                   -                   6.4              49.4           592.6           496.0מזומנים ופיקדונות בבנקים
            616.2                   -                     -                     -                  7.1           609.1ניירות ערך

          3,292.8                   -                     -                     -               95.9         3,196.9(ב)אשראי לציבור 
              57.2              57.2                   -                     -                    -                    -  בניינים וציוד

              53.0                 3.0                   -                     -                    -               50.0נכסים אחרים

          5,163.6              60.2                 6.4              49.4           695.6         4,352.0סך כל הנכסים 

התחייבויות

          3,436.6                   -                   6.3              48.1           544.4         2,837.8פיקדונות הציבור
          1,026.2                   -                     -                     -               84.0           942.2פיקדונות מבנקים

            156.0                   -                     -                     -                    -             156.0כתבי התחייבויות נדחים
            208.2                 1.4                   -                   0.1                4.0           202.7התחייבויות אחרות

          4,827.0                 1.4                 6.3              48.2           632.4         4,138.7סך כל ההתחייבויות

            336.6              0.158.8                 1.2             63.2           213.3הפרש

.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   (ג)
הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח   (ד)

.(13ובאור  (12)('ה)1ראה באורים  )     כספי בנושא זכויות עובדים 

(ד)

(ג)

(ד)

(ד)

(ד)

(ד)

(ד)

(ג)
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26/02/2012- טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה   - 14באור 

סכומים מדווחים
2010  בדצמבר 31

(א)מטבע חוץ מטבע ישראלי
פריטים שאינםצמוד למדד

כ"סהכספייםאחרדולרהמחיריםלא צמוד
ח"מיליוני ש

נכסים

          1,144.4                   -                   6.4              49.4           592.6           496.0מזומנים ופיקדונות בבנקים
            616.2                   -                     -                     -                  7.1           609.1ניירות ערך

          3,292.8                   -                     -                     -               95.9         3,196.9(ב)אשראי לציבור 
              57.2              57.2                   -                     -                    -                    -  בניינים וציוד

              53.0                 3.0                   -                     -                    -               50.0נכסים אחרים

          5,163.6              60.2                 6.4              49.4           695.6         4,352.0סך כל הנכסים 

התחייבויות

          3,436.6                   -                   6.3              48.1           544.4         2,837.8פיקדונות הציבור
          1,026.2                   -                     -                     -               84.0           942.2פיקדונות מבנקים

            156.0                   -                     -                     -                    -             156.0כתבי התחייבויות נדחים
            208.2                 1.4                   -                   0.1                4.0           202.7התחייבויות אחרות

          4,827.0                 1.4                 6.3              48.2           632.4         4,138.7סך כל ההתחייבויות

            336.6              0.158.8                 1.2             63.2           213.3הפרש

.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   (ג)
הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח   (ד)

.(13ובאור  (12)('ה)1ראה באורים  )     כספי בנושא זכויות עובדים 

(ד)

(ג)

(ד)

(ד)

(ד)

(ד)

(ד)

(ג)
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26/02/2012- טיוטה ל

.'לשקול להוסיף סיכום לסעיף א2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות - 16באור 
 בדצמבר31 בדצמבר31 בדצמבר31 בדצמבר31

2011201020112010
(2)יתרת הפרשה (2)יתרת הפרשה (1)יתרת החוזים (1)יתרת החוזים 

סכומים מדווחים
ח "מיליוני ש

מאזניים- מכשירים פיננסיים חוץ  .א
יתרת החוזים או הסכומים הנקובים שלהם לסוף שנה

:עסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי

                   -10.220.50.1אשראי תעודות
53.042.10.40.5ערבויות להבטחת אשראי

97.580.90.60.7ערבויות אחרות
224.1213.20.10.2מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו

392.0344.50.70.7ד ומסגרות אשראי אחרות בחשבונות לפי דרישה שלא נוצלו"מסגרות חח
38.286.90.20.4התחייבויות בלתי חוזרות לתת אשראי שאושר ועדין לא ניתן

.לפני השפעת הפרשה להפסדי אשראי, יתרת החוזים או הסכומים הנקובים שלהם לסוף השנה (1)

.יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף התקופה (2)

התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות אחרות.ב
 בדצמבר31 בדצמבר31

20112010
סכומים מדווחים

ח "מיליוני ש

1.40.1התחייבות לרכישת ציוד והתקנות.1
- חוזי שכירות לזמן ארוך .2

דמי שכירות של בניינים  וכלי רכב בשל התקשרויות לתשלום בשנים הבאות

2.32.4בשנה ראשונה 
2.52.2בשנה שנייה 

2.31.9בשנה שלישית 
2.01.5בשנה רביעית 

1.61.2בשנה חמישית 
4.11.8מעל חמש שנים  

14.811.0סך הכל

. ההתקשרות כוללת תקופת שכירות אפשרית מירבית בהתאם לחוזה השכירות
. לעיל (2)לא נכלל במסגרת סעיף , 2010בדומה לשנת , ח" מיליוני ש0.1סכום השכירות המוגנת השנתית . הבנק שכר מספר מבנים כדייר מוגן

(ב) (ב) (ב)
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 2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 (המשך)התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות  - 16באור 
 

תביעות תלויות . 3

לדעת הנהלת הבנק המתבססת על חוות דעת . במהלך העסקים השוטף הוגשו כנגד הבנק תביעות משפטיות .א

במקום בו נדרשו הפרשות לכיסוי , נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות, משפטיות באשר לסיכויי התביעות

. נזקים כתוצאה מהתביעות האמורות

סכום החשיפה הנוספת הכוללת בשל תובענות שהוגשו נגד הבנק כאמור לעיל מסתכם בסך , לדעת הנהלת הבנק

 .ח'' מיליון ש2.1-של כ
 

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

 הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים  תביעה כספית נגד הבנק  ונגד משרד הרווחה 2011 באפריל 11ביום  .1

לטענת התובעת נגרמו לה נזקים עקב החלטת ועדת המכרזים של משרד הרווחה . ח" מיליון ש4.9על סך של 

וזאת , לפסול את הצעתה במכרז מאגר שערך המשרד להפעלת מעונות יום שיקומיים לילדים בעלי לקויות

 .בשל פגמים שנפלו בערבות הבנקאית שהוציא הבנק עבור התובעת לצורך השתתפותה במכרז
. ח" מיליון ש5.2על סך של   הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה תביעה כספית כנגד הבנק2011 ביוני 17ביום  .2

לטענת התובעת נגרמו לה נזקים  עקב החלטתה של ועדת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי לפסול את 

וזאת בשל פגמים , הצעתה במכרז מאגר שערך המוסד לביטוח לאומי למתן שירותי רווחה וסיעוד לקשישים

.  שנפלו בערבות הבנקאית שהוציא הבנק עבור התובעת לצורך השתתפותה במכרז
 

התקשרות מיוחדת  .4

 .((א) 18בענין זה ראה באור )לבנק הסכם המעגן את הפעילות הפיננסית והתפעולית עם לאומי 
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 2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים - 17באור 
 

 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים . 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 בשיעור עתידי המהוון ה ניםמזומה םנוכחי של תזריהערך על פי ההשווי ההוגן נאמד , לפיכך

 .הריבית בו היתה מבוצעת עסקה דומה ביום הדיווח

. יקטיבייא סובוהש , באמצעות הערכת תזרים המזומן העתידי וקביעת שיעור ריבית הניכיון מחושבאומדן של השווי ההוגן

 הערכת השווי ההוגן המצורפת אינה בהכרח אינדיקציה לשווי מימוש של המכשיר , המכשירים הפיננסיים רובעבור, לכן

הערכת השווי ההוגן נערכה לפי שיעורי הריבית התקפים למועד הדיווח ואינה לוקחת בחשבון את . הפיננסי ביום הדיווח

. הנחת שיעורי ריבית אחרים יתקבלו ערכי שווי הוגן שיכול שיהיו שונים באופן מהותיב. התנודתיות  של שיעורי הריבית

בקביעת ערכי השווי , בנוסף. בעיקר הדברים אמורים לגבי המכשירים הפיננסיים  בריבית קבועה או שאינם נושאים ריבית

יותר . ההוגן לא הובאו בחשבון העמלות שיתקבלו או ישולמו אגב הפעילות העסקית וכן אינם כוללים את השפעת המס

הפער בין היתרה במאזן לבין יתרות השווי ההוגן יתכן ולא ימומש מכיוון שברוב המקרים הבנק עשוי להחזיק את , מכך

 הבנקאור זה כדי להצביע על שווי יבשל כל אלה יש להדגיש כי אין בנתונים הכלולים בב. המכשיר הפיננסי עד לפרעון

בשל הקשת הרחבה של טכניקות הערכה והאומדנים האפשריים ליישום במהלך ביצוע הערכת השווי , כמו כן. כעסק חי

. יש להיזהר בעת עריכת השוואות ערכי שווי הוגן בין בנקים שונים, ההוגן

 
פיננסיים המכשירים ההשיטות וההנחות העיקריות לצורך אומדן השווי ההוגן של .  ב
 

: נכסים פיננסים

 

שיטת היוון תזרימי מזומנים עתידיים לפי שיעורי ריבית שבהם הבנק ביצע עסקאות דומות  במועד - 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

 

 השווי ההוגן של יתרת האשראי לציבור נאמד לפי שיטת הערך הנוכחי של תזרימי מזומנים עתידיים -נטו, אשראי לציבור

 . בהתאם לסוג הלקוח ודרוג סיכון האשראי שלוהומוגניות קטגוריות ל פולחהיתרת האשראי .  מתאיםןניכיומנוכים בשיעור 

תקבולים אלה הוונו . לפי בסיסי ההצמדה השונים (קרן וריבית)קטגוריה חושב התזרים של התקבולים העתידיים בכל 

. בשיעורי ריבית המשקפים את רמת הסיכון והמרווח הממוצע הגלומים באשראי באותה קטגוריה ואת תקופת האשראי

 . בבנק עסקאות דומות במועד הדיווחלפיו נעשותבדרך כלל שיעור זה נקבע לפי שיעור ריבית 

 

. ש הוערך בהתאם לערך במאזן"השווי ההוגן של יתרות חובה בחשבונות עו
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 2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 (המשך)  יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים-  17באור 
 

.  חושב תוך שימוש בשיעורי ריבית ניכיון המשקפים את סיכון האשראי הגבוה הגלום בהםפגומיםהשווי ההוגן של חובות 

 את הבנק בעסקאות במועד ים ביותר המשמשים הריבית הגבוהישיעורמשקפים את בכל מקרה שיעורי ריבית אלה 

השפעות של מחיקות חושבו לאחר ניכוי וחובות אחרים  פגומיםתזרימי המזומן העתידיים עבור חובות . הדיווח באותו מגזר

. חשבונאיות ושל הפרשות להפסדי אשראי בגין החובות

 

תוצאות הבדיקה העלו . בוצעה בדיקת רגישות של אומדן השווי ההוגן של החובות פגומים לשיעורי ריבית הנכיון, בנוסף

 2011 של חובות אלו לסוף שנת  את השווי ההוגןמריבית הנכיון מקטין 1%-ריבית גבוהה בבשהיוון החובות הפגומים 

. ח" אלף ש100- בסכום הנמוך מ

 

: התחייבויות פיננסיות

 

בסיסי ההצמדה , סוג הריבית, כומיםסיתרת הפיקדונות מוינה למספר קטגוריות בהתאם למדרגי - פיקדונות הציבור

תשלומים אלו הוונו בשיעורי ריבית . (קרן וריבית)בכל קטגוריה חושב התזרים של התשלומים העתידיים . ותקופת ההפקדה

.   לתקופה שנותרה עד לפרעוןאותה קטגוריהמהמשקפים את 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 

 .היתרה במאזן נחשבת כאומדן של השווי ההוגן - (ש"עו)חשבונות עובר ושב  . במועד הדיווחלגייס פיקדונות דומים

 

שיטת היוון תזרימי מזומנים עתידיים לפי שיעורי ריבית שבהם הבנק ביצע עסקאות דומות   - כתבי התחייבויות נדחים

. או  יכול להנפיק כתבי התחייבות דומים ביום הדיווח, במועד הדיווח

 

לעמלות בעסקאות  השווי ההוגן הוערך בהתאם - מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים בהם היתרה מייצגת סיכון אשראי

. דומות במועד הדיווח תוך התאמה ליתרת תקופת העסקה ולאיכות האשראי של הצד הנגדי
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2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)יתרות ואומדני שווי  הוגן של מכשירים פיננסיים  - 17באור 

:הרכב. ג
2011  בדצמבר 31

שווי הוגן יתרה במאזן
כ"סה(ב)(א)

סכומים מדווחים
ח"מיליוני ש

נכסים פיננסיים
 1,350.8  1,336.0  1,140.1  195.9 מזומנים ופיקדונות בבנקים

 571.1  571.1                          - 571.1 (ג)ניירות ערך 
 3,712.0  3,723.3  2,724.8  998.5 נטו, אשראי לציבור

 3.2  3.2                          - 3.2 נכסים פיננסיים אחרים
 5,637.1  5,633.6  3,864.9  1,768.7 סך כל הנכסים הפיננסיים

התחייבויות פיננסיות
 3,916.4  3,892.2  3,386.4  505.8 פיקדונות הציבור

 1,057.8  1,056.1  69.5  986.6 פיקדונות מבנקים
 161.1  157.9  157.9                         -אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

 140.3  143.1  130.9  12.2 התחייבויות פיננסיות אחרות
 5,275.6  5,249.3  3,744.7  1,504.6 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 - 2010בשנת ) 2011- ח ב" מיליוני ש3.6

:הערות
יתרות )או מהווה קירוב לשווי הוגן  (מכשירים המוצגים במאזן לפי שווי הוגן)מכשירים פיננסיים שבהם היתרה במאזן זהה לשווי הוגן .א

.( חודשים3חשבונות עובר ושב שהם על בסיס רבית שוק משתנה בתדירות של עד 
.מכשירים פיננסיים אחרים.ב
.ניירות ערך - 3ראה באור , לפירוט נוסף על יתרה במאזן ושווי הוגן של ניירות ערך.ג

פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה. ד
2011  בדצמבר 31

יתרה מאזניתמדידות שווי הוגן 
המשתמשות במחירים 

מצוטטים בשוק פעיל
 ( 1רמה  )

 571.1  571.1 ניירות ערך זמינים למכירה

(א)   (א)  
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דוחות כספיים לשנת 2011

 2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

בעלי ענין וצדדים קשורים -  18באור 
 

 (א)חברת האם - בעלי שליטה  .א
 

 . לבנק הסכמים עם לאומי הכוללים פעילות פיננסית וכן קבלת שירותי תפעול . 1
 :להלן פרטי ההסכמים

 
 אשר , חלק מפקדונות הציבור של הבנקניהול וקבלת פקדונות , פעילות של מתן אשראי - שירותים פיננסים

כולל אחריות להיבטי סיכוני השוק והנזילות בגינם של החסכונות הניהול . "חסכונות"להלן  - מופקדים בלאומי

 . בתמורה לדמי ניהול בשיעור קבוע מיתרת חסכונות אלו
יצוא  ואשראים /ח ופעילות סחר חוץ של יבוא"גביית שקים במט, ל"פעילות הבנק הכוללת העברות לחו

 .באמצעות לאומי דוקומנטרים מבוצעת

 
 בהם עיבודי מחשב לכלל , שירותים תפעוליים כוללים בעיקר הסכם לקבלת שירותים של מיכון ומחשוב מלאומי

 . פעילות הבנק על יחידותיו השונות
 בינואר 1לתקופה שהחלה ביום  ("התוספת-"להלן  )חתם הבנק עם לאומי תוספת להסכם , 2010 במאי 17ביום  

2008. 
הן , על פי התוספת הבנק ישתתף בהשקעה של לאומי בפיתוח מערכות חדשות ובביצוע שינויים במערכות קיימות

 . מתקציב שוטף והן מתקציב השקעות באחוז קבוע עבור מערכות המיושמות בבנק ערבי ישראלי
ההנחיות וההוראות כפי שמיושמות , לאומי יפעל כך שמערכות שיועמדו לשימוש הבנק יכילו את דרישות החוק 

כמו כן ינהל לאומי את סיכוני המערכות . ויעמיד לרשות הבנק מידע רלוונטי שברשותו על המערכות, עבור לאומי

או יטופל על /כל מקרה של סיכון שטופל ו, גם עבור הבנק כפי שמתבצע בלאומי ויביא לידיעת הבנק ככל הניתן

 .ידי לאומי
 סך של 2010בשנת )ח '' מיליון ש33.6 נרשמו בסעיפי הוצאות מחשב והשקעות ברכוש קבוע של סך 2011בשנת 

 .בגין שרותי מחשב ומיכון שהתקבלו מלאומי (ח'' מיליון ש32.0
הובלת כספים וכן , ניירות ערך, שרותי סליקה בנקאית: יתר השירותים התפעוליים הנכללים בהסכמים כוללים 

 בנוסף מקבל הבנק . 'כספומטים וכד, כגון תקשורת, תמיכה לוגיסטית ושירותי אחזקת מחשבים ביחידות הבנק

מוקד טלפוני המאפשר מתן מידע ושירותים , מלאומי שירותי בנקאות ישירה וביניהם שירותי פיתוח אתר האינטרנט

 .לסלולר
 .כולל חיבור לחדר הבקרה של לאומי ושירותי ביקורת פנימית, הבנק מקבל גם שירותי ביטחון 

   
  .לבנק ולחברות בקבוצת לאומי פוליסת ביטוח משותפת לכיסוי הסיכונים השונים .2
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2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)בעלי עניין וצדדים קשורים  - 18באור 

יתרות.ב
בעלי ענין

היתרה הגבוהה ביותר במשך שנת בדצמבר31 בדצמבר31

2011201020112010
סכומים מדווחים

ח"מיליוני ש

(א)חברת האם - בעלי שליטה 
נכסים

כולל פיקדונות בקשר עם  )פיקדונות בבנקים 
 904.4תוכניות חיסכון וחסכונות לזמן קצוב בסך 

1,167.5987.11,170.6988.4(ח" מיליוני ש885.2 - 2010, ח"מיליוני ש
0.70.70.90.9חייבים אחרים ויתרות חובה- נכסים אחרים 

התחייבויות
1.01.11.21.1פיקדונות הציבור

981.2966.91,056.9966.9פיקדונות מבנקים
157.9156.0157.9156.0כתבי התחייבות נדחים

4.43.96.96.3התחייבויות אחרות
26.526.526.526.5(כלול בהון עצמי)מניות 

סיכון אשראי חוץ מאזני
1.0                   -                   -                   -ערבויות שניתנו

דירקטורים
נכסים

0.10.20.20.2נטו, אשראי לציבור
התחייבויות

0.10.1                   -0.1פיקדונות הציבור

תמצית תוצאות עסקיות עם בעלי ענין וצדדים קשורים.ג
201120102009

סכומים מדווחים
ח"מיליוני ש

(א)חברת האם - בעלי שליטה 
 32.3  14.5  15.3 (להלן' ראה ה)תוצאות פעולות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 3.8  4.5  5.2 הכנסות תפעוליות ואחרות
(37.9)(46.3)(46.2)הוצאות תפעוליות ואחרות

(0.3)(0.4)(0.4)(כולל דמי השתתפות בישיבות)בגין שירותי דירקטורים 

(2.1)(27.7)(26.1)סך הכל לבעלי שליטה

הטבות לבעלי עניין.ד
2011201020112010

            סכומים מדווחים
      מספר מקבלי ההטבותח"              מיליוני ש

1.82.412(ג)לבעלי עניין המועסקים בבנק 
1.62.376(ו)(ד)שכר דירקטורים שאינם מועסקים בבנק או מטעמו 

.(לרבות תאגידים בשליטתו)מ "בנק לאומי לישראל בע (א)
.על בסיס היתרות בסוף כל חודש (ב)
.   לעיל' כולל סכומים ששולמו דרך חברת האם ונכללו בסעיף ג (ג)
.(ח" מיליון ש0.3 - 2010)ח '' מיליון ש0.2כולל פרמיית ביטוח אחריות לכלל הדירקטורים ולבעלי העניין ונושאי המשרה האחרים המועסקים בבנק בסך  (ד)
.סווג מחדש (ה)
.ר הדירקטוריון מועסק בבנק" יו1.12.2011החל מיום  (ו)

(ב) (ב)

(ה)(ה)
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דוחות כספיים לשנת 2011
26/02/2012- טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)בעלי עניין וצדדים קשורים  - 18באור 

(לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי)תוצאות פעולות מימון .ה
בעסקאות של התאגיד הבנקאי וחברות מאוחדות שלו עם בעלי עניין וצדדים קשורים

201120102009
סכומים מדווחים

ח"מיליוני ש

בגין נכסים. 1

 49.9 36.3 50.7מפיקדונות בבנקים

בגין התחייבויות. 2

(3.5)(6.0)(7.9)על כתבי התחייבות נדחים

(14.1)(15.8)(27.5)על פיקדונות מבנקים
סך הכל כלול ברווח מפעולות מימון לפני הוצאות בגין 

 32.3 14.5 15.3הפסדי אשראי

. עסקאות עם בעלי עניין נעשו כולן במהלך העסקים הרגיל ובתנאים דומים לתנאי עסקאות עם  גופים שאינם קשורים לבנק

:לחברת האם לאומי כמפורט להלן (שטרי הון)הבנק הנפיק שני כתבי התחייבויות נדחים .ו

.1.2%+  שנים ברבית משתנה של פריים 6ח לזמן פרעון של " מיליון ש100.0 בסך 2008 בדצמבר 30-ב

.0.3%+  שנים ברבית משתנה של פריים 6ח לזמן פרעון של " מיליון ש50.0 בסך 2009 בדצמבר 31-ב

ההון ניתנים הארכה מדי שנה בשנה נוספת שטרי. ח" מיליון ש157.9- ל2011 בדצמבר 31סך כתבי התחייבות נדחים מסתכמים ליום 

בנק ישראל הכיר בכתבי ההתחייבות כהון משני לצורך עמידה בהגדרת הון . בהסכמת הצדדים בהתאם למנגנון ריבית שנקבע מראש
.1990- ן "התש (א לחוק23הגדרת הון תאגיד בנקאי לעניין סעיף ) (רישוי)התאגיד הבנקאי לפי כללי הבנקאות 

בשל כך נרשמה בהוצאות שכר, בהתאם להסכמים בעניין הפרטת בנק לאומי ניתנה לעובדי בנק ערבי הצעה לרכישת מניות לאומי.ז
.((ו)13ראה באור )כנגד קרן הון מעסקאות עם בעלי שליטה . ח'' מיליון ש0.4הטבה לעובדים בסך של 

.סווג מחדש (א)

(א)(א)

26/02/2012- טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

( לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי)רווח מפעילות מימון  - 19באור 

201120102009
סכומים מדווחים

ח"מיליוני ש

בגין נכסים.א
 206.9  246.9  317.4 מאשראי לציבור

                         -(0.1) 0.1 מפיקדונות בבנק ישראל וממזומנים
 49.9  36.3  50.7 מפיקדונות בבנקים

 22.6  14.1  16.2 מאגרות חוב

בגין התחייבויות.ב
(61.6)(52.1)(84.7)על פיקדונות הציבור

(14.1)(15.9)(27.6)על פיקדונות מבנקים
(3.5)(6.0)(7.9)כתבי התחייבויות נדחים

בגין מכשירים נגזרים ופעילויות גידור.ג
 0.4  0.2  0.5 הכנסות נטו בגין מכשירים נגזרים אחרים

אחר.ד
 3.5  3.4  4.3 עמלות מעסקי מימון 
 28.4  14.8  1.5 (ב)הכנסות מימון אחרות 
(0.3)(0.4)(0.2)הוצאות מימון אחרות 

סך כל הרווח מפעולות מימון
 232.2  241.2  270.3 לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי

(0.1)(0.1)                           -נטו, הפרשי שער: מזה

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

 12.0  13.0                            -.כולל גביית ריבית מחובות בעייתים(ב)

פירוט תוצאות הפעילות מהשקעות באיגרות חוב.ה
: הכנסות מימון על בסיס צבירה מאגרות חוב

 1.1  0.8                            -מוחזקות לפידיון
 21.5  13.3  16.2 זמינות למכירה

 22.6  14.1  16.2 סך הכל כלול ברווח מפעולות מימון בגין נכסים
 15.0  1.2  0.4 רווחים ממכירת אגרות חוב זמינות למכירה
 15.0  1.2  0.4 סך הכל כלול בסעיף הכנסות מימון אחרות

 37.6  15.3  16.6 סך הכל מהשקעות באיגרות חוב

      

(ב)

      

(ב)
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26/02/2012- טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)בעלי עניין וצדדים קשורים  - 18באור 

(לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי)תוצאות פעולות מימון .ה
בעסקאות של התאגיד הבנקאי וחברות מאוחדות שלו עם בעלי עניין וצדדים קשורים

201120102009
סכומים מדווחים

ח"מיליוני ש

בגין נכסים. 1

 49.9 36.3 50.7מפיקדונות בבנקים

בגין התחייבויות. 2

(3.5)(6.0)(7.9)על כתבי התחייבות נדחים

(14.1)(15.8)(27.5)על פיקדונות מבנקים
סך הכל כלול ברווח מפעולות מימון לפני הוצאות בגין 

 32.3 14.5 15.3הפסדי אשראי

. עסקאות עם בעלי עניין נעשו כולן במהלך העסקים הרגיל ובתנאים דומים לתנאי עסקאות עם  גופים שאינם קשורים לבנק

:לחברת האם לאומי כמפורט להלן (שטרי הון)הבנק הנפיק שני כתבי התחייבויות נדחים .ו

.1.2%+  שנים ברבית משתנה של פריים 6ח לזמן פרעון של " מיליון ש100.0 בסך 2008 בדצמבר 30-ב

.0.3%+  שנים ברבית משתנה של פריים 6ח לזמן פרעון של " מיליון ש50.0 בסך 2009 בדצמבר 31-ב

ההון ניתנים הארכה מדי שנה בשנה נוספת שטרי. ח" מיליון ש157.9- ל2011 בדצמבר 31סך כתבי התחייבות נדחים מסתכמים ליום 

בנק ישראל הכיר בכתבי ההתחייבות כהון משני לצורך עמידה בהגדרת הון . בהסכמת הצדדים בהתאם למנגנון ריבית שנקבע מראש
.1990- ן "התש (א לחוק23הגדרת הון תאגיד בנקאי לעניין סעיף ) (רישוי)התאגיד הבנקאי לפי כללי הבנקאות 

בשל כך נרשמה בהוצאות שכר, בהתאם להסכמים בעניין הפרטת בנק לאומי ניתנה לעובדי בנק ערבי הצעה לרכישת מניות לאומי.ז
.((ו)13ראה באור )כנגד קרן הון מעסקאות עם בעלי שליטה . ח'' מיליון ש0.4הטבה לעובדים בסך של 

.סווג מחדש (א)

(א)(א)

26/02/2012- טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

( לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי)רווח מפעילות מימון  - 19באור 

201120102009
סכומים מדווחים

ח"מיליוני ש

בגין נכסים.א
 206.9  246.9  317.4 מאשראי לציבור

                         -(0.1) 0.1 מפיקדונות בבנק ישראל וממזומנים
 49.9  36.3  50.7 מפיקדונות בבנקים

 22.6  14.1  16.2 מאגרות חוב

בגין התחייבויות.ב
(61.6)(52.1)(84.7)על פיקדונות הציבור

(14.1)(15.9)(27.6)על פיקדונות מבנקים
(3.5)(6.0)(7.9)כתבי התחייבויות נדחים

בגין מכשירים נגזרים ופעילויות גידור.ג
 0.4  0.2  0.5 הכנסות נטו בגין מכשירים נגזרים אחרים

אחר.ד
 3.5  3.4  4.3 עמלות מעסקי מימון 
 28.4  14.8  1.5 (ב)הכנסות מימון אחרות 
(0.3)(0.4)(0.2)הוצאות מימון אחרות 

סך כל הרווח מפעולות מימון
 232.2  241.2  270.3 לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי

(0.1)(0.1)                           -נטו, הפרשי שער: מזה

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

 12.0  13.0                            -.כולל גביית ריבית מחובות בעייתים(ב)

פירוט תוצאות הפעילות מהשקעות באיגרות חוב.ה
: הכנסות מימון על בסיס צבירה מאגרות חוב

 1.1  0.8                            -מוחזקות לפידיון
 21.5  13.3  16.2 זמינות למכירה

 22.6  14.1  16.2 סך הכל כלול ברווח מפעולות מימון בגין נכסים
 15.0  1.2  0.4 רווחים ממכירת אגרות חוב זמינות למכירה
 15.0  1.2  0.4 סך הכל כלול בסעיף הכנסות מימון אחרות

 37.6  15.3  16.6 סך הכל מהשקעות באיגרות חוב

      

(ב)

      

(ב)
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דוחות כספיים לשנת 2011
26/02/2012- טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

עמלות תפעוליות  - 20באור 
201120102009

סכומים מדווחים
ח"מיליוני ש

58.2 58.3 60.0 ניהול חשבון
12.8 14.8 16.6 כרטיסי אשראי

6.4 6.9 6.3 פעילות בניירות ערך
1.7 2.8 2.8 עמלת הפצת מוצרים פיננסיים

11.8 13.6 16.5 טיפול באשראי
1.5 1.3 1.6 הפרשי המרה

0.2 0.3 0.4 פעילות סחר חוץ
4.84.44.0 עמלות אחרות

96.6 102.4 109.0 סך כל העמלות התפעוליות

הכנסות אחרות - 21באור 
201120102009

סכומים מדווחים
ח"מיליוני ש

1.35.0                         -רווחים מקופת פיצויים
0.10.10.1אחרות

5.1 1.4 0.1 סך כל ההכנסות האחרות

משכורות והוצאות נלוות - 22באור 
201120102009

סכומים מדווחים
ח"מיליוני ש

72.5 76.9  79.0 משכורות
1.9 (0.5) 0.4 הוצאות הנובעות מעסקאות תשלום מבוסס מניות

 10.9  10.2 9.1
15.5 17.4  18.2 ביטוח לאומי ומס שכר

3.0 4.0  3.9 הוצאות נלוות אחרות
השלמת עתודות בגין הוצאות נלוות עקב 

(3.6) 3.1  11.7 שינויים בשכר בשנת החשבון
                         -(0.4)                         -הוצאות פרישה מרצון

98.4  110.7  124.1 סך כל המשכורות וההוצאות הנלוות

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים (א)

.(13ובאור  (12)('ה)1ראה באורים )     

חופשה , קרן השתלמות, פנסיה, תגמולים, פיצויים
ומענקי יובל

(ב) (ב)

(א)

(א)

26/02/2012- טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

הוצאות אחרות - 23באור 
201120102009

סכומים מדווחים
ח"מיליוני ש

4.1 5.6 6.4 שיווק ופרסום
6.1 6.5 6.7 תקשורת

26.0 30.6 30.2 (א) (פחת והפחתות, למעט משכורות)שרותי מחשב 
2.5 2.7 3.2 משרדיות

1.7 1.8 1.7 ביטוח
5.6 4.7 5.8 ביקורת חשבונות וייעוץ מקצועי, משפטיות

1.7 2.4 1.8 שכר והחזר הוצאות לחברי הדירקטוריון
0.3 0.9 0.4 הדרכה והשתלמויות

3.9 5.4 5.6 תשלומים ללאומיקארד ולאומיקול
4.3 4.9 4.3 אחרות

56.2 65.5 66.1 סך כל ההוצאות האחרות

.(א)18ראה הסבר נוסף בבאור  (א)

הפרשה למסים - 24באור 

:הרכב.א
201120102009

סכומים מדווחים
ח"מיליוני ש

- מסים שוטפים 

 38.8  43.8  54.9 בגין שנת החשבון
(0.2) 0.1  0.2 בגין שנים קודמות

 38.6  43.9  55.1 סך כל המסים השוטפים
- שינויים במסים נדחים  (בניכוי)בתוספת 

 12.7 (1.7)(11.2)בגין שנת החשבון
                        -                        -                        -בגין שנים קודמות

 12.7 (1.7)(11.2)סך כל המסים הנדחים

 51.3  42.2  43.9 הפרשה למסים על ההכנסה

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים (א)

.(13ובאור  (12)('ה)1ראה באורים )     

(ב) (ב)

(א)
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26/02/2012- טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

עמלות תפעוליות  - 20באור 
201120102009

סכומים מדווחים
ח"מיליוני ש

58.2 58.3 60.0 ניהול חשבון
12.8 14.8 16.6 כרטיסי אשראי

6.4 6.9 6.3 פעילות בניירות ערך
1.7 2.8 2.8 עמלת הפצת מוצרים פיננסיים

11.8 13.6 16.5 טיפול באשראי
1.5 1.3 1.6 הפרשי המרה

0.2 0.3 0.4 פעילות סחר חוץ
4.84.44.0 עמלות אחרות

96.6 102.4 109.0 סך כל העמלות התפעוליות

הכנסות אחרות - 21באור 
201120102009

סכומים מדווחים
ח"מיליוני ש

1.35.0                         -רווחים מקופת פיצויים
0.10.10.1אחרות

5.1 1.4 0.1 סך כל ההכנסות האחרות

משכורות והוצאות נלוות - 22באור 
201120102009

סכומים מדווחים
ח"מיליוני ש

72.5 76.9  79.0 משכורות
1.9 (0.5) 0.4 הוצאות הנובעות מעסקאות תשלום מבוסס מניות

 10.9  10.2 9.1
15.5 17.4  18.2 ביטוח לאומי ומס שכר

3.0 4.0  3.9 הוצאות נלוות אחרות
השלמת עתודות בגין הוצאות נלוות עקב 

(3.6) 3.1  11.7 שינויים בשכר בשנת החשבון
                         -(0.4)                         -הוצאות פרישה מרצון

98.4  110.7  124.1 סך כל המשכורות וההוצאות הנלוות

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים (א)

.(13ובאור  (12)('ה)1ראה באורים )     

חופשה , קרן השתלמות, פנסיה, תגמולים, פיצויים
ומענקי יובל

(ב) (ב)

(א)

(א)

26/02/2012- טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

הוצאות אחרות - 23באור 
201120102009

סכומים מדווחים
ח"מיליוני ש

4.1 5.6 6.4 שיווק ופרסום
6.1 6.5 6.7 תקשורת

26.0 30.6 30.2 (א) (פחת והפחתות, למעט משכורות)שרותי מחשב 
2.5 2.7 3.2 משרדיות

1.7 1.8 1.7 ביטוח
5.6 4.7 5.8 ביקורת חשבונות וייעוץ מקצועי, משפטיות

1.7 2.4 1.8 שכר והחזר הוצאות לחברי הדירקטוריון
0.3 0.9 0.4 הדרכה והשתלמויות

3.9 5.4 5.6 תשלומים ללאומיקארד ולאומיקול
4.3 4.9 4.3 אחרות

56.2 65.5 66.1 סך כל ההוצאות האחרות

.(א)18ראה הסבר נוסף בבאור  (א)

הפרשה למסים - 24באור 

:הרכב.א
201120102009

סכומים מדווחים
ח"מיליוני ש

- מסים שוטפים 

 38.8  43.8  54.9 בגין שנת החשבון
(0.2) 0.1  0.2 בגין שנים קודמות

 38.6  43.9  55.1 סך כל המסים השוטפים
- שינויים במסים נדחים  (בניכוי)בתוספת 

 12.7 (1.7)(11.2)בגין שנת החשבון
                        -                        -                        -בגין שנים קודמות

 12.7 (1.7)(11.2)סך כל המסים הנדחים

 51.3  42.2  43.9 הפרשה למסים על ההכנסה

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים (א)

.(13ובאור  (12)('ה)1ראה באורים )     

(ב) (ב)

(א)
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דוחות כספיים לשנת 2011

27/02/2012- טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)הפרשה למסים  - 24באור 

התאמה בין סכום המס התיאורטי שהיה חל אילו הרווח מפעולות רגילות היה מתחייב במס לפי שיעור המס .  ב
:לבין ההפרשה למסים על הרווח מפעולות כפי שנזקפה בדוח רווח והפסד, הסטטוטורי החל על בנק בישראל

201120102009
סכומים מדווחים

ח"מיליוני ש

34.5%35.3%36.2%('ראה סעיף ו)שיעור המס החל על בנק  בישראל 

 47.5  41.5  52.6 סכום המס על בסיס שיעור המס הסטטוטורי
:בגין (חסכון במס)מס 

(0.3)(0.6)                         -נוספת ומיוחדת לחובות מסופקים, הפרשה כללית
(0.1)(0.1)                         -הפרשי תיאום פחת

 0.4  0.3  0.7 הוצאות אחרות לא מוכרות
(0.2) 0.1  0.2 מסים בגין שנים קודמות נטו

 4.0  1.0 (9.6)שינוי יתרת מסים נדחים עקב שינוי שיעור המס

 51.3  42.2  43.9 הפרשה למסים על ההכנסה

 לחברת בת שאוחדה  2007שומות עצמיות עד וכולל . 2007לבנק הוצאו שומות סופיות עד וכולל  שנת המס . ג
.יחשבו כשומות סופיות

סכום ההתאמה של בניינים שהפחתתם לא תותר בניכוי כהוצאה לצרכי מס בעתיד ושבגינה נקבע שאין   . ד
:ליצור עתודה למסים נדחים הינו כלהלן

 בדצמבר31 בדצמבר31
20112010

סכומים מדווחים
ח"מיליוני ש

 0.4  0.4 יתרה לתחילת שנה
-(0.1)הסכום שלא הותר בניכוי

 0.4  0.3 יתרה לסוף השנה

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים (א)

.(13ובאור  (12)('ה)1ראה באורים )     

.(ח" אלפי ש22 - 2010בשנת )ח " אלפי ש30-  ב2011השינוי בשנת החשבון הסתכם בשנת  (ב)

(ב)

(ב)

(ב)

(ב)

(א)

(א)

(ב)

27/02/2012- טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)הפרשה למסים  - 24באור 

:מרכיבי המסים הנדחים לקבל והעתודה למסים נדחים.ה

 בדצמבר31 בדצמבר31 בדצמבר31 בדצמבר31
2011201020112010

שיעור מס ממוצעסכומים מדווחים
באחוזיםח"מיליוני ש

:מסים נדחים לקבל בגין

35%30% 8.4  12.7 עודף עתודה לפנסיה על יעודה

35%34%(0.8)(0.8)עודף יעודה לפיצויים על עתודה

35%29% 1.6  2.1 עתודה לחופשה

35%30% 7.3  8.6 עתודה למענקי יובל

35%34% 0.9  1.4 הפרש בין שווי השוק של ניירות ערך לערכם במאזן

35%29% 18.3  17.7 הפרשה ספציפית לחובות מסופקים 

                      -35%                    - 16.8 הפרשה קבוצתית

                      -35%                    - 2.4 הפרשה להפסדי אשראי

35%29% 0.1                     -התאמת נכסים לא כספיים בני פחת

0%0%                  -                  -הטבה לעובדים בגין הנפקת אופציית של חברת האם

                    -                    -                    -                    -הטבה לעובדים בגין הנפקת מניות של חברת האם

 35.8  60.9 סך הכל

                    -                    -                    -                    -מס בגין קרן הון מניות

השפעת המס המתייחס על התאמות בגין הצגת 

35%34%(0.9)(1.4)ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן

 34.9  59.5 יתרה לסוף שנה

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים (א)

.(13ובאור  (12)('ה)1ראה באורים )     

.מימוש המסים הנדחים מבוסס על תחזית לפיה יהיו לבנק הכנסות המתחייבות במס בעתיד הנראה לעין
.(להלן' ראה ו)חישוב המסים הנדחים נעשה בהתאם לשעורי המס  החלים על תאגיד בנקאי ואשר צפויים בעת  הניצול 

((
 (א)
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27/02/2012- טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)הפרשה למסים  - 24באור 

:מרכיבי המסים הנדחים לקבל והעתודה למסים נדחים.ה

 בדצמבר31 בדצמבר31 בדצמבר31 בדצמבר31
2011201020112010

שיעור מס ממוצעסכומים מדווחים
באחוזיםח"מיליוני ש

:מסים נדחים לקבל בגין

35%30% 8.4  12.7 עודף עתודה לפנסיה על יעודה

35%34%(0.8)(0.8)עודף יעודה לפיצויים על עתודה

35%29% 1.6  2.1 עתודה לחופשה

35%30% 7.3  8.6 עתודה למענקי יובל

35%34% 0.9  1.4 הפרש בין שווי השוק של ניירות ערך לערכם במאזן

35%29% 18.3  17.7 הפרשה ספציפית לחובות מסופקים 

                      -35%                    - 16.8 הפרשה קבוצתית

                      -35%                    - 2.4 הפרשה להפסדי אשראי

35%29% 0.1                     -התאמת נכסים לא כספיים בני פחת

0%0%                  -                  -הטבה לעובדים בגין הנפקת אופציית של חברת האם

                    -                    -                    -                    -הטבה לעובדים בגין הנפקת מניות של חברת האם

 35.8  60.9 סך הכל

                    -                    -                    -                    -מס בגין קרן הון מניות

השפעת המס המתייחס על התאמות בגין הצגת 

35%34%(0.9)(1.4)ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן

 34.9  59.5 יתרה לסוף שנה

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים (א)

.(13ובאור  (12)('ה)1ראה באורים )     

.מימוש המסים הנדחים מבוסס על תחזית לפיה יהיו לבנק הכנסות המתחייבות במס בעתיד הנראה לעין
.(להלן' ראה ו)חישוב המסים הנדחים נעשה בהתאם לשעורי המס  החלים על תאגיד בנקאי ואשר צפויים בעת  הניצול 

((
 (א)
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דוחות כספיים לשנת 2011

 2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 (המשך)הפרשה למסים -  24ביאור 
 
(, 2010-  ו2009תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים )חוק ההתייעלות הכלכלית אושר , 2009 ביולי 14ביום  .ו

 2016 בשנת המס 18%- הפחתה הדרגתית נוספת של שיעור מס החברות עד ל, בין היתר, אשר קבע, 2009-ט"התשס

 2009בשנת המס :  ואילך הינם כדלקמן2009שיעורי מס החברות החלים בשנת המס , בהתאם לתיקונים האמורים. ואילך

בשנת , 22% - 2013בשנת המס , 23% - 2012בשנת המס , 24% - 2011בשנת המס , 25% - 2010בשנת המס , 26%- 

. 18% ואילך יחול שיעור מס חברות של 2016 ובשנת המס 20% - 2015בשנת המס , 21% - 2014המס 

 

חוקק בעקבות ) 2011 -ב"התשע, (תיקוני חקיקה) אישרה הכנסת את החוק לתיקון נטל המס 2011 בדצמבר 5ביום 

, כאמור לעיל, אשר נקבעה בחוק ההתייעלות הכלכלית, וטל הפחתת המסבבהתאם לחוק ת. (המלצות ועדת טרכטנברג

. 25% ואילך יעמוד על 2012ושיעור מס חברות החל משנת 

 

שיעורי המס . 2011 בשנת 34.48%שיעור המס הסטטוטורי החל על תאגידים בנקאיים עומד על , בעקבות התיקון האמור

. 35.06%-  ואילך 2013 ובשנת המס 35.34% - 2012הסטטוטורי אשר יחולו על תאגידים בנקאיים בשנת המס 

 

המיסים השוטפים לתקופות המדווחות בדוחות כספיים אלו מחושבים בהתאם לשיעורי המס כפי שנקבעו בחוק 

. ההתייעלות הכלכלית

,  חושבו בהתאם לשיעור המס החדש כפי שנקבע בחוק לתיקון נטל המס2011 בדצמבר 31יתרות המיסים הנדחים ליום 

 2011 בדצמבר 31השפעת השינוי בשיעור המס על הדוחות הכספיים ליום . בהתאם לשיעור המס הצפוי במועד ההיפוך

   .ח"ש מיליוני 8.2מתבטאת בגידול ביתרת המיסים הנדחים בסך 
 

 :בנושא אופן ההכרה למס של חובות פגומים עקרונות עם רשות המסים הסכם.  ז
 

ההסכם . הבנקים ובכללם הבנק הגיעו להסכם עם רשות המסים  בקשר עם הכרה לצרכי מס בהפרשות להפסדי אשראי

. הסכם זה מחליף את ההסכם הקודם בין הבנק לרשות המסים. נחתם על ידי הבנק וממתין לחתימת רשות המסים

: להלן עיקרי ההסכם

 

 :(ח" מש0.5חוב מעל) :חובות גדולים בבחינה פרטנית

בשנת מס שבה הוקטנה יתרת ההפרשה . מותרת לניכוי לצרכי מס בשנה בה נרשמו כהוצאה בדוחות הכספיםההפרשה 

שיביא לגביית המס " מס נוסף"יתווסף לחבות המס  ("מחילה"או מ" מחיקה חשבונאית"שלא כתוצאה מ)לחובות פגומים 

 . הנוסף שהיה נגבה אילולא הייתה מוכרת מלכתחילה ההפרשה שהותרה לניכוי

: חובות פגומים שאינם גדולים

מס בשנת המס הראשונה   מחציתן יותרו לצרכי(בקיזוז גביות באותה השנה)נטו " מחיקות חשבונאיות"ההוצאה בגין 

. השנייה לאחר השנה שבו נרשמה ההוצאה לאחר השנה שבה נרשמה ההוצאה ומחציתן יותרו בשנת המס

 :31.12.2010שבוצעו עד " חובות קמעונאיים"הפרשות בגין 

רו כהוצאות לצרכי מס בשנים תהו  ובלבד שלא2011יותרו בניכוי לצרכי מס בחמישה שיעורים שנתיים שווים החל משנת 

. קודמות
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 2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 (המשך)הפרשה למסים -  24ביאור 
 

: הפרשה קבוצתית

לא מוכרת לצרכי מס 

:  שנרשמו כנגד ההון1.1.2011התרת השלכות היישום לראשונה ב 

להיותם מותרים למס בהתאם   בכפוף2011יותרו בניכוי לצרכי מס בחמישה שיעורים שנתיים שווים החל משנת המס 

. ונוספת כללית, להסדר ובתנאי שאין מדובר בהפרשות קבוצתיות

ח כנגד גידול בהוצאות מסים " מיליון ש2.5בעקבות יישום הסכם העקרונות כאמור קטנו הוצאות מסים שוטפים בסך של 

. לא היתה השפעה על סך כל הוצאות המס. ח" מיליון ש2.5נדחים בסך 
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דוחות כספיים לשנת 2011

 2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

רווח למניה רגילה  - 25ביאור 
 

  בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום  

 2011 2010 2009 

 סכומים מדווחים 

   רווח בסיסי 

 

 (בשקלים חדשים)רווח נקי מיוחס לבעלי המניות הרגילות 

 

107.09 

 

       (א)          73.99

 (א)

 

75.07 

 
 

ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות ששימש  

בחישוב הרווח הבסיסי 

 

 

1,015,000 

 

 

1,015,000 

 

 

1,015,000 

 
הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים  (א)

 (.13ובאור  (12)('ה)1ראה באורים )         
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 2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

מידע על מגזרי פעילות -  26ביאור 
 

 .בהתאם לסוגי הלקוחות השונים ובהתבסס על אופי פעילותם, פעילות הבנק חולקה למגזרי פעילות
: להלן המגזרים 

 

 בעיקר לניהול שוטף של משק תאשר פעילותם עם הבנק משמש, בעיקר שכירים, כולל לקוחות פרטיים- מגזר משקי בית 

 בדצמבר 31יתרת האשראי למגזר זה ליום . רב של לווים'  האשראי הניתן ללקוחות אלו מאופיין בפיזור על פני מס.ביתם

.  מסך האשראי לציבור54.4%-  מהווה כ2011

 מהווה 2011 בדצמבר 31ליום  (קופות גמל, ניירות ערך, הכוללות פיקדונות בבנק)יתרת ההשקעות של לקוחות מגזר זה 

.  מהיתרה הכוללת של סעיף זה בבנק75.1%

קבוצה מצומצמת של לקוחות מסחריים אשר פעילותם עם הבנק כל הרשויות המקומיות וכולל - מגזר מסחריים גדולים 

ח " מיליון ש10או מחזור פעילותם עולה על /ח ו" מיליון ש5 והיקף האשראי הניתן להם עולה על משמשת לצרכי עסקיהם

 אלף דולר וכן לקוחות אשר אופי פעילותם 100או המנהלים באמצעות הבנק מחזור פעילות של סחר חוץ העולה על /ו

 .ומורכבותו מחייבים ניהול במסגרת זו

השקעות של לקוחות יתרת ה.  מיתרת האשראי בבנק14.4%מהווה  2011 בדצמבר 31ליום היקף האשראי ללקוחות מגזר זה 

.  מסך היתרה הכוללת של סעיף זה בבנק7.8%מגזר זה מהווה 

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

 מסך השקעות 16.9%-  וסך השקעות לקוחות אלו מגיעה ל30.8%- סך האשראי למגזר זה מיתרת האשראי בבנק מגיע ל

. לקוחות הבנק

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

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

נתוני תוצאות המגזרים נערכו בהתאם . תוצאות פעולות המגזרים הממוינות לפי מגזרי פעילות מפורטות בביאור שלהלן 

. וכוללים את המידע כפי שהוא מוצג להנהלת הבנק" מגזרי פעילות עיקריים"להוראות המפקח על הבנקים בדבר 
 

אופן חלוקת תוצאות הפעילות בין המגזרים השונים 
 

 לדוחות 1כללי החשבונאות שיושמו בהצגת תוצאות הפעולות של מגזרי הפעילות של הבנק הינם אלה המתוארים בבאור 

: להלן הכללים העיקריים שיושמו בחלוקת תוצאות הפעילות בין המגזרים השונים. הכספיים

 

כולל את המרווח בין הריבית המתקבלת או המשולמת ללקוח המגזר לבין העלות השולית של מקורות - רווח מפעולות מימון 

. הבנק ובנוסף מזוכה כל מגזר בריבית חסרת סיכון על ההון המיוחס למגזר

.  מיוחסת למגזר אליו שייך הלווה שכנגד חבותו נרשמה ההפרשההפרשות להפסדי אשראי - הוצאות בגין הפסדי אשראי

. מיוחסות למגזר אליו משתייך הלקוח- הכנסות תפעוליות ואחרות 

אופן יחוס ההוצאות מבוסס על פי מודל . מרבית ההוצאות מזוהות ומיוחסות ספציפית למגזרים -הוצאות תפעוליות ואחרות 

.  תמחיר פעולות הקובע את המחירים לכל סוג פעילות המתבצעת על ידי לקוחות המגזרים השונים

 .האפקטיביההפרשה למס על תוצאות הפעילות של כל מגזר חושבה על פי שיעור המס - מסים על ההכנסה 

המחושבים בהתאם לגישה הסיכונים כלל מחולק למגזרים על ידי מודל המביא בחשבון את ההון הנדרש בגין - ההון העצמי 

 .2 ונדבך 1הסטנדרטית נדבך 

הרווח הנקי כולל ריבית חסרת סיכון על ההון המיוחס ), מחושבת כיחס שבין הרווח הנקי של כל אחד מהמגזרים- תשואה להון 

. להון העצמי המוקצה למגזר, (כמפורט לעיל, למגזר
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דוחות כספיים לשנת 2011

27/02/2012- טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)על מגזרי פעילות  (א)מידע  - 26ביאור 
2011  בדצמבר 31

 סך הכל סכומים שלא ניהול פיננסימסחרייםמסחרייםמשקי בית          
הוקצו והתאמות גדוליםקטנים

סכומים מדווחים
ח"מיליוני ש

:רווח מפעולות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי

 270.3                  - 31.0  27.0  91.4  120.9    מחיצוניים 
-                 -(24.9)(7.3)(9.3) 41.5    בינמגזרי

 109.1                  -               - 7.7  32.9  68.5 הכנסות תפעוליות ואחרות

 379.4                  - 6.1  27.4  115.0  230.9 סך הכנסות

 6.5                  -               -(2.6) 0.4  8.7 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 220.3                  - 1.3  15.3  56.3  147.4 (לרבות פחת והפחתות)הוצאות תפעוליות ואחרות 

 152.6                  - 4.8  14.7  58.3  74.8 רווח מפעולות רגילות לפני מסים

 43.9                  - 1.4  4.2  16.8  21.5 הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות

108.7                 -53.341.510.53.4רווח נקי

30.2%                 -34.7%50.5%22.0%5.1%(אחוז רווח נקי מהון ממוצע)תשואה להון 

 5,238.8  189.6  1,639.0  478.8  1,085.7  1,845.7 יתרה ממוצעת של נכסים 

 4,878.7  109.9  1,078.4  299.8  643.9  2,746.7 יתרה ממוצעת של התחייבויות 

 3,548.0  118.0  557.4  459.2  865.7  1,547.7 (ב)יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 

קרנות נאמנות , יתרה ממוצעת של נכסי קופות גמל
 1,018.6                  -               - 34.0  149.5  835.1 וקרנות השתלמות

 254.1                  -               - 19.5  43.0  191.6 יתרה ממוצעת של ניירות ערך

מרכיבי הרווח מפעולות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי 
:אשראי

 15.4  70.1  126.6 מרווח מפעילות מתן אשראי

 3.3  10.1  33.8 מרווח מפעילות קבלת פיקדונות

 1.0  1.9  2.0 אחר

סך הכל רווח מפעולות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי 
 19.7  82.1  162.4 אשראי מחיצוניים ובינמגזרי

.המידע המגזרי כולל פעילות מול חיצוניים יחד עם פעילות מול מגזרי פעילות אחרים (א)

.(2לפי הוראות באזל )כפי שחושבו לצורך הלימות הון - נכסי סיכון  (ב)

.כוללים בעיקר פיקדונות בחברת האם לכיסוי חלק מפיקדונות הציבור (ג)

(ג)

27/02/2012- טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)על מגזרי פעילות  (א)מידע  - 26ביאור 
2010  בדצמבר 31

 סך הכל סכומים שלא ניהול פיננסימסחרייםמסחרייםמשקי בית          
הוקצו והתאמות גדוליםקטנים

סכומים מדווחים
ח"מיליוני ש

:רווח מפעולות 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 הכנסות

 23.7                  -               -(0.6) 7.5  16.8 הפרשה לחובות מסופקים

 204.0                 0.1 1.2  12.5  52.0  138.2 (לרבות פחת והפחתות)הוצאות תפעוליות ואחרות 

 117.3                  - 4.3  12.2  41.0  59.8 רווח מפעולות רגילות לפני מסים

 42.2                  - 1.5  4.4  14.8  21.5 (ד)הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות 

75.1                 -38.326.27.82.8(ד)רווח נקי 

21.2%                 -24.3%29.2%19.0%5.1%(ד) (אחוז רווח נקי מהון ממוצע)תשואה להון 

 4,744.1  162.3  1,569.6  447.1  938.4  1,626.7 (ד)יתרה ממוצעת של נכסים 

 4,387.6  99.1  1,016.0  215.7  541.5  2,515.3 (ד)יתרה ממוצעת של התחייבויות 

 3,217.0  96.1  487.8  347.6  823.3  1,462.2 (ד) (ב)יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 

 939.6                  -               - 34.5  144.8  760.3 יתרה ממוצעת של קרנות נאמנות

 230.6                  -               - 20.7  30.6  179.3 יתרה ממוצעת של ניירות ערך

מרכיבי הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות 
:מסופקים

 14.7  60.5  113.6 מרווח מפעילות מתן אשראי

 1.6  6.1  24.0 מרווח מפעילות קבלת פיקדונות

 0.9  5.8  9.8 אחר

סך הכל רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות 
 17.2  72.4  147.4 מסופקים מחיצוניים ובינמגזרי

.המידע המגזרי כולל פעילות מול חיצוניים יחד עם פעילות מול מגזרי פעילות אחרים (א)

.(2לפי הוראות באזל )כפי שחושבו לצורך הלימות הון - נכסי סיכון  (ב)

.כוללים בעיקר פיקדונות בחברת האם לכיסוי חלק מפיקדונות הציבור (ג)

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים (ד)

.(13ובאור  (12)('ה)1ראה באורים )     

.ח שבוטלו נכללו בעיקר במגזר משקי בית'' מיליון ש0.5הפסדים מירידת ערך בסך : הערה

( ג)
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27/02/2012- טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)על מגזרי פעילות  (א)מידע  - 26ביאור 
2011  בדצמבר 31

 סך הכל סכומים שלא ניהול פיננסימסחרייםמסחרייםמשקי בית          
הוקצו והתאמות גדוליםקטנים

סכומים מדווחים
ח"מיליוני ש

:רווח מפעולות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי

 270.3                  - 31.0  27.0  91.4  120.9    מחיצוניים 
-                 -(24.9)(7.3)(9.3) 41.5    בינמגזרי

 109.1                  -               - 7.7  32.9  68.5 הכנסות תפעוליות ואחרות

 379.4                  - 6.1  27.4  115.0  230.9 סך הכנסות

 6.5                  -               -(2.6) 0.4  8.7 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 220.3                  - 1.3  15.3  56.3  147.4 (לרבות פחת והפחתות)הוצאות תפעוליות ואחרות 

 152.6                  - 4.8  14.7  58.3  74.8 רווח מפעולות רגילות לפני מסים

 43.9                  - 1.4  4.2  16.8  21.5 הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות

108.7                 -53.341.510.53.4רווח נקי

30.2%                 -34.7%50.5%22.0%5.1%(אחוז רווח נקי מהון ממוצע)תשואה להון 

 5,238.8  189.6  1,639.0  478.8  1,085.7  1,845.7 יתרה ממוצעת של נכסים 

 4,878.7  109.9  1,078.4  299.8  643.9  2,746.7 יתרה ממוצעת של התחייבויות 

 3,548.0  118.0  557.4  459.2  865.7  1,547.7 (ב)יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 

קרנות נאמנות , יתרה ממוצעת של נכסי קופות גמל
 1,018.6                  -               - 34.0  149.5  835.1 וקרנות השתלמות

 254.1                  -               - 19.5  43.0  191.6 יתרה ממוצעת של ניירות ערך

מרכיבי הרווח מפעולות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי 
:אשראי

 15.4  70.1  126.6 מרווח מפעילות מתן אשראי

 3.3  10.1  33.8 מרווח מפעילות קבלת פיקדונות

 1.0  1.9  2.0 אחר

סך הכל רווח מפעולות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי 
 19.7  82.1  162.4 אשראי מחיצוניים ובינמגזרי

.המידע המגזרי כולל פעילות מול חיצוניים יחד עם פעילות מול מגזרי פעילות אחרים (א)

.(2לפי הוראות באזל )כפי שחושבו לצורך הלימות הון - נכסי סיכון  (ב)

.כוללים בעיקר פיקדונות בחברת האם לכיסוי חלק מפיקדונות הציבור (ג)

(ג)

27/02/2012- טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)על מגזרי פעילות  (א)מידע  - 26ביאור 
2010  בדצמבר 31

 סך הכל סכומים שלא ניהול פיננסימסחרייםמסחרייםמשקי בית          
הוקצו והתאמות גדוליםקטנים

סכומים מדווחים
ח"מיליוני ש

:רווח מפעולות 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 הכנסות

 23.7                  -               -(0.6) 7.5  16.8 הפרשה לחובות מסופקים

 204.0                 0.1 1.2  12.5  52.0  138.2 (לרבות פחת והפחתות)הוצאות תפעוליות ואחרות 

 117.3                  - 4.3  12.2  41.0  59.8 רווח מפעולות רגילות לפני מסים

 42.2                  - 1.5  4.4  14.8  21.5 (ד)הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות 

75.1                 -38.326.27.82.8(ד)רווח נקי 

21.2%                 -24.3%29.2%19.0%5.1%(ד) (אחוז רווח נקי מהון ממוצע)תשואה להון 

 4,744.1  162.3  1,569.6  447.1  938.4  1,626.7 (ד)יתרה ממוצעת של נכסים 

 4,387.6  99.1  1,016.0  215.7  541.5  2,515.3 (ד)יתרה ממוצעת של התחייבויות 

 3,217.0  96.1  487.8  347.6  823.3  1,462.2 (ד) (ב)יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 

 939.6                  -               - 34.5  144.8  760.3 יתרה ממוצעת של קרנות נאמנות

 230.6                  -               - 20.7  30.6  179.3 יתרה ממוצעת של ניירות ערך

מרכיבי הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות 
:מסופקים

 14.7  60.5  113.6 מרווח מפעילות מתן אשראי

 1.6  6.1  24.0 מרווח מפעילות קבלת פיקדונות

 0.9  5.8  9.8 אחר

סך הכל רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות 
 17.2  72.4  147.4 מסופקים מחיצוניים ובינמגזרי

.המידע המגזרי כולל פעילות מול חיצוניים יחד עם פעילות מול מגזרי פעילות אחרים (א)

.(2לפי הוראות באזל )כפי שחושבו לצורך הלימות הון - נכסי סיכון  (ב)

.כוללים בעיקר פיקדונות בחברת האם לכיסוי חלק מפיקדונות הציבור (ג)

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים (ד)

.(13ובאור  (12)('ה)1ראה באורים )     

.ח שבוטלו נכללו בעיקר במגזר משקי בית'' מיליון ש0.5הפסדים מירידת ערך בסך : הערה

( ג)
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דוחות כספיים לשנת 2011

27/02/2012- טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)על מגזרי פעילות  (א)מידע  - 26ביאור 
2009  בדצמבר 31

 סך הכל סכומים שלא ניהול פיננסימסחרייםמסחרייםמשקי בית          
הוקצו והתאמות גדוליםקטנים

סכומים מדווחים
ח"מיליוני ש

:רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

 232.2  0.3  70.7  26.2  66.8  68.2    מחיצוניים 
-                 -(47.7)(8.3)(0.3) 56.3    בינמגזרי

 101.7                  -              5.0 6.4  24.3  66.0 הכנסות תפעוליות ואחרות

 333.9  0.3  28.0  24.3  90.8  190.5 סך הכנסות

 25.8                  -               -(1.0) 10.8  16.0 הפרשה לחובות מסופקים

 180.6                  - 0.4  5.9  37.3  137.0 (לרבות פחת והפחתות)הוצאות תפעוליות ואחרות 

 127.5  0.3  27.6  19.4  42.7  37.5 רווח מפעולות רגילות לפני מסים

 51.3  0.1  11.0  7.8  17.1  15.3 (ד)הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות 

22.225.611.616.60.276.2(ד)רווח נקי 

13.3%27.0%19.8%46.7%1.1%20.3%(ד) (אחוז רווח נקי מהון ממוצע)תשואה להון 

 4,663.3  193.2  1,651.4  468.0  905.6  1,445.1 (ד)יתרה ממוצעת של נכסים 

 4,284.0  125.0  1,011.5  184.3  494.1  2,469.1 (ד)יתרה ממוצעת של התחייבויות 

 2,474.8  130.0  166.6  417.2  643.3  1,117.7 (ד) (ב)יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 

 663.1                  -               - 22.7  100.3  540.1 יתרה ממוצעת של קרנות נאמנות

 234.6                  -               - 13.1  28.1  193.4 יתרה ממוצעת של ניירות ערך

מרכיבי הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות 
:מסופקים

 15.6  57.5  98.2 מרווח מפעילות מתן אשראי

 0.8  3.0  17.1 מרווח מפעילות קבלת פיקדונות

 1.5  6.0  9.2 אחר

סך הכל רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות 
 17.9  66.5  124.5 מסופקים מחיצוניים ובינמגזרי

.המידע המגזרי כולל פעילות מול חיצוניים יחד עם פעילות מול מגזרי פעילות אחרים (א)

.(311' הוראות ניהול בנקאי מס)כפי שחושבו לצורך הלימות הון - נכסי סיכון  (ב)

.כוללים בעיקר פיקדונות בחברת האם לכיסוי חלק מפיקדונות הציבור (ג)

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים (ד)

.(13ובאור  (12)('ה)1ראה באורים )     

 של המוסד הישראלי לתקינה החשבונאית נכללו בעיקר 15' ח שהוכרו בדוח רווח והפסד בהתאם לתקן מס'' מיליון ש0.3הפסדים מירידת ערך בסך : הערה

.במגזר משקי בית

           

(ג)

(ג)

(ג)

( ג)

27/02/2012- טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

מידע על בסיס נתונים נומינליים היסטוריים לצורכי מס - 27באור 

 בדצמבר31מאזן ליום . א
20112010

ח "מיליוני ש

נכסים

1,144.4 1,336.0מזומנים ופיקדונות בבנקים

616.2 571.1ניירות ערך

3,465.7 3,773.7אשראי לציבור 

(172.9)(50.4)הפרשה להפסדי אשראי

3,723.33,292.8נטו, אשראי לציבור

56.3 61.3 בניינים וציוד

52.6 68.1 נכסים אחרים

5,162.3 5,759.8 סך כל הנכסים

התחייבויות והון

3,436.6 3,892.2פיקדונות הציבור

1,026.2 1,056.1פיקדונות מבנקים

156.0 157.9כתבי התחייבויות נדחים

208.2 231.3 התחייבויות אחרות

4,827.0 5,337.5 סך כל ההתחייבויות

335.3 422.3 הון עצמי

5,162.3 5,759.8 סך כל ההתחייבויות וההון

סיכון אשראי, מדידה וגילוי של חובות פגומים" אימץ הבנק לראשונה את הוראת המפקח על הבנקים בדבר 1.1.2011ביום  (א)

 אינם ברי השוואה31.12.2011ולכן הנתונים ליום ,  מספרי ההשוואה לשנים קודמות לא הוצגו מחדש".       והפרשה להפסדי אשראי

.להלן ('ה)-ו ('ד)1להסברים נוספים לגבי השפעת האימוץ לראשונה של ההוראה ראה באור . 2010בשנת  (א)-      לנתונים המסומנים ב

.להלן ('ה)-ו (ד)1ראה באור , הנתונים סווגו מחדש כדי להתאים לכותרות הסעיפים ולשיטת ההצגה בתקופה השוטפת (ב)

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים (ג)

.(13ובאור  (12)('ה)1ראה באורים )     

((

(ב()א)

(ב()א)

(ג)

(ג)

(ג)
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27/02/2012- טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)על מגזרי פעילות  (א)מידע  - 26ביאור 
2009  בדצמבר 31

 סך הכל סכומים שלא ניהול פיננסימסחרייםמסחרייםמשקי בית          
הוקצו והתאמות גדוליםקטנים

סכומים מדווחים
ח"מיליוני ש

:רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

 232.2  0.3  70.7  26.2  66.8  68.2    מחיצוניים 
-                 -(47.7)(8.3)(0.3) 56.3    בינמגזרי

 101.7                  -              5.0 6.4  24.3  66.0 הכנסות תפעוליות ואחרות

 333.9  0.3  28.0  24.3  90.8  190.5 סך הכנסות

 25.8                  -               -(1.0) 10.8  16.0 הפרשה לחובות מסופקים

 180.6                  - 0.4  5.9  37.3  137.0 (לרבות פחת והפחתות)הוצאות תפעוליות ואחרות 

 127.5  0.3  27.6  19.4  42.7  37.5 רווח מפעולות רגילות לפני מסים

 51.3  0.1  11.0  7.8  17.1  15.3 (ד)הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות 

22.225.611.616.60.276.2(ד)רווח נקי 

13.3%27.0%19.8%46.7%1.1%20.3%(ד) (אחוז רווח נקי מהון ממוצע)תשואה להון 

 4,663.3  193.2  1,651.4  468.0  905.6  1,445.1 (ד)יתרה ממוצעת של נכסים 

 4,284.0  125.0  1,011.5  184.3  494.1  2,469.1 (ד)יתרה ממוצעת של התחייבויות 

 2,474.8  130.0  166.6  417.2  643.3  1,117.7 (ד) (ב)יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 

 663.1                  -               - 22.7  100.3  540.1 יתרה ממוצעת של קרנות נאמנות

 234.6                  -               - 13.1  28.1  193.4 יתרה ממוצעת של ניירות ערך

מרכיבי הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות 
:מסופקים

 15.6  57.5  98.2 מרווח מפעילות מתן אשראי

 0.8  3.0  17.1 מרווח מפעילות קבלת פיקדונות

 1.5  6.0  9.2 אחר

סך הכל רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות 
 17.9  66.5  124.5 מסופקים מחיצוניים ובינמגזרי

.המידע המגזרי כולל פעילות מול חיצוניים יחד עם פעילות מול מגזרי פעילות אחרים (א)

.(311' הוראות ניהול בנקאי מס)כפי שחושבו לצורך הלימות הון - נכסי סיכון  (ב)

.כוללים בעיקר פיקדונות בחברת האם לכיסוי חלק מפיקדונות הציבור (ג)

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים (ד)

.(13ובאור  (12)('ה)1ראה באורים )     

 של המוסד הישראלי לתקינה החשבונאית נכללו בעיקר 15' ח שהוכרו בדוח רווח והפסד בהתאם לתקן מס'' מיליון ש0.3הפסדים מירידת ערך בסך : הערה

.במגזר משקי בית

           

(ג)

(ג)

(ג)

( ג)

27/02/2012- טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

מידע על בסיס נתונים נומינליים היסטוריים לצורכי מס - 27באור 

 בדצמבר31מאזן ליום . א
20112010

ח "מיליוני ש

נכסים

1,144.4 1,336.0מזומנים ופיקדונות בבנקים

616.2 571.1ניירות ערך

3,465.7 3,773.7אשראי לציבור 

(172.9)(50.4)הפרשה להפסדי אשראי

3,723.33,292.8נטו, אשראי לציבור

56.3 61.3 בניינים וציוד

52.6 68.1 נכסים אחרים

5,162.3 5,759.8 סך כל הנכסים

התחייבויות והון

3,436.6 3,892.2פיקדונות הציבור

1,026.2 1,056.1פיקדונות מבנקים

156.0 157.9כתבי התחייבויות נדחים

208.2 231.3 התחייבויות אחרות

4,827.0 5,337.5 סך כל ההתחייבויות

335.3 422.3 הון עצמי

5,162.3 5,759.8 סך כל ההתחייבויות וההון

סיכון אשראי, מדידה וגילוי של חובות פגומים" אימץ הבנק לראשונה את הוראת המפקח על הבנקים בדבר 1.1.2011ביום  (א)

 אינם ברי השוואה31.12.2011ולכן הנתונים ליום ,  מספרי ההשוואה לשנים קודמות לא הוצגו מחדש".       והפרשה להפסדי אשראי

.להלן ('ה)-ו ('ד)1להסברים נוספים לגבי השפעת האימוץ לראשונה של ההוראה ראה באור . 2010בשנת  (א)-      לנתונים המסומנים ב

.להלן ('ה)-ו (ד)1ראה באור , הנתונים סווגו מחדש כדי להתאים לכותרות הסעיפים ולשיטת ההצגה בתקופה השוטפת (ב)

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים (ג)

.(13ובאור  (12)('ה)1ראה באורים )     

((

(ב()א)

(ב()א)

(ג)

(ג)

(ג)
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דוחות כספיים לשנת 2011

27/02/2012- טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)מידע על בסיס נתונים נומינליים היסטוריים לצורכי מס  -  27באור 

 בדצמבר31דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום . ב
201120102009

ח "מיליוני ש

רווח מפעולות מימון לפני הוצאות

 232.2  241.2  270.3 בגין הפסדי אשראי

 25.8  23.7  6.5 הוצאות בגין הפסדי אשראי

רווח מפעולות מימון לאחר הוצאות

 206.4  217.5  263.8 בגין הפסדי אשראי

הכנסות תפעוליות ואחרות

 96.6  102.4  109.0 עמלות תפעוליות

 5.1  1.4  0.1 הכנסות אחרות

 101.7  103.8  109.1 סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות

הוצאות תפעוליות ואחרות

 98.4  110.7  124.1 משכורות והוצאות נלוות

 25.9  27.8  30.1 אחזקה ופחת בניינים וציוד

 56.2  65.5  66.1 הוצאות אחרות

 180.5  204.0  220.3 סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

 127.6  117.3  152.6 רווח מפעולות רגילות לפני מסים

 51.1  42.2  43.8 הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות

 76.5  75.1  108.8 רווח נקי

 0.01ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות בנות 
1,015,0001,015,0001,015,000א ששימש בחישוב הרווח הבסיסי למניה"כ. נ.ח ע''ש

סיכון אשראי והפרשה להפסדי , מדידה וגילוי של חובות פגומים" אימץ הבנק לראשונה את הוראת המפקח על הבנקים בדבר 1.1.2011ביום  (א)

. אינם בני השוואה לנתונים המסומנים בשנים קודמות31.12.2011ולכן הנתונים ליום , מספרי ההשוואה לשנים קודמות לא הוצגו מחדש".      אשראי

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים (ב)

.(13ובאור  (12)('ב)1ראה באורים )     

(ב)

(ב)

(ב)

(ב)

(ב)

(ב)

(ב)

(ב)

(ב)

(ב)

(ב)

(ב)

(ב)

(ב)

(ב)

(ב)

(א) (א)

26/02/2012- טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)מידע על בסיס נתונים נומינליים היסטוריים לצורכי מס   -  27באור 

דוחות על השינויים בהון העצמי.ג
כ"סהעודפיםקרן הון  התאמות בגין הון המניות

הון עצמישנצברומעסקאות הצגת ניירות ערךהנפרע
עם בעלי זמינים למכירה (א)וקרנות הון 

שליטהלפי שווי הוגן
ח"מיליוני ש

 337.6  307.3  13.9  16.4 2009 בינואר 1יתרה ליום 
 76.5  76.5                  -                 -רווח נקי 
(80.0)(80.0)                 -                 -דיבידנד

התאמות בגין הצגת ניירות ערך

(7.5)                 -                 -(7.5) זמינים למכירה לפי שווי הוגן 
התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים

(15.0)                 -                 -(15.0)למכירה שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד 
 8.1                  -                 - 8.1 השפעת המס המתייחס

הטבות לעובדים מהנפקת כתבי 

 0.8                  - 0.8                  -נטו,  אופציה של חברת האם
הטבות לעובדים ממכירת מניות

 0.7                  - 0.7                  -נטו,  של חברת האם

 321.2  303.8  15.4  2.0 2009  בדצמבר 31יתרה ליום 
 75.1  75.1                  -                 -רווח נקי
(60.0)(60.0)                 -                 -דיבידנד

התאמות בגין הצגת ניירות ערך
 0.6                  -                 - 0.6  זמינים למכירה לפי שווי הוגן 

התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים
(1.2)                 -                 -(1.2)למכירה שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד 

 0.3                  -                 - 0.3 השפעת המס המתייחס
הטבות לעובדים מהנפקת כתבי 

                 -                 -                 -                 -נטו,  אופציה של חברת האם
הטבות לעובדים ממכירת מניות

(0.7)                 -(0.7)                 -נטו,  של חברת האם

 335.3  318.9  14.7  1.7 2010  בדצמבר 31יתרה ליום 
השפעה מצטברת נטו ממס של יישום  

 של ההוראה בנושא 1.1.2011לראשונה ביום 
(22.9)(22.9)                 -                 -מדידת חובות פגומים והפרשה להפסדי אשראי

 108.8  108.8                  -                 -רווח נקי
התאמות בגין הצגת ניירות ערך

 1.6                  -                 - 1.6  זמינים למכירה לפי שווי הוגן 
התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים

(0.4)                 -                 -(0.4)למכירה שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד 
(0.5)                 -                 -(0.5)השפעת המס המתייחס

הטבות לעובדים ממכירת מניות
 0.4                  - 0.4                  -נטו,  של חברת האם

 422.3  404.8  15.1  2.4 2011  בדצמבר 31יתרה ליום 

.ח" ש10,150-הון המניות הנומינלי מסתכם ב (א)

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים  (ב)

.(13ובאור  (12)('ה)1ראה באורים )     

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב)

(ב)

(ב)

(ב)
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27/02/2012- טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)מידע על בסיס נתונים נומינליים היסטוריים לצורכי מס  -  27באור 

 בדצמבר31דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום . ב
201120102009

ח "מיליוני ש

רווח מפעולות מימון לפני הוצאות

 232.2  241.2  270.3 בגין הפסדי אשראי

 25.8  23.7  6.5 הוצאות בגין הפסדי אשראי

רווח מפעולות מימון לאחר הוצאות

 206.4  217.5  263.8 בגין הפסדי אשראי

הכנסות תפעוליות ואחרות

 96.6  102.4  109.0 עמלות תפעוליות

 5.1  1.4  0.1 הכנסות אחרות

 101.7  103.8  109.1 סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות

הוצאות תפעוליות ואחרות

 98.4  110.7  124.1 משכורות והוצאות נלוות

 25.9  27.8  30.1 אחזקה ופחת בניינים וציוד

 56.2  65.5  66.1 הוצאות אחרות

 180.5  204.0  220.3 סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

 127.6  117.3  152.6 רווח מפעולות רגילות לפני מסים

 51.1  42.2  43.8 הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות

 76.5  75.1  108.8 רווח נקי

 0.01ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות בנות 
1,015,0001,015,0001,015,000א ששימש בחישוב הרווח הבסיסי למניה"כ. נ.ח ע''ש

סיכון אשראי והפרשה להפסדי , מדידה וגילוי של חובות פגומים" אימץ הבנק לראשונה את הוראת המפקח על הבנקים בדבר 1.1.2011ביום  (א)

. אינם בני השוואה לנתונים המסומנים בשנים קודמות31.12.2011ולכן הנתונים ליום , מספרי ההשוואה לשנים קודמות לא הוצגו מחדש".      אשראי

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים (ב)

.(13ובאור  (12)('ב)1ראה באורים )     

(ב)

(ב)

(ב)

(ב)

(ב)

(ב)

(ב)

(ב)

(ב)

(ב)

(ב)

(ב)

(ב)

(ב)

(ב)

(ב)

(א) (א)

26/02/2012- טיוטה ל

2011 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)מידע על בסיס נתונים נומינליים היסטוריים לצורכי מס   -  27באור 

דוחות על השינויים בהון העצמי.ג
כ"סהעודפיםקרן הון  התאמות בגין הון המניות

הון עצמישנצברומעסקאות הצגת ניירות ערךהנפרע
עם בעלי זמינים למכירה (א)וקרנות הון 

שליטהלפי שווי הוגן
ח"מיליוני ש

 337.6  307.3  13.9  16.4 2009 בינואר 1יתרה ליום 
 76.5  76.5                  -                 -רווח נקי 
(80.0)(80.0)                 -                 -דיבידנד

התאמות בגין הצגת ניירות ערך

(7.5)                 -                 -(7.5) זמינים למכירה לפי שווי הוגן 
התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים

(15.0)                 -                 -(15.0)למכירה שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד 
 8.1                  -                 - 8.1 השפעת המס המתייחס

הטבות לעובדים מהנפקת כתבי 

 0.8                  - 0.8                  -נטו,  אופציה של חברת האם
הטבות לעובדים ממכירת מניות

 0.7                  - 0.7                  -נטו,  של חברת האם

 321.2  303.8  15.4  2.0 2009  בדצמבר 31יתרה ליום 
 75.1  75.1                  -                 -רווח נקי
(60.0)(60.0)                 -                 -דיבידנד

התאמות בגין הצגת ניירות ערך
 0.6                  -                 - 0.6  זמינים למכירה לפי שווי הוגן 

התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים
(1.2)                 -                 -(1.2)למכירה שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד 

 0.3                  -                 - 0.3 השפעת המס המתייחס
הטבות לעובדים מהנפקת כתבי 

                 -                 -                 -                 -נטו,  אופציה של חברת האם
הטבות לעובדים ממכירת מניות

(0.7)                 -(0.7)                 -נטו,  של חברת האם

 335.3  318.9  14.7  1.7 2010  בדצמבר 31יתרה ליום 
השפעה מצטברת נטו ממס של יישום  

 של ההוראה בנושא 1.1.2011לראשונה ביום 
(22.9)(22.9)                 -                 -מדידת חובות פגומים והפרשה להפסדי אשראי

 108.8  108.8                  -                 -רווח נקי
התאמות בגין הצגת ניירות ערך

 1.6                  -                 - 1.6  זמינים למכירה לפי שווי הוגן 
התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים

(0.4)                 -                 -(0.4)למכירה שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד 
(0.5)                 -                 -(0.5)השפעת המס המתייחס

הטבות לעובדים ממכירת מניות
 0.4                  - 0.4                  -נטו,  של חברת האם

 422.3  404.8  15.1  2.4 2011  בדצמבר 31יתרה ליום 

.ח" ש10,150-הון המניות הנומינלי מסתכם ב (א)

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים  (ב)

.(13ובאור  (12)('ה)1ראה באורים )     

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב) (ב) (ב)

(ב)

(ב)

(ב)

(ב)
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 ב"אדר תשע' ג 
 26/02/2012 

 
' לכב

 מ"בנק ערבי ישראלי בע
 

 שלום רב
 

 הערכה אקטוארית לזכויות פנסיה והטבות נוספות לעובדים
 31/12/2011נכון ליום 

 
 31/12/2011 -ית לחות הכספיים נתבקשתי על ידי הנהלת הבנק לבצע הערכה אקטואר"לצורך הדו

התוצאות סוכמו בחוות הדעת  .של ההתחייבויות בגין זכויות פנסיה ואחרות כלפי עובדיו
 .המצורפת בליווי הסברים לגבי העקרונות המקצועיים שהנחו אותי וההנחות עליהן התבססתי

 
הן , שיפורטו להלן לעליהן התבססתי, לפי מיטב שיפוטי המקצועי ההנחות שהתקבלו מהבנק

תשומת לב הקורא מופנית לעובדה שהערכה . ירות בהתחשב בניסיון העבר ובציפיות לעתידסב
 .אקטוארית מטבעה היא אומדן ובפועל ייתכנו סטיות מהמצופה

 
בהתאם לפרמטרים שנקבעו בהנחיות , הערכה זו הוכנה בהתאם לעקרונות אקטואריים מקובלים

בהכנת .   מלצות הממונה על שוק ההוןוה, 2011ממרס  243לרבות חוזר , המפקח על הבנקים
הערכה זאת הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי האנשים האמונים והמוסמכים לכך 

עם .   ללא ביקורת מצדי, "כמו שהם"הנתונים התקבלו על ידי .   במתכונת שנדרשה על ידי, בבנק
אך האחריות , נראים סביריםהשוואת נתונים אלה לנתוני השנה הקודמת מגלה עקביות והם , זאת

כל בקשותיי לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה . הסופית לשלמותם ונכונותם מוטלת על הבנק
 .מספקת לצורך עריכת הדין וחשבון האקטוארי

 
הנני .   2007חות הכספיים בתחילת שנת "התחלתי לספק ייעוץ אקטוארי לבנק לצורך הדו

הייתי  30/11/2006עד .  1979וארים בישראל מאז שנת חבר מלא באגודת האקט, אקטואר עצמאי
מ ובהמגן חברה לביטוח "אקטואר ממונה בביטוח חיים ובביטוח בריאות במגדל חברה לביטוח בע

 . מ"בע
 

עם , אין לי קשרים עם הבנק. אינני עובד הבנק ואינני עובד של ארגון אחר שיש לו זיקה לבנק
אינני עובד באחד מאלה ואינני מחזיק . זיקה לבנק צדדים קשורים לבנק או עם מי שיש להם

אין לי קרוב כהגדרתו בחוק ניירות ערך העונה לאחד מהקריטריונים .  באמצעי שליטה באחד מהם
 .ל"הנ

 
  .ל"אני נותן את הסכמתי לפרסום חוות הדעת האקטוארית הנ

 
 בכבוד רב       
       

 
 .F.IL.A.A דב רפאל       
 אקטואר       
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 מ"בע ישראליבנק ערבי 
 מענקים וחופשות מיוחדות לעובדים, הערכה אקטוארית לזכויות פנסיה

 
 תאור זכויות (א)

 לקבוצה מוגדרת של עובדים קבועים תאור זכויות הפנסיה .1

, 1/1/1988העובדים הקבועים בבנק ביום : ל"אוכלוסיית הזכאים לפנסיה במסגרת הנ .1
ל "בדים לשעבר אשר בוטחו במסגרת הנעו: אוכלוסיית הגמלאים. ג אחדלהוציא חרי
 .ושאיריהם

ת יושנות עבודה המקנות זכו 15מותנת בהשלמת  קצבת זקנה בהגיע העובד לגיל פרישה .2
  .70%נוספת עד מקסימום של  ת עבודהכל שנעל  1.5% -ו 40% פנסיה של

 לצורך  .67נשים רשאיות לפרוש החל מהגיל הקבוע בחוק ועד גיל  .67גיל הפרישה הוא  .3
 .גיל פרישת נשים מחושב לפי הקבוע בחוק, החישוב

בת הזוג במועד /י המצב המשפחתי במועד המאזן ובגיל בן"עפ, ה/זכאות לפנסית אלמנ .4
 .ת/בת הזוג בחיים בעת פטירת העובד/כפוף להיות בן, זה

 
בשיעור קצבת הזקנה , לצמיתות שאינו מסוגל להמשיך בעבודתו בבנק עובדקצבת נכות ל .5

 .אליה העובד אילו המשיך את עבודתו על גיל הפרישה שהיה מגיע

 .אחרון ה/משכרו 40%בגובה , ה/ת שנפטר/ת עובד/קצבה לאלמנ .6

שכר האחרון לכל ילד עד שני המ 15%בשיעור של  ה/ת שנפטר/קצבת יתומים של עובד .7
 .20ילדים שגילם עד 

 .ה/פטירתו ת ערב/ה הגימלאי/מהפנסיה שקיבל 60%ית בגובה /ת פנסיונר/קצבה לאלמנ .8

ת לגיל הפרישה יוכל לוותר על מלוא זכויות הפנסיה ויקבל לידיו פיצויים /בהגיע העובד .9
ותגמולים או יוכל לבחור במסלול פנסיה ובתמורה יוותר על מלוא כספי הפיצויים 

לצורך  .והתגמולים או יכול לוותר על חלק מכספי התגמולים ולקבל פנסיה מוקטנת
 .רישה העובדים יבחרו בפנסיה ויוותרו על התגמולים והפיצוייםהחישוב הונח כי בגיל הפ

יקבל לידיו מחצית משכר האחרון , שנה ובחר במסלול פנסיה 35 -למעלה מ דעובד שעב .01
על כל שנה נוספת שעבד עד למקסימום , בתוספת שעות נוספות גלובליות ודמי תעבורה

 .חמש משכורות

שעות נוספות גלובליות ודמי , כר בסיסיש: הינם זכויות פנסיה המקניםרכיבי השכר  .11
על תקופת העבודה עד .  לעיל 1תעבורה עליהם חלים אחוזי פנסיה כמפורט בסעיף 

מדמי התעבורה ואילו על התקופה לאחר  60%מחושבות הזכויות על בסיס  31/12/1994
 -הפנסיה כפופה ל.   בתקופות בהן אין 60% -לתקופות בהן יש בבעלותו רכב ו 100%מכן 

מוכפל באחוז , כ חודשי העבודה שעבד העובד"זהו סה".  אחוז המשרה המשוקלל"
בניכוי חודשי , מחולק בסך כל החודשים שעברו מתחילת העבודה, המשרה הרלוונטי לו
 .חופשה ללא תשלום

 .המשכורת הקובעת הינה המשכורת האחרונה ערב קרות האירוע המזכה .21

 .נופש ושי לחג ,לעיתון ת/ר זכאיפנסיונ שלה /פנסיונר וכן אלמנ, בנוסף .31
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 תאור זכויות החלות על כלל עובדי הבנק הקבועים .2

 

 תאור המענקים והחופשות המיוחדות .(1) 2 

יקבל מענק בגובה מספר , בטרם פרישתושנות ותק  40 -ו 30, 20 -בהגיע העובד ל .1
עבודה שנות  30 -ו 20כן יהיה זכאי לחופשה מיוחדת בת חודש בהשלימו .  משכורות

 .שנות עבודה בבנק 40וחודש וחצי בהשלימו 

בהתאמה עם פרישתו  40או  30, 20שנות ותק יקבל מענק  39או  29, 19עובד שמלאו לו  .2
שנות  39.5או  29.5, 19.5כן יהיה זכאי לחופשת יובל אם יצבור לפחות .  הפרישהבגיל 

דוחות את תשלום חופשות ללא תשלום מעל לחצי שנה .  הפרישהעבודה בהגיעו לגיל 
 .המענק והחופשה כאחת

 7.5 :שנות ותק 30ובמלאת  ,משכורות 5: שנות עבודה 40 -ו 20הזכאות היא במלאות  .3
 .משכורות

זכויות .  שעות נוספות גלובליות ותעבורה, שכר בסיסי: רכיבי שכר למענקי יובל וחופשה .4
ועל  31/12/1994עד  על תקופת העבודה 60%על בסיס למענק בגין רכיב תעבורה נצברות 

לחופשות .  בהן אין 60% -בתקופות בהן יש בבעלותו רכב ו 100%התקופה שלאחר מכן 
 .על כל תקופת העבודה 100%מיוחדות נצברות זכויות לדמי תעבורה בשיעור 

 .ח"כלל העובדים הקבועים של הבנק בתאריך הדו: אוכלוסיית הזכאים למענקים .5
 

 הפרישהעזיבת עבודה לפני גיל  .(2) 2

               עובד העוזב את הבנק לפני גיל הפרישה מקבל פיצויים על פי חוק ויתרת התגמולים .1
 .     שנצברה לזכותו

מספר על סמך . מעבר לנדרש על פי חוקעובדים קיבלו בעבר פיצויים , בתנאים מסוימים.2
ובדים שיעזבו חלק מהע, הבנק מעריך שבהסתברות מסוימת, מקרים שהיו בעברמועט של 

 .תוספת לפיצויים עשויים לקבלבעתיד 

 מענק פטירה של עובד .(3) 2

משכורות כולל שעות נוספות גלובליות ותעבורה להן היה  3 ובמקרה מוות של עובד יקבלו שאירי
 .זכאי העובד

 הטבות לאחר הפרישה .(4) 2

יותר זכאי לשי שנתי או  50שנה והוא בן  15שנה או פרש בתום  25עובד הפורש מהבנק ועבד 
 .מהבנק לכל חייו

  סקר רפואי .(5) 2

עלות מימוש ההטבה לאחר  .עובדים מסוימים זכאים מדי שנה לסקר רפואי על חשבון הבנק
 .נכללת בחישוב זה יםפרישת העובד
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 נוספים חישוב רכיבי (ב)

 .י הוראת המפקח על הבנקים"עפ, ריאלי 4%שיעור ההיוון  .1
     .2011עד  2005בשנים  ל"על פי ניסיון בל, לגיל העובד עלייה ריאלית בשכר בהתאם .2
הפנסיות צמודות למדד מדי חודש ומשולמות מראש בגין  .0%עלייה ריאלית בפנסיה  .3

 .אותו חודש
כולל ,  1/2007 -לוח תמותה על פי חוזר המפקח על הביטוח לחברות הביטוח שפורסם ב .4

 .בהתחשב בניסיון התמותה בעבר 90% -ללא תסריט שלילי ומוכפל ב, מקדם שיפור רגיל
: תמותת נכים .200% -מוכפל ב, 2011עד  2005בשנים  ל"טבלת נכות צמותה לפי ניסיון בל .5

 .ל"כשל גימלאים בטבלה הנ
י הבנק "נמסר ע: ושיעור פיצויי פיטורין, שיעורי עזיבה בתנאים רגילים ובתנאים מיוחדים .6

 .כמפורט לעיל, ידעל סמך ניסיון השנים האחרונות והצפי לעת
 

 שיטת החישוב (ג)
נתוני המקור   .27/3/2011 -מ 243לרבות חוזר , החישוב נעשה על פי הנחיות המפקח על הבנקים

 .   בהתאם לבקשותיי י הבנק"סופקו ע

 Projected Unit Credit"שיטת הערכת הטבות צפויות נצברות"שיטת החישוב האקטוארית היא 
Method   .המיוחסות , ת ההערכה האקטוארית הטבות צפויות בגיל הזכאותו משקפעל פי שיטה ז

שיטת הפריסה חלה על  .לינארית לכל תקופת העבודה הצפוייה ואשר נצברו על למועד המאזן
 .פנסית זיקנה אך לא על זכויות נכות

 סיכונים מיוחדים

בדים רבים ייתכן מצב של הצטברות תביעות מוות עקב הימצאותם של עו.  לבנק אין ביטוח משנה
ית יבכמו כן הבנק לא הוציא מכלל כיסוי מקרי מוות כתוצאה מפעולות מלחמה אקט.   באתר אחד

 .או פסיבית ופעולות טרור

 

 *באלפי שקל 31/12/2011 -להלן תוצאות ההערכה ל (ד)

 זכויות פנסיה צבורות של פעילים
119,311 

 (למי שאינו זכאי לפנסיה)פיצויים נוספים 
4,724 

 לאים בפועלזכויות גמ
5,221 

כולל תוספות )כ מענקים וחופשות מיוחדות "סה
 (סוציאליות

24,241 
 שי לחג כהטבה לאחר פרישה לגמלאים ופעילים

2,021 
 מענק פטירה של עובד

171 
 סקר רפואי

28 
 155,717 כ"סה

 

הזכויות  לצורך חישוב ההתחייבויות בגיןלחישובי הבנק " נתוני בסיס"הערכות אלה הן מבחינת * 
 .13חות הכספיים בביאור "התוצאה הסופית נכללת בדו; ל"הנ

 בדיקת רגישות לעליות שכר



 Dov Raphael - Consultant Actuary Ltd  מ"בע אקטואר יועץ  -דב רפאל
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לעומת הטבלה המבוססת על ניסיון  0.1% -אם עליית השכר השנתית תהיה גבוהה בכל שנה ב
 :אזי המספרים יהיו כדלקמן, (3.1%במקום  3.2% 50לדוגמא בגיל )העבר 

 157,195 כ"סה

 

 שיעור היווןבדיקת רגישות ל

 : 4%במקום  3.75%להלן חישוב ההתחייבות לפי שיעור היוון שנתי 

 162,775 כ"סה

       
 .F.IL.A.A דב רפאל       
אקטואר יועץ       




