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דין וחשבון של הדירקטוריון 
 

הכללים . פקח על הבנקיםדוח הדירקטוריון נערך בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המ
השנתי ליום שיושמו בעריכת דוחות הביניים הינם עקביים לכללים ששימשו בעריכת הדוח 

יש . 2012במרס  31בדוח הכספי ליום  ( ד) –ו ( ג) 1פרט לאמור בביאור , 2011בדצמבר  31
. 2011 לשנת לעיין בדוחות אלה ביחד עם הדוח השנתי

 
ים חיצוניים הכללית והשפעת גורמהסביבה . א

 
התפתחויות עיקריות במשק 
 

מגמה חה החיובית  במשק הישראלי אם כי הנמשכה הצמי 2012ברבעון הראשון של 
מאומדנים ראשונים של הלשכה המרכזית . האטה בקצב הגידול של התוצר מצביעה על

גולמי במחירים קבועים הלסטטיסטיקה לרבעון הראשון של השנה עולה שהתוצר המקומי 
 3.2%בהמשך לעלייה של , 3.0%עלה בשיעור שנתי של , ניכוי השפעת העונתיות ולאחר

 .2011ברבעון השלישי של  3.3%ושל  2011ברבעון אחרון של 
 עלהעולה שברבעון הראשון של השנה , מנתוני המדד המשולב לבחינת מצב המשק

לב מבין מרכיבי המדד המשו. 3%-2%של  בשיעור, המדד בהשוואה לרבעון המקביל
שמצביעים על האטה ואף ירידה בפעילות בלטו במיוחד מדד היצור התעשייתי ומדד יצוא 

 .הסחורות והשרותים
 

, 6.9%עמד על  2012בחודש מרס ( ומעלה 15מבני )שיעור הבלתי מועסקים מכח העבודה 
שינתה הלשכה המרכזית  2012החל מחודש ינואר .  2012בפברואר  6.5%לעומת 

השינויים .  OECD -כונת סקר כח האדם בהתאם לקריטריונים של הלסטטיסטיקה את מת
הרחבת מספר היישובים הנכללים בסקר והכללת , מעבר מסקר רבעוני לחודשי: כללו

לעומת  6.7% -הגיע ל 2012הבלתי מועסקים ברבעון הראשון של  שיעור. חיילים בסקר
 .2011ברביע האחרון של  6.8%

כל העלייה נרשמה בחודש . 0.4% -השנה הסתכמה בכהאינפלציה ברבעון הראשון של 
נרשמה יציבות במחירים בהמשך למדד  2012פברואר -כאשר בחודשים ינואר, 2012מרס 

, היו מחירי הדירות 2012בין הסעיפים שעלו ברבעון הראשון של . 2011אפסי בדצמבר 
 -ב 2012ל המדד ללא סעיף הדיור עלה ברבעון הראשון ש. הפירות והירקות והאנרגיה

 .והמדד ללא אנרגיה נותר ללא שינוי 0.3%
באמצע תחום , 1.9% -הסתכמה ב 2012החודשים שהסתיימו במרס  12-האינפלציה ב

המדדים ללא אנרגיה וללא דיור עלו באותה (. 3%-1%), יעד יציבות המחירים הממשלתי
 .בהתאמה 1.1% -ו 1.4% -התקופה ב

בחודש מרס וק ההון לתקופה של שנה עמדו לפי בנק ישראל ציפיות האינפלציה בש
 .2011בדצמבר  1.9%לעומת , 2.8%על  2012

ונחלש מול האירו  2.8% -במסחר במטבע חוץ התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ
ברבעון . ממגמות בשווקים העולמיים ,בין השאר, ח מושפע"המסחר במט. 0.3% -בכ

פעם נוספת למשבר החוב באירופה  תשומת הלב העולמית הופנתה 2012הראשון של 
במהלך . אך גם למדינות חזקות יותר כמו איטליה וצרפת, ספרד ופורטוגל, ובעיקר ליוון

שהשפיעו לרעה על , התקופה הועלו לעיתים סימני שאלה לגבי יציבות האיחוד האירופי
ם לאחר אישור תוכנית הצנע בפרלמנט היווני וצעדים נוספי. שוקי ההון ברחבי העולם

חזרו  2012בחודשים אפריל ומאי  .חלה רגיעה יחסית בשווקים, שנקטו מדינות האיחוד
השווקים למגמה שלילית בשל אי יציבות פוליטית וחילופי שלטון בחלק ממדינות הגוש 

ביוון לא הצליחה , בצרפת הנשיא המכהן הפסיד לנציג המפלגה הסוציאליסטית. האירופי
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. ליצירת קואליציה ובהולנד התפטר ראש הממשלה אף מפלגה לגייס את הרוב הנדרש
 -בשתי דרגות מ S&Pעל ידי חברת  2012דירוג האשראי של ספרד הופחת בחודש מאי 

A  לרמה שלBBB+ ,ח הספרדיות"מה שהביא לעליית תשואות קלה של האג  .
הפרסומים החודשיים של הדיונים לגבי התוכנית המוניטרית החודשית של בנק ישראל 

סו לא אחת לאירועים באירופה כאחד הגורמים שנלקחים בחשבון בהחלטות התייח
הסימנים להאטה  בקצב הצמיחה של המשק הישראלי והדיווחים על , בנוסף. הריבית

ומנגד עליית , תמכו בהותרת הריבית על כנה, התמתנות עליות המחירים בשוק הדיור
ים והגרעון בתקציב המדינה העלייה בציפיות האינפלציה של המשקיע, מחירי האנרגיה

. תמכו בעליית ריבית
לעומת , 2.50%במהלך הרבעון הראשון של השנה הופחתה הריבית פעם אחת לרמה של 

 . 2012הריבית נותרה ברמה זו גם בחודש מאי . 2011בדצמבר  2.75%
 

בפעילות הממשלה ( ללא אשראי)נרשם גרעון  2012בשלושת החודשים הראשונים של 
. המקבילה אשתקד ח בתקופה"מיליארד ש 1.1של  עודףלעומת ח "ליארד שמי 1.0בסך 

 .ח"מיליארד ש 18.4 -מסתכם ב 2012הגרעון המתוכנן לשנת 
 

בשוק  .5.5% -ב 100א "ומדד ת 3.6% -ב 25א "עלה מדד ת 2012ברבעון הראשון של 
ל לעומת עלייה ש 1.2%אגרות החוב הממשלתיות רשם האפיק הצמוד למדד עלייה של 

 -לעומת כ 1.7% -ח הלא צמודות בריבית משתנה עלו ב"האג. באפיק הלא צמוד 0.6%
מדד אגרות החוב הלא . ח הלא צמודות בריבית קבועה"עלייה של מדד האג 0.5%

 .3.8% -ב 2012ברבעון הראשון של ממשלתיות עלה 
ראל נראה שדרישות חובת הנזילות והדיווח שהטיל בנק יש. 0.6% -מ עלה בכ"מדד המק

מ הביאו לצמצום "על משקיעים זרים בנושא עסקאות בנגזרים ומסחר במק 2011בשנת 
. 2012בלבד בפברואר  7.0% -ל 2011באפריל  35.2%אחזקותיהם באפיק מרמה של 

(. נכון לאמצע החודש) 7.0% -נרשמו ירידות חדות בשוק המניות של כ 2012בחודש מאי 
ובשל אירועים , טיים והפיננסים באירופההירידות התרחשו על רקע המשברים הפולי

באפיקים  . מקומיים כגון החרפת התחרות בשוק הסלולאר וחששות לגבי קבוצת אידיבי
. ח הממשלתיות בריבית קבועה"הסולידיים לעומת זאת נרשמו עליות מחירים בעיקר באג

מ כמעט לכל אורך העקום ירדה מתחת לריבית בנק ישראל ועומדת על "תשואת המק
 .בטווח של שנה 2.43%

 -מזה כ, ח"מיליון ש 619.3 -ב 2012במרס  31ביום סתכם השל הבנק  ניירות ערךתיק 
במהלך הרבעון הראשון של  .של חברותח "והיתרה באג ,מ"מקו ח ממשלתיות"באג 99.6%
 .ח"מיליון ש 48.2 -גדלו אחזקות הבנק בניירות ערך ב 2012

ח צמודות "אג 0.7% -ח לא צמודות וכ"אג 99.3%הוא  2012במרס  31הרכב התיק ליום 
. למדד

 
השפעה על תהליך קבלת , הן בתחום הריאלי והן הפיננסי, להתפתחויות הכלכליות במשק

בעיקר נבחנות ההשפעות של ארועים כלכליים ותחזיות לגבי . ההחלטות בבנק
הן , בבנק התפתחויות עתידיות על תוצאות פעילות המגזרים השונים ועל ניהול הסיכונים

בפרק " ניהול הסיכונים"למידע נוסף ראה . בתחום סיכוני האשראי והן בסיכוני שוק ונזילות
. שיעור הריבית במשק משפיע על המרווח הפיננסי של הבנק. של דוח הדירקטוריון' ד

לדוח הדירקטוריון ובתוספת ' למידע נוסף ראה בסקירה על סיכוני הריבית בבנק בפרק ד
  .הלהלסקירת ההנ' א
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מידע "הינו " התפתחויות עיקריות במשק"חלק מהמידע המופיע במסגרת המידע על 
בדוח ' אבפרק " מידע צופה פני עתיד"למשמעות מושג זה ראה סעיף ". צופה פני עתיד

. הדירקטוריון
 

 
חקיקה במערכת הבנקאית ונושאים מיוחדים  

 
אשר , לוונטיים לפעילות הבנקלהלן שינויי החקיקה וההוראות הרגולטריות העיקריים הר

 .(*) 2012 של ראשוןהרבעון הבמהלך אירעו 
חקיקה במערכת הבנקאית ונושאים "חלק מהמידע המופיע במסגרת המידע על 

מידע צופה פני "למשמעות מושג זה ראה סעיף ". מידע צופה פני עתיד"הינו " מיוחדים
. בדוח הדירקטוריון' בפרק א" עתיד

 
 2011ב "התשע -מ"תיקון לחוק המע

 
באופן שיאסור על ( א) 47מ סעיף "תיקון לחוק מע 6/3/2012ועדת הכספים אישרה ביום 

 .גופים מסוימים לדרוש חשבוניות מס מבעל מקצוע חופשי כתנאי לביצוע התשלום
מ לפיו האסמכתא לדיווח המקוון תהא "איגוד הבנקים הגיע לסיכום עם רשויות מע

 . את התשלוםחשבונית עסקה או הור, מעתה
 

 עם איראן דים המקיימים קשר עסקיתקנות איסור השקעה בתאגי
 2012 -ב"התשע( רשימת תאגידים וסדרי עבודת ועדת היישום)
 

בהם הוגדרו דרכי ההודעה לתאגיד על הכוונה לכלול , 16/4/2012 -התקנות פורסמו ב
יום מיום  30ת הינו תחילתן של התקנו, פרסום הכוונה וסדרי עבודת הוועדה, אותו ברשימה

 .פרסומן
ובתוך כך למעקב אחר הפרסומים על הכוונה להכריז על , הבנק נערך ליישום התקנות

 .ככל שיהיו, ועל הכרזות כאלה, תאגידים
 

 2012 -ב"התשע( תיקוני חקיקה)חוק הבנקאות 
 

אישרה מליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את חוק הבנקאות  2012במרס  12ביום 
 .2012ב "התשע( ני חקיקהתיקו)

וייעודו העיקרי הינו , ולפקודת הבנקאות( רישוי)החוק כולל תיקונים לחוק הבנקאות 
ל הנוגעים לאופן הצעת המועמדים לכהונה "השלמת הסדרים הקבועים בחוקים הנ

וזאת במטרה למנוע , מינויים וכהונתם, כדירקטורים בתאגיד בנקאי ללא גרעין שליטה
תיקונים )אגיד בנקאי כאמור בלא קבלת היתר שליטה מבנק ישראל שליטה בפועל בת
, הקמת ועדה חדשה למינוי והצעת דירקטורים, FIT & PROPER -בקשר עם הליך ה

הוראות החלות על תאגיד בנקאי , הוראות החלות על תאגיד בנקאי שהוא חברה ציבורית
: כגון)ל בנקים אחרים וכן מספר תיקונים שמטרתם הרחבת הפיקוח ע( ללא גרעין שליטה

היתר וביטול היתר לפתיחת סניף , איסורים ומגבלות לעניין קשרי בעלות שליטה וניהול
בסמכות גם של המפקח על הבנקים ולא בסמכות בלעדית של נגיד בנק ישראל ואישור 

(.  מינוי מבקר פנימי בתאגיד שאינו עומד בדרישות חוק הביקורת הפנימית
 
. 25-38 עמודים 2011מים ניתן לעיין במסגרת הדוח הכספי לשנת לשינויי חקיקה קוד *
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 דמידע צופה פני עתי
 

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

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

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

. התחרות
 

, "הבנק צופה", "הבנק מאמין: "מידע הצופה פני עתיד מאופיין במילים או בביטויים כגון
תכניות ", "מדיניות הבנק", "הבנק מעריך", "הבנק מתכנן", "הבנק מתכוון", "הבנק מצפה"

וביטויים נוספים המעידים " עלול להשפיע", "יעדים", "אסטרטגיה", "תחזית הבנק", "הבנק
.  על כך שמדובר בתחזית לעתיד ולא בעובדות עבר

כונים ובחוסר וודאות משום שהם מבוססים על כרוכים בסי, ביטויים צופי פני עתיד אלו
תחזיות לעתיד בנושאים : הערכות ההנהלה לגבי אירועים עתידיים אשר כוללים בין היתר

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

 
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"למידע המוגדר כ

וצאות הכספיות והעסקיות העתידיות של הבנק עשויות להיות שונות באופן ודאות והת
 .מהותי

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

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

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

אימץ הבנק לראשונה את הוראות המפקח על הבנקים בנושא  2012בינואר  1ביום 
שנקבעו  כפי, לרבות הגדרה החדשה של ריבית, מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי

בחוזר המפקח על הבנקים בנושא מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי ואימוץ כללי 
אימוץ ההוראות בוצע באופן . ב בנושא מדידת הכנסות ריבית"החשבונאות בבנקים בארה

למעט ביטול הפרשי הצמדה למדד על קרן שנצברו וטרם שולמו בגין , של יישום למפרע
הנתונים שנכללו בדוח , לאור זאת. י מועד היישום לראשונהחובות שסווגו כפגומים לפנ

סווגו מחדש כדי להתאים להגדרה  2011רווח והפסד לתקופות מקבילות אשתקד ולשנת 
 (ד)-ו  (ג) 1ראה ביאור  .טפתלכותרות ולאופן ההצגה בתקופת הדיווח השו, החדשה

. ן סווגו מחדש בהתאםנתוני תקופה קודמת המוצגים בדוח הדירקטוריו .לדוחות הכספיים
בדבר שיעורי הכנסה והוצאה ' וספת אבתהדיווח , בשלב זה, על פי הוראות המפקח

דהיינו לפי הכללים שהיו קיימים , ממשיך להיות על שיעורי הכנסה והוצאה מימוניים 
על כן אין בסיס . בהוראה טרם יישום ההוראות החדשות בנושא מתכונת דוח רווח והפסד

. דוח רווח והפסדלבין יתר חלקי ' ילוי בתוספת אהשוואה בין הג
על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה  מפקחהפורסמו הנחיות של  2011במרס  27ביום 

למפרע ברבעון השני של ההנחיות יושמו . הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים
המוצגים  נתוני תקופות קודמות. ומספרי ההשוואה הנדרשים הוצגו מחדש,  2011שנת 

ראה ביאור . כוללים את יישום ההנחיות כאמור, בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון להלן
. לדוחות הכספיים( ג) 1
 

נתונים עיקריים 
לשלושה חודשים שנסתיימו         

ס במר 31ביום                 

 

   שינוי ( א) 2011 2012 נתוני רווח והפסד

  באחוזים ח "במיליוני ש 

    10.6 62.4 69.0נטו  , הכנסות רבית

( הכנסות) הוצאות

   -  1.3( 0.3)בגין הפסדי אשראי  

    1.0 28.9 29.2שאינן מריבית הכנסות 

    11.5 52.4 58.4הוצאות תפעוליות ואחרות 

    8.0 23.8 25.7רווח נקי 

 

 

           

שינוי  לעומת     

 31.12.2011 31.3.2011 31.12.2011 31.3.2011 31.3.2012 נתונים מאזניים

 באחוזים ח"במיליוני ש 

 2.8 13.6 3,723.3 3,368.3 3,826.4נטו , אשראי לציבור

 2.7 13.3 3,892.2 3,527.9 3,996.7פיקדונות הציבור 

 6.0 33.9  423.5 (ב) 335.3 449.0  הון עצמי

      

. קים בנושא מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד הבנקאיסווג מחדש בשל יישום הוראת המפקח על הבנ (א)

. (ד)-ו  (ג) 1ראה  ביאור לפרוט 

 

 

 

הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח הוצג מחדש בשל יישום למפרע של הנחיות המפקח על ( ב)

. לדוחות הכספיים( ג) 1ראה ביאור . כספי בנושא זכויות עובדים
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המשך  –נתונים עיקריים 

 
 

וצאות וההפרשה למס הה, התפתחות ההכנסות
 

בהשוואה ח "מיליון ש 69.0 -ב 2012שנת  שלברבעון הראשון  מוהסתכ נטו, הכנסות רבית
בנפחי עליה מנבע אשר  10.6%של  גידול, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 62.4 -ל

 . הפעילות העסקית בבנק
 

קבילה אשתקד ה המלעומת התקופ נטו, רבית בהכנסותלהלן פרטים נוספים על השינוי 
: לפי מגזרי הצמדה

 2012 סבמר 31חודשים שנסתיימו ביום לשלושה  

/ מגזר הצמדה

גורמי השינוי 

י לא "מט

צמוד 

י צמוד "מט

מדד 

מטבע 

כ "סהחוץ 

 ח"מיליוני ש 

 9.3-  0.1 9.2ביתרות ( קיטון/ )שינוי כתוצאה מגידול 

( 2.1)- ( 1.0)( 1.1)במחיר ( קיטון/ )שינוי כתוצאה מגידול 

   אחר

 -

 

 -

 

 -

(0.6 )

(3.4 )
 6.6- ( 0.9) 8.1כ  "סה

 

 31.12.2011 31.3.2011 31.3.2012יחסים פיננסיים עיקרים 

באחוזים                           

 30.2 (ב) 32.3 26.0( א)ההון העצמי  תשואה נטו על

 ,מסך האשראי לציבור הפסדי אשראי הוצאה בגין

 0.17 0.15 -( א)נטו 

 (ג) 51.9 (ג) 55.2 50.0מסך הוצאות  תפעוליות  שאינן מריביתהכנסות 

 58.1 57.4 59.5  מסך ההכנסות ואחרותהוצאות תפעוליות 

 מסך הוצאות  תפעוליות משכורות והוצאות נלוות
 55.7 57.0ואחרות 

 

56.3 

 15.60 (ב) 14.34 15.96ההון הכולל לרכיבי סיכון  

 11.30 (ב)  9.74 11.75לרכיבי סיכון  1הון רובד 

   על בסיס שנתי( א)

הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי ת המפקח על הוצג מחדש בשל יישום למפרע של הנחיו( ב)

. לדוחות הכספיים ( ג) 1ראה ביאור . ת עובדיםבנושא זכויו

רווח  חדש בעקבות יישום לראשונה של הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא מתכונת חדשה של דוחמ סווג( ג)

. והפסד
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  4.98%לעומת  4.88% שיעור של הינו ב 2012ברבעון הראשון של שנת פער הריבית הכולל 

. בתקופה המקבילה אשתקד
 

 0.3 -הכנסה של כב 2012ברבעון הראשון של שנת  והסתכמ הוצאות בגין הפסדי אשראי
, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 1.3 -וצאה בסך של כהח בהשוואה ל"מיליון ש

. ח"מיליון ש1.6 שלבהוצאה  קיטון
של הסתכמה בסך  2012לרבעון הראשון של שנת , להפסדי אשראי פרטניתהפרשה הה

מיליון  0.3ירידה של , תקופה המקבילה אשתקדח ב"מיליון ש 1.4לעומת ח "ש מיליון 1.1
 .ח"ש

סך בי אשראי דהפסל קבוצתיתההפרשה ההכנסה בגין  מהנרש 2012ברבעון הראשון של 
דהיינו קיטון ביתרות ההפרשה ) ח"מיליון ש 0.1בסך של  הכנסהלעומת  ח"מיליון ש 1.4של 

  .ח בהכנסה"שמיליון  1.3בסך  גידול, בתקופה המקבילה אשתקד (הקבוצתית
 

ון הראשון של שנת ברבע מוהסתכ הפסדי אשראי הוצאות בגין לאחר נטו , הכנסות רבית
, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 61.1 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 69.3 -ב 2012

  .13.4%של גידול 
 

הראשון של שנת  ברבעוןהסתכמו  , בעיקר מעמלות אשר נבעו  הכנסות שאינן מריבית
, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 28.9 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 29.2 -ב 2012

. 1.0% המהוויםח "מיליון ש 0.3 של דולגי
 

: יים ולהלן עיקרי השינ
 .ח"מיליון ש 0.2בסך מדמי ניהול  ותבהכנס גידול  -
 .ח"מיליון ש 0.3גידול בעמלות מכרטיסי אשראי בסך   -
 .ח"מיליון ש 0.2גידול בהכנסות מטיפול באשראי בסך   -
 .ח"מיליון ש 0.6בהכנסות מפעולות בניירות ערך בסך  קיטון   -
ח "מיליון ש 0.2קיטון בהכנסות מעמלות הפצת מוצרים פיננסיים בסך   -

 
 לעומת מסך כל ההכנסות  29.5%מהוות  2012לרבעון הראשון של שנת  מעמלותהכנסות 

. 2011בכל שנת  29.9% –ו  המקבילה אשתקד תקופהב 31.4%
וליות מההוצאות התפע 49.7%מכסות  2012לרבעון הראשון של שנת  מעמלותההכנסות 

. 2011 בכל שנת 51.4% -ו ,בתקופה המקבילה אשתקד 54.8%והאחרות לעומת 
 

מיליון  58.4 -ב 2012ברבעון הראשון של שנת הסתכמו  ההוצאות התפעוליות והאחרות
ח "מיליון ש 6.0 של גידול, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש  52.4ח לעומת "ש

. 11.5% המהווים
מסך כל  59.5% מהוות 2012ברבעון הראשון של שנת  רותוצאות התפעוליות והאחהה

 .2011בכל שנת  58.1 % -בתקופה המקבילה אשתקד ו 57.4%ההכנסות לעומת 
: להלן עיקרי השינויים

. ח"מיליון ש 4.1בסך של  במשכורות והוצאות נלוותעליה  -
. ח"מיליון ש 0.5עליה בהוצאות אחזקה ופחת בניינים וציוד בסך של  -
 .ח"מיליון ש 1.4ות אחרות בסך של ה בהוצאעלי -
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ח "מיליון ש 33.3 -ב 2012ברבעון הראשון של שנת הסתכמו  משכורות והוצאות נלוות
ח המהווים "מיליון ש 4.1 גידול, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 29.2 -בהשוואה  ל

14.0% . 
מיליון  6.6בסך של  הגידול בהוצאות השכר מוסבר מעליה בהוצאות משכורת ומענקים 

הנובע , ח"מיליון ש 2.5פיצוי פרישה ופנסיה בסך של בהוצאות בגין מאידך חל קיטון , ח"ש
. יעודות בין התקופותהמעליה ברווחי 

 
מסך כל סעיפי ההוצאות  57.0% -מהוות כ 2012ברבעון הראשון של שנת הוצאות השכר 

בכל  56.3% -כו בילה אשתקדבתקופה המק  55.7% -התפעוליות והאחרות בהשוואה לכ
. 2011שנת 

 
  2012ברבעון הראשון של שנת למעט שכר הסתכמו  ההוצאות התפעוליות והאחרות

 גידול של, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 23.2 -בהשוואה ל, ח"מיליון ש 25.1 -ב
  .8.2%המהווים , ח"ן שמיליו 1.9

 
: מהסיבות הבאותבעיקר הגידול נובע 

 .ח בהוצאות אחזקת בנינים וציוד"מיליון ש 0.5של   עליה בסך -
 .משפטיותוצאות בהח "מיליון ש 0.6 של  עליה בסך -
 . תרומותבח "מיליון ש 0.4עליה בסך של  -

 
  2012ברבעון הראשון של שנת הסתכם  הרווח לפני מסים

 שלגידול  ,ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 37.6 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 40.1 -ב
6.6%.  

 
ח "מיליון ש 14.4 -ב 2012ברבעון הראשון של שנת הסתכמה ההפרשה למסים על הרווח 

שיעור  .4.3%של  גידול, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 13.8 -בהשוואה ל
 בתקופה המקבילה אשתקד 36.7%לעומת  35.9%ההפרשה למס מהרווח לפני מס הינו 

.  0.8%של ירידה 
 

 23.8 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 25.7 -ב 2012ברבעון הראשון של שנת  הסתכםהרווח הנקי 
. 8.0% של גידול, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש

 
 32.3% -בהשוואה ל, 26.0% -בחישוב שנתי הגיעה ל התשואה נטו על ההון העצמי

. בתקופה המקבילה אשתקד
 

 , ח"ש 25.32-ל 2012ברבעון הראשון של שנת הגיע , הרווח הנקי למניה
. 8.0%גידול של , ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש 23.45 -לבהשוואה 
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התפתחויות בסעיפי המאזן 
 

מיליון  5,174.8 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 5,901.0 -הסתכם ב 2012במרס  31ליום המאזן 
של ו 14.0%של   גידול, 2011בדצמבר   31 -בח "מיליון ש 5,761.0 -ו 2011 מרסבסוף ח "ש

.  בהתאמה 2.4%
 

ח לעומת "מיליון ש 1,320.8בסך  2012במרס  31 -בהסתכמו  מזומנים ופיקדונות בבנקים
של  גידול ,2011בסוף שנת ח "מיליון ש 1,336.0וסך   2011בסוף מרס ח "מיליון ש 1,203.9

  .בהתאמה 1.1%של קיטון ו 9.7%
 

 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 619.3בסך  2012במרס  31 -בהסתכמה  ההשקעה בניירות ערך
של גידול , 2011בסוף שנת ח "מיליון ש 571.1וסך , 2011 במרס 31 -בח "מיליון ש 486.5
. לפירוט נוסף ראה דיווח על מצב הנזילות ומקורות הבנק .בהתאמה 8.4%ושל  27.3%

נטו  ןגברווח כולל אחר כלולים התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הו
הפסדים בגין התאמות לשווי ההוגן ח ובהם כלולים "מיליון ש 2.2לאחר מס בסך של 

 2012במרס  31הסתכמו ביום ואשר  בניכוי השפעת המס, שנזקפו ישירות להון העצמי
. ח"שמיליון  0.2בסך של 

ומשך זמן ירידת הערך מאז  10% -שיעור ירידת הערך שנזקפה להון העצמי נמוך מ)
. (חודשים 12 -הינו פחות מ דהיריתחילת ה

 
 

ח לעומת סך "מיליון ש 3,826.4 -ב 2012במרס  31 -בהסתכם  נטו אשראי לציבורה
, 2011בדצמבר   31 -בח "שמיליון  3,723.3וסך  2011 במרס 31 -בח "מיליון ש 3,368.3
  .בהתאמה 2.8% שלו 13.6%ל גידול ש

 
 ח בהשוואה "מיליון ש 3,996.7 -ב 2012 במרס  31-ב הסתכמו פיקדונות הציבור

 ח "מיליון ש 3,892.2ח בתום התקופה המקבילה אשתקד וסך "מיליון ש 3,527.9 -ל
.  בהתאמה 2.7%של  גידולו 13.3%של  גידול, 2011בדצמבר   31 -ב
 

קופות , סך תיק השקעות הלקוחות המנוהל באמצעות הבנק הכולל פיקדונות הציבור
 לסך 2012 מרסבסוף סתכם הערך למשמרת  וניירות קרנות השתלמות, גמל

לסך  2011בסוף שנת ו  ח"מיליון ש 4,830.3לסך  2011 מרסבסוף , ח"מיליון ש 5,260.9
אשר נובע בעיקר מעליה , בהתאמה 2.7% שלו 8.9%של  גידול, ח"מיליון ש 5,121.6

ך של ניירות הער ומקופות הגמל של הלקוחות ומנגד ירידה  בשווי  בפיקדונות הציבור
 .הלקוחות

 
ח בהשוואה "מיליון ש 1,072.2הסתכמו לסך של  2012במרס  31ליום  פיקדונות מבנקים

גידול , 2011בסוף שנת ח "מיליון ש 1,056.1 -ו 2011 מרסב 31 -בח "מיליון ש 946.8 -ל
 . בהתאמה 1.5%וקיטון של  13.2%

. הפיקדונות מבנקים משמשים לצרכי הנזילות של הבנק
 

לחברת האם , (שטרי הון)כתבי התחייבות נדחים  הבנק הנפיק - יבות נדחיםכתבי התחי
. לאומי
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שטרי ההון ניתנים להארכה מדי שנה בשנה נוספת בהסכמת הצדדים בהתאם למנגנון 
בנק ישראל הכיר בכתבי ההתחייבות כהון משני לצורך עמידה . ריבית שנקבע מראש

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

 
 2012 במרס 31היתרה המשוערכת של כתבי ההתחייבות הנדחים מסתכמת ליום 

. 2011לשנת  לדוחות הכספיים 9למידע נוסף ראה ביאור . ח"מיליון ש 151.8 -ב
 
 

מצב האמצעים ההוניים 
 

 335.3ח לעומת "מיליון ש 449.0 -ב  2012במרס  31 -בשל הבנק הסתכם  ההון העצמי
של גידול , 2011בדצמבר   31 -בח "מיליון ש 423.5וסך  2011 במרס 31 -בח "מיליון ש
.  בהתאמה 6.0%ושל  33.9%

 
במרס  31 -ב 6.5% -לבהשוואה  7.6% -הגיע ל 2012במרס  31ביום יחס הון עצמי למאזן 

 .2011בדצמבר  31ביום  7.4%-ו , 2011
 

  14.34% –בהשוואה ל 15.96% -הגיע ל 2012במרס  31ביום  לרכיבי סיכון כולליחס הון 
. 2011בדצמבר  31 -ב  15.60% –ו  2011במרס  31 -ב

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

בהשוואה  11.75% -ל 2012במרס  31 -לרכיבי סיכון הגיע ב (ליבה) 1יחס הון רובד שיעור 
. 2011בדצמבר  31 -ב 11.30% –ו  2011במרס  31 -ב 9.74% –ל 

 
  שיעור שלמ שלא יפחת מדיניות הבנק לשמור על יחס הלימות הון כולל לרכיבי סיכון

14.0%. 
למידע נוסף בנושא הערכת הלימות ההון ראה , לדוחות כספיים 4למידע נוסף ראה ביאור 

. סיכוניםהניהול ' דפרק 
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(: 2באזל  -2טבלה )מבנה רכיבי ההון לצורך חישוב יחס ההון 

 
31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011 

 
ח"שבמיליוני   

 :1הון רובד 
 

 
 26.6 26.6 26.6 הון מניות 

(א)  294.5 405.1 עודפים  379.4 
 15.1 14.7 15.1 קרנות הון אחרות

ע "הפסדים נטו בגין התאמות לשווי הוגן של ני
(0.5) - זמינים למכירה  - 

 421.1 (א) 335.3 446.8 1סך הכל הון רובד 
 

 :2הון רובד 
 

 
לפני השפעת המס , מסכום הרווחים נטו 45% 

המתייחס בגין התאמות לשווי הוגן של ניירות 
 1.7 - 1.6 ערך זמינים למכירה

 8.4 8.4 8.4 לחובות מסופקים הפרשה כללית

 150.0 150.0 150.0 כתבי התחייבות נדחים
 160.1 158.4 160.0 2סך הכל הון רובד 

(א) 493.7 606.8 סך הכל בסיס ההון לצורך הלימות ההון  581.2 

 

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

 .לדוחות הכספיים( ג) 1ראה ביאור . כספי בנושא זכויות עובדים
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(: 2באזל  -3טבלה ) 2נכסי סיכון ודרישת הון לפי באזל 

 
31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011 

כסי סיכון ודרישות הון בגין נ
סיכון אשראי הנובע מחשיפות 

 :של

 
נכסי 
 סיכון

 
דרישות 

 (א)הון 
 

 נכסי סיכון

 
  דרישות

( א)הון 

 
נכסי 
 סיכון

 
דרישות 

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

 4.4 49.3 4.9 54.4 4.3 48.2 יבוריצחובות של ישויות סקטור 
 53.5 594.3 47.7 529.8 54.2 602.1 חובות של תאגידים בנקאיים

 34.6 384.7 29.3 325.4 35.4 392.9 חובות של תאגידים
 1.0 11.5 0.7 8.1 1.0 11.3 ן מסחרי"חובות בביטחון נדל

 114.7 1,274.6 100.8 1,121.5 116.9 1,298.4 חשיפות קמעונאיות ליחידים
 64.2 712.6 60.4 670.5 66.5 739.3 הלוואות לעסקים קטנים

 11.8 130.6 (ג) 10.4 (ג) 116.1 12.1 134.3 נכסים אחרים
 284.2 3,157.6 (ג) 254.2 (ג) 2,825.8 290.4 3,226.5 (ב)סך הכל בגין סיכון אשראי 
ן נכסי סיכון ודרישות הון בגי

 - 0.3 0.1 0.9 - 0.2 (ב)סיכון שוק 
נכסי סיכון ודרישות הון בגין 

 51.1 567.4 55.6 617.2 51.8 575.5 (ד)סיכון תפעולי 
סך הכל נכסי הסיכון ודרישות 

 335.3 3,725.3 (ג) 309.9 (ג) 3,443.9 342.2 3,802.2 ההון
סך בסיס ההון לצורך הלימות 

 606.8 ההון
 

 (ג) 493.7
 

581.2  
 15.96% יחס הון כולל

 
 (ג) 14.34%

 
15.60%  

 11.75% 1יחס הון רובד 
 

 (ג) 9.74%
 

11.30%  

     
  

   .שהשיעור המזערי הנדר 9%לפי   (  א)
. לפי הגישה הסטנדרטית   ( ב)

הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי הוצג מחדש בשל יישום למפרע של הנחיות המפקח על ( ג)

 .לדוחות הכספיים( ג) 1ראה ביאור . ושא זכויות עובדיםבנ

 .חושב על פי גישת האינדיקטור הבסיסי 2011במרס  31ליום . לפי הגישה הסטנדרטית (ד)
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 התחייבויות תלויות
 

לדעת הנהלת הבנק סכום החשיפה הנוספת בשל תביעות שהוגשו נגד הבנק בנושאים 
. ח"מיליון ש 2.1 -מסתכם בסך כ, ת התממשותן אינה קלושהשונים אשר אפשרו

 
הסכמים מהותיים 

 
 הסכם עקרונות עם רשות המסים בנושא אופן ההכרה למס של חובות פגומים

 

הבנקים ובכללם הבנק הגיעו להסכם עם רשות המסים  בקשר עם הכרה לצרכי מס 
וקף לגבי חובות בת, 2012במרס  6ההסכם נחתם ביום  . בהפרשות להפסדי אשראי
.  2011בינואר  1פגומים שנרשמו החל מיום 

   .בין הבנק לרשות המסים, הסכם זה מחליף את ההסכם הקודם
לדוחות  24ראה ביאור , 2011הבנק יישם את השלכות ההסכם החל מהדוחות לשנת 

 .2011הכספיים של שנת 
: להלן עיקרי ההסכם

 

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

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

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

 מחציתן יותרו לצרכי (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 " םחובות קמעונאיי"הפרשות בגין 

 ובלבד שלא 2011יותרו בניכוי לצרכי מס בחמישה שיעורים שנתיים שווים החל משנת 
. רו כהוצאות לצרכי מס בשנים קודמותתהו

 :הפרשה קבוצתית
לא מוכרת לצרכי מס 

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

 כללית, להיותם מותרים למס בהתאם להסדר ובתנאי שאין מדובר בהפרשות קבוצתיות
  .ונוספת

 
 הבנק עובדי לנציגותהסכם בין הנהלת הבנק 

 
למרות כל נחתם הסכם בין הנהלת הבנק לנציגות עובדי הבנק לפיו  2012במרס   29ביום 

 /סיכומים /בהבנותאו /לשהם שנעשו בין הצדדים בעבר וכ האמור בהסכמים אחרים
בין תשלום מענק  יחול ניתוק מלא ומוחלט, סיכומי דיון אחרים כלשהם שהיו ביניהם

 .האם-רווחים שנתי לעובדי הבנק לבין תשלום מענק רווחים שנתי לעובדי החברה
 

, לעדית של הבנקפי החלטתו הב-ישולם על, אם בכלל, מענק רווחים שנתי לעובדי הבנק
פי אילו -על, באיזה אופן, מתי, באיזה סכום -ואם כן , אשר יחליט אם לשלם המענק

 .'קריטריונים וכד
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על המידה בה עמד הבנק ביעדי הרווח השנתי , אך לא רק, החלטתו של הבנק תתבסס גם
.  אשר נקבעו בתוכנית העבודה לשנה הרלבנטית

 
גבי מענק רווחים שישולם לעובדים עבור שנת האמור לעיל נכנס לתוקף מיידי ויופעל ל

. ואשר הקריטריונים לחלוקתו נמסרו לנציגות העובדים, 2011
 

אין באמור לעיל משום התחייבות לתשלום מענק רווחים שנתי כלשהו בגין שנה אחרת 
. כלשהי

 
למעט האמור לעיל אין שינוי בכל שאר הנושאים בהם קיימת זיקה בין התנאים של עובדי 

במידה בהיקף ובמעמד של הזיקה האמורה ערב , האם-ק לבין אלו של עובדי חברתהבנ
. ואין בהסכם זה לשנותה, חתימת הסכם זה

 
מדיניות חשבונאית קריטית   
 

הכנת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ובהתאם להוראות המפקח 
יעים על הסכומים הערכות המשפבעל הבנקים דורשת מההנהלה שימוש באומדנים ו

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

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

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

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

המדיניות החשבונאית מפורטים עיקרי  2011לדוחות הכספיים השנתיים לשנת  1בביאור 
. אותה יישם הבנק

לא חלו שינויים במדיניות החשבונאית בנושאים קריטיים  2012ברבעון הראשון של שנת 
. 2011לשנת לעומת אלו שיושמו בדוח השנתי 
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 תיאור עסקי הבנק לפי מגזרי הפעילות . ג
 

ים קטנים מגזר לקוחות מסחרי, מגזר משקי בית: בבנק ארבעה מגזרי פעילות עיקריים
. מגזר לקוחות מסחריים גדולים ומגזר ניהול פיננסי,ורשויות מקומיות 

.  נפתח בבנק מרכז עסקים המטפל בלקוחות הגדולים 2011במהלך ספטמבר 
שונו מגזרי הפעילות כך שלקוחות מרכז העסקים  2012החל מהרבעון הראשון של שנת 

וביניהם ) שויכים למגזר זה בעברירוכזו במגזר מסחריים גדולים ויתר הלקוחות שהיו מ
 .יועברו לניהול במגזר מסחריים קטנים ורשויות מקומיות( הרשויות המקומיות

. מספרי ההשוואה סווגו מחדש בהתאם
 

: להלן תיאור מגזרי הפעילות
 

אשר עיקר פעילותם עם הבנק , בעיקר שכירים, כולל לקוחות פרטיים  -מגזר משקי בית
. ף של משק ביתםבעיקר לניהול שוט תמשמש

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

 5והיקף האשראי הניתן להם עולה על פעילותם עם הבנק משמשת לצרכי עסקיהם 
  .ח"מיליון ש 25ותם עולה על מחזור פעילאו /ח ו"מיליון ש

. לקוחות אלו מנוהלים בנפרד במרכז עסקים פרימיום
כולל את יתר קבוצת הלקוחות המסחריים של  -ורשויות מקומיות מגזר מסחריים קטנים

. הבנק שלא נכללו בלקוחות מסחריים לעיל
הול במגזר זה נכללו תוצאות ניהול סיכוני השוק של הבנק מני  -מגזר ניהול פיננסי
.  נכסים והתחייבויות

הפעילויות האחרות של הבנק שאינן משויכות למגזר    -סכומים שלא הוקצו והתאמות
. מוגדר
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: להלן התפתחות אשראי לציבור ופיקדונות הציבור לפי  מגזרי פעילות
 

 נטו, אשראי לציבור מגזר

 30.3.2012 31.3.2011  31.12.2011 

שינוי לעומת 

31.3.2011 

לעומת  שינוי

31.12.2011 

 באחוזיםח "במיליוני ש 

 2.0% 14.6% 2,024.3 1,801.0 2,064.6 משקי בית

 מסחריים קטנים

( 1.2)%  5.4% 1,309.5 1,227.9 1,294.1 (א) ורשויות מקומיות

 20.6% 38.2% 372.8 325.4 449.7 ( א) גדולים  מסחריים

שלא הוקצו  סכומים

 7.8% 28.6% 16.7 14.0 18.0והתאמות 

 2.8% 13.6% 3,723.3 3,368.3 3,826.4סך הכל 
 

 פיקדונות הציבור מגזר

 

31.3.2011 31.3.2011 31.12.2011 

שינוי לעומת 

31.3.2011 

שינוי לעומת 

31.12.2011 

 באחוזיםח "במיליוני ש 

 3.2% 11.8% 2,847.8 2,629.2 2,939.0 משקי בית

 מסחריים קטנים

( 0.5%) 14.1% 845.3 737.0 841.1 (א) ורשויות מקומיות

 13.4% 37.6% 187.9 154.8 213.0 (א) גדולים  מסחריים
שלא הוקצו  סכומים

( 67.9%)( 47.8%) 11.2 6.9 3.6והתאמות 

 2.7% 13.3% 3,892.2 3,527.9 3,996.7סך הכל 
 

.סווג מחדש (א)
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 :תוצאות פעילות המגזרים
 

 מגזר משקי בית .א

 

מיליון  13.0 -ב  הסתכם 2012ברבעון הראשון של שנת בית הרווח הנקי של מגזר משקי 

אשר נובע , 11.1%של גידול ,ח בתקופה מקבילה אשתקד"מיליון ש 11.7ח לעומת "ש

 גידול בהוצאות מ. נטו ומירידה בהוצאות בגין הפסדי אשראי רביתמעליה בהכנסות 

. התפעוליות

מיליון  41.0 -ב הסתכמו  אשראי הפסדיבגין הוצאות לפני נטו ,  רבית( הוצאות)הכנסות 

הנובע ,  10.2%של  דולגי, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 37.2ח לעומת "ש

 .מעליה ביתרות האשראי והפיקדונות בין התקופות
ח בתקופה "ליון שמי 17.6 ח לעומת"מיליון ש 17.4 -הסתכמו ב רביתהכנסות שאינן מ

הירידה נובעת מהפחתת  .1.1% ההמהוו, ח"מיליון ש 0.2של  ירידה, המקבילה אשתקד
. ירידה בהכנסות משוק ההוןמתעריפי העמלות בערוצים הישירים ו

 
 0.8הכנסה בסך של ב והסתכמ 2012ברבעון הראשון של שנת הוצאות להפסדי אשראי 

עליה , ח בתקופה מקבילה אשתקד"ש מיליון 1.2 הוצאה בסך של ח לעומת"מיליון ש
הגידול בהכנסה נובע מקיטון בהפרשה הקבוצתית  .ח"שליון מי 2.0 בהכנסה בסך של

  .כתוצאה משיפור בחובות הבעייתים
 

, ח "מיליון ש 2,064.6הסתכם בסך  2012במרס  31ליום במגזר זה נטו אשראי לציבור 
, 2011בסוף שנת ח "מיליון ש 2,024.3וסך , 2011במרס  31ביום  ח"מיליון ש 1,801.0לעומת 

. בהתאמה 2.0% ושל 14.6%עליה של 
, ח"מיליון ש 2,939.0בסך  מההסתכ 2012במרס  31ליום יתרת פיקדונות הציבור במגזר זה 

, 2011בסוף שנת ח "מיליון ש 2,847.8וסך , 2011במרס  31ביום ח "מיליון ש 2,629.2לעומת 
. בהתאמה 3.2%של ו 11.8%של  עליה
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 :תוצאות פעילות מגזר משקי בית להלן
 

 2012 סבמר 31ביום ם שנסתיימו חודשי שלושהל
בנקאות  

ופיננסים 

כרטיסי 

אשראי 

שוק 

ההון 

סך הכל 

 ח"במיליוני ש 

: נטו, רביתהכנסות 

  מחיצוניים -

    

 33.7 - 1.2 32.5 מחיצוניים -

 7.3-  (0.4) 7.7בינמגזרי -

     :רביתהכנסות שאינן מ

מחיצוניים  -

 

12.3 3.6 1.5 17.4 

- - - - בינמגזרי -

 58.4 1.5 4.4 52.5 סך ההכנסות

( 0.8)  ( 0.8) בגין הפסדי אשראי ( הכנסות) הוצאות

 13.0 0.4 1.6 11.0  רווח נקי

 
( א) 2011 סבמר 31ביום חודשים שנסתיימו  השלושל
בנקאות  

ופיננסים 

כרטיסי 

אשראי 

שוק 

ההון 

סך הכל 

 ח"במיליוני ש 

: נטו, רביתהכנסות 

  מחיצוניים -

    

 26.4 - 0.9 25.5 מחיצוניים -

 10.8 - (0.2) 11.0בינמגזרי -

     :רביתהכנסות שאינן מ

מחיצוניים  -

 

11.9 3.3 2.2 17.4 

 0.2- -  0.2בינמגזרי -

 54.8 2.2 4.0 48.6 סך ההכנסות

 1.2- -  1.2 בגין הפסדי אשראי( הכנסות)הוצאות 

 11.7-  1.4 10.3  רווח נקי

 
    עקבות היישום לראשונה של הוראות המפקח על הבנקים בנושא מתכונת דוח רווח והפסד מחדש ב סווג( א)

. (ד) –ו ( ג) 1לפירוט ראה ביאור . לתאגיד בנקאי    
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ורשויות מקומיות  מסחריים קטניםמגזר  . ב
 
 

  .נפתח בבנק מרכז עסקים המטפל בלקוחות הגדולים 2011במהלך ספטמבר 
שונו מגזרי הפעילות כך שלקוחות מרכז העסקים  2012החל מהרבעון הראשון של שנת 

וביניהם ) ירוכזו במגזר מסחריים גדולים ויתר הלקוחות שהיו משויכים למגזר זה בעבר
 .יועברו לניהול במגזר מסחריים קטנים ורשויות מקומיות( הרשויות המקומיות

. מספרי ההשוואה סווגו מחדש בהתאם
 

 9.9 -הסתכם ב 2012ברבעון הראשון של שנת ווח הנקי של מגזר מסחריים קטנים הר
.  6.5%של  גידול ,ח בתקופה מקבילה אשתקד"מיליון ש 9.3ח לעומת "מיליון ש

נובע מעליה בהכנסות רבית נטו  לעומת התקופה המקבילה אשתקד ברווח  הגידול
אשראי אשר קוזזו בחלקן מעליה מרבית ומירידה בהוצאות בגין הפסדי ומהכנסות שאינן 

.  בהוצאות התפעוליות
 

מיליון  22.4 –נטו לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו  ב ,  רבית( הוצאות)הכנסות 
. 10.9%של  גידול, ח בתקופה מקבילה אשתקד"מיליון ש 20.2 -ח בהשוואה ל"ש

ח "מיליון ש 10.2 -הסתכמו ב 2012ברבעון הראשון של שנת  רביתהכנסות שאינן מ
, ח"מיליון ש 0.2גידול של , המקבילה אשתקד ח בתקופה"מיליון ש  10.0 -בהשוואה ל

 .  2.0%המהווים 
 

מיליון  0.4של  סךל הסתכמו 2012ברבעון הראשון של שנת  הוצאות בגין הפסדי אשראי
. ח"מיליון ש 0.2של  קיטון, ח בתקופה מקבילה אשתקד"מיליון ש 0.6ח לעומת "ש
 

, ח "מיליון ש 1,294.1הסתכם בסך של  2012במרס  31ליום במגזר זה  לציבור נטו  אשראי
, 2011בסוף שנת ח "מיליון ש 1,309.5וסך , 2011במרס  31ביום  ח"מיליון ש 1,227.9לעומת 

נובעת בין  2011הירידה באשראי מסוף שנת  .בהתאמה 1.2%של קיטון ו 5.4%של  עליה
גדל ועברו לניהול במרכז עסקים ומוצגים במסחריים  היתר מלקוחות שהיקף פעילותם

. גדולים
מיליון  841.1של בסך  מההסתכ 2012במרס  31ליום יתרת פיקדונות הציבור במגזר זה 

בסוף שנת ח "מיליון ש  845.3וסך , 2011במרס  31ביום ח "מיליון ש 737.0לעומת  ,ח"ש
. בהתאמה 0.5%של קיטון ו 14.1%עליה של , 2011
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:  ורשויות מקומיות לן תוצאות פעילות מגזר מסחריים קטניםלה
 

 2012 סבמר 31 חודשים שנסתיימו ביום  השלושל
בנקאות  

ופיננסים 

כרטיסי 

אשראי 

שוק 

ההון 

סך 

הכל 

 ח"במיליוני ש 

: נטו, רביתהכנסות 

  מחיצוניים -

    

 24.2 - 0.2 24.0 מחיצוניים -

( 1.8) - (0.1)( 1.7)בינמגזרי -

     :רביתכנסות שאינן מה

מחיצוניים  -

 

9.3 0.6 0.3 10.2 

- - - - בינמגזרי -

 32.6 0.3 0.7 31.6 סך ההכנסות

 0.4- -  0.4 בגין הפסדי אשראי( הכנסות)הוצאות 

 9.9 0.1 0.3 9.5  רווח נקי
 

 
 

( ב) (א) 2011 סבמר 31ביום חודשים שנסתיימו  השלושל
בנקאות  

ופיננסים 

כרטיסי 

אי אשר

שוק 

ההון 

סך 

הכל 

 ח"במיליוני ש 

: נטו, רביתהכנסות 

  מחיצוניים -

    

 22.8 - 0.2 22.6 מחיצוניים -

( 2.6) - -( 2.6)בינמגזרי -

     :רביתהכנסות שאינן מ

מחיצוניים  -

 

9.0 0.6 0.4 10.0 

- - - - בינמגזרי -

 30.2 0.4 0.8 29.0 סך ההכנסות

 0.6- -  0.6 די אשראיבגין הפס( הכנסות)הוצאות 

 9.3-  0.4 8.9  רווח נקי
 
    מחדש בעקבות היישום לראשונה של הוראות המפקח על הבנקים בנושא מתכונת דוח רווח והפסד  סווג( א)

. (ד) –ו ( ג) 1לפירוט ראה ביאור . לתאגיד בנקאי    
 
  .סווג מחדש( ב)
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מסחריים גדולים  מגזר  . ג
 

.  נפתח בבנק מרכז עסקים המטפל בלקוחות הגדולים 2011במהלך ספטמבר 
שונו מגזרי הפעילות כך שלקוחות מרכז העסקים  2012החל מהרבעון הראשון של שנת 

וביניהם ) ירוכזו במגזר מסחריים גדולים ויתר הלקוחות שהיו משויכים למגזר זה בעבר
 .קומיותיועברו לניהול במגזר מסחריים קטנים ורשויות מ( הרשויות המקומיות

. מספרי ההשוואה סווגו מחדש בהתאם
 

 1.9 -בהסתכם  2012ברבעון הראשון של שנת הרווח הנקי של מגזר מסחריים גדולים 
. 35.7%של  גידול ,ח בתקופה מקבילה אשתקד"מיליון ש 1.4ח לעומת "מיליון ש

 
: ברווח מוסבר מהסיבות הבאות גידולה
. ח"מיליון ש 1.4בסך של נטו ,  מימון בהכנסות רבית עליה  .א
 .ח"מיליון ש 0.3בסך של  שאינן מרביתהכנסות עליה ב  .ב

 
ח בהשוואה "מיליון ש 5.4 -הסתכמו ב 2012ברבעון הראשון של שנת הכנסות המגזר סך 

. ח בתקופה מקבילה אשתקד"מיליון ש 3.7 -ל
 

ברבעון הראשון של שנת הסתכמו אשר הוצאות בגין הפסדי אשראי מאידך חל גידול ב
ח בתקופה המקבילה "מיליון ש 0.5ח בהשוואה להכנסה של "מיליון ש 0.1בסך של  2012

. ח"מיליון ש 0.6בהוצאה בסך של גידול ,אשתקד
 

 
, ח "מיליון ש 449.7הסתכם בסך  2012במרס  31ליום במגזר זה נטו אשראי לציבור 

, 2011שנת  בסוףח "מיליון ש 372.8וסך , 2011במרס  31ביום ח "מיליון ש 325.4לעומת 
  .בהתאמה 20.6%של ו 38.2%של  עליה

, ח "מיליון ש 213.0בסך  מוהסתכ 2012במרס  31ליום יתרת פיקדונות הציבור במגזר זה 
, 2011בסוף שנת ח "מיליון ש 187.9וסך , 2011במרס  31ביום ח "מיליון ש 154.8לעומת 

. בהתאמה 13.4%של ו 37.6%של  עליה
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: ר מסחריים גדולים להלן תוצאות פעילות מגז

 
 2012במרס  31 חודשים שנסתיימו ביום ה שלושל
בנקאות  

ופיננסים 

כרטיסי 

אשראי 

שוק 

ההון 

סך 

הכל 

 ח"במיליוני ש 

: נטו, רביתהכנסות 

  מחיצוניים -

    

 5.3 - - 5.3 מחיצוניים -

( 1.3)- - ( 1.3)בינמגזרי -

     :רביתהכנסות שאינן מ

מחיצוניים  -

 

1.3 - 0.1 1.4 

- - - - בינמגזרי -

 5.4 0.1-  5.3סך ההכנסות 

 0.1- -  0.1 בגין הפסדי אשראי( הכנסות)הוצאות 

 1.9 0.1-  1.8  רווח נקי

 
( ב) (א) 2011 סבמר 31ביום חודשים שנסתיימו שלושה ל
בנקאות  

ופיננסים 

כרטיסי 

אשראי 

שוק 

ההון 

סך 

הכל 

 ח"במיליוני ש 

: נטו, רביתהכנסות 

  מחיצוניים -

    

 3.5 - - 3.5 מחיצוניים -

( 0.9) - -( 0.9)בינמגזרי -

     :רביתהכנסות שאינן מ

מחיצוניים  -

 

1.0  -0.1 1.1 

- - - - בינמגזרי -

 3.7 0.1-  3.6סך ההכנסות 

( 0.5)- - ( 0.5) בגין הפסדי אשראי (הכנסות) הוצאות

 1.4 0.1-  1.3  רווח נקי

    בעקבות היישום לראשונה של הוראות המפקח על הבנקים בנושא מתכונת דוח רווח והפסד מחדש  סווג( א)

. (ד) –ו ( ג) 1לפירוט ראה ביאור . לתאגיד בנקאי    
 
. סווג מחדש ( ב)
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  מגזר ניהול פיננסי . ד
 

מיליון  0.8 בסך שלנקי  רווחמצביעות על  2012ברבעון הראשון של שנת המגזר  תוצאות
  .ח"מיליון ש 0.2של  קיטון, ח בתקופה מקבילה אשתקד"מיליון ש 1.0 ומתח לע"ש
 

סכומים שלא הוקצו והתאמות  . ה
 

במגזר זה נכללו כל פעילויות הבנק שאינן משויכות למגזר בר דיווח על פי הוראות 
מיליון  0.1של נרשם רווח נקי בסך  2012ברבעון הראשון של שנת  .המפקח על הבנקים

הנובע , ח "מש 0.3של  קיטון, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 0.4לעומת ח "ש
שנרשמו למגזר זה  מהכנסות ריבית והצמדה שנתקבלו ממשרד האוצר בגין החזרי מס

.  בתקופה המקבילה אשתקד
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ניהול הסיכונים . ד

 
 כללי

 
, תפעוליים סיכונים ,  הנובעים מהפעילות הפיננסיתת הבנק נלווים סיכונים לפעילו

סיכוני שוק וסיכוני , וסיכונים שעיקרם סיכוני אשראי ,סיכוני מוניטין ואסטרטגיה, משפטיים
. נזילות

המדיניות  .מדיניות הבנק חותרת להשגת היעדים העסקיים תוך מזעור החשיפה לסיכונים
 .יכונים המתייחסות לניהול הס, ת ניהול בנקאי תקין של בנק ישראלתואמת את הוראו

בחינת , סקירה שנתית של ניהול הסיכוניםמקיים הבנק  2במסגרת יישום הנחיות באזל 
איתור החוזקות והחולשות , 2עמידת ניהול הסיכונים בסטנדרטים שנקבעו במסגרת באזל 
 .ובניית תוכניות עבודה לשיפור ועדכון תהליכי ניהול הסיכונים

. הסיכונים ומסגרות עבודה שוטפותדירקטוריון הבנק קבע קריטריונים לאמידת 
הדירקטוריון מקיים מעקב ופיקוח שוטפים אחר ביצוע המדיניות והתפתחות הסיכונים הן 

וועדת ועדת סיכונים , ת משנה שיועדו לסיכונים השוניםובמליאת הדירקטוריון והן בועד
)*(. ת ביקור

 
 2באזל 

 
דרישות איכותיות וכמותיות לצורך קובעות , החלות על תאגידים בנקאיים,  2הנחיות באזל 

 . ניהול הסיכונים
 

כך שכל נדבך מהווה , נדבכים השלוש על נסמכת הפיננסי השוק יציבות, 2 באזל פי על
: תמיכה לאחר

, חישוב מותאם לסיכונים של דרישות ההון אשר כולל –דרישות הון מזעריות  :1 נדבך
. תפעוליים סיכוניםל התייחסות

וכולל גם את תהליכי  הפיקוחיתהציפיות והעקרונות בנוגע לסקירה  מתווה את : 2 נדבך
ניהול הסיכונים של התאגיד הבנקאי וסיכונים שאינם נכללים בנדבך הראשון לרבות סיכון 

 .סיכון ריבית בתיק הבנקאי ועוד, ריכוזיות
 הסיכונים בדבר מוגברת שקיפות ליצירת בעיקר ומתייחס שוק במשמעת דן: 3 נדבך

. הבנק חשוף אליהם
 
 

 הראשון הנדבך פי על,  בהתאם לגישת המדידה הסטנדרטית בבנק מחושבים הסיכון נכסי
.  תפעוליים וסיכונים שוק סיכוני, אשראי סיכוני הכולל 2 באזל בהוראות

 על תפעולי החל הבנק לחשב את הקצאת ההון בגין הסיכון, 2011בדצמבר  31החל מיום 
 .75עמוד  2011דוחות שנתיים לשנת  וסף ראהלמידע נ .הגישה הסטנדרטית פי

 
דרישת הון מזערית 

בגין  8%מזה , 9%הנדרש על ידי המפקח על הבנקים הינו המזערי יחס הלימות ההון 
( ללא מכשירי הון מורכבים 1הון רובד )הדרישה ליחס הון ליבה מינימאלי  .הנדבך הראשון

 .2010בדצמבר  31החל מיום  7.5%הינה של 
 

". מידע צופה פני עתיד"הינו " ניהול סיכונים"לק מהמידע המופיע במסגרת המידע על ח )*(

למידע נרחב . בדוח הדירקטוריון' בפרק ב" מידע צופה פני עתיד"למשמעות מושג זה ראה סעיף 

. 114עד  71עמודים   2011ראה בדוחות הכספיים לשנת , על ניהול הסיכונים ומצב הנזילות בבנק 
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פרסם המפקח , בישראל 3כחלק מהיערכות לאימוץ הוראות באזל , 2012במרס  28ביום 
 1עד ליום  9%על הבנקים דרישה לעמידה ביחסי הון ליבה מינימאליים בשיעור של 

 1החל מיום  10%ולבנקים גדולים נוספה דרישה לעליה נוספת לשיעור של  2015בינואר 
   .2017בינואר 

 
, בתקופה המקבילה 14.34%לעומת  15.96% הינו ההון הכולל לרכיבי סיכון הלימות יחס

בתקופה המקבילה  9.74%לעומת  11.75%לרכיבי סיכון הינו  1יחס הון רובד , אשתקד
 . אשתקד

 
שלא יפחת  מדיניות הבנק לשמור על יחס הלימות הון כולל לרכיבי סיכון 

. 14.0%שיעור של מ
 

  -ICAAPתהליך הערכת הלימות ההון
 

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

 
 :התהליך כולל שני רכיבים מרכזיים 

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

בוחן הבנק את , במסגרת בחינת יכולת הנשיאה בסיכון.  הסיכון ולפרופיל הסיכון של הבנק
כולת עמידתו בתרחישי קיצון הרלוונטיים לפעילות העסקית ובהתאם לסיכונים אליהם י

למול תכנון ההון הרב  נבחנת ,ביותרהתרחיש החמור הפגיעה בהון כתוצאה מ. הוא חשוף
 . שנתי

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

 של האסטרטגית לתוכנית הנלווים הסיכונים של נגזרת ומהווה מכך כתוצאה הנדרשת
 לשנים הון גיוס ודרישות הדיבידנד חלוקת למדיניות התייחסות ישנה כן כמו. הבנק

  .  אלה לשנים ההון צרכי של רחבה ראיה מתוך הקרובות
 
 בסטנדרטים הסיכונים ניהול עמידת בחינת, בבנק הסיכונים ניהול של שנתית סקירה. 2

 לשיפור עבודה תוכניות ובניית והחולשות החוזקות איתור, 2 באזל במסגרת שנקבעו
.  הסיכונים ניהול תהליכי ועדכון

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

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

 . שונים שוק וסיכוני
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: כמפורט להלן  2של באזל  3יישום דרישות הגילוי של נדבך 
 

 
 

  3באזל 
 

הוראות  BIS (Bank For International Settlements) העל ידי  עודכנו 2011בחודש יוני 
בהתאם  2מרחיבות את הוראות באזל , הוראות אלה. (2010שפורסמו בדצמבר ) 3באזל 

. 2013ההוראות אמורות להיכנס לתוקף מתחילת שנת . ללקחי המשבר הפיננסי האחרון
. 3פרסם המפקח על הבנקים טיוטת תרגום להוראות באזל  2011בנובמבר  30ביום 

 

תוך , ת היא להביא לחיזוק עמידותה של המערכת הבנקאית בעיתות משברמטרת ההוראו
שיפור יחסי , הכנסת שיפורים בתחום ניהול הסיכונים ובדגש על שיפור איכות ההון

העצמת הפיקוח תוך קביעת , תהנזילות וקביעת סטנדרטים אחידים למדידת הנזילו
הורדת התלות של , כללים להתאמת דרישת ההון לכל בנק בהתאם לפרופיל הסיכון שלו

 .הגברת השקיפות של שיטות ניהול הסיכוניםו דרישות ההון במצב הכלכלי
 

פרסם המפקח , בישראל 3כחלק מהיערכות לאימוץ הוראות באזל , 2012במרס  28ביום 
 1עד ליום  9%ידה ביחסי הון ליבה מינימאליים בשיעור של על הבנקים דרישה לעמ

 1החל מיום  10%ולבנקים גדולים נוספה דרישה לעליה נוספת לשיעור של  2015בינואר 
   .2017בינואר 

 
 

אם וכאשר תאומצנה על ידי , וייערך לקראת יישום BISלומד את המלצות ה , הבנק
. ודרישות הפיקוח 3ות ליישום כללי באזל בבנק כולל הערכ תהליך תכנון ההון .הפיקוח

הנושא 

דוח טבלה 

דוח כספי דירקטוריון 

-  11 'עמ 2גילוי כמותי  -מבנה ההון

  4ביאור  12 'עמ 3גילוי כמותי  -הוןהלימות ה
גילוי כמותי  –סיכון אשראי 

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

חשיפות סיכון אשראי לפי צד נגדי וסוגי אשראי 

-  33' עמד  4עיקריים 

-  34' עמה  4חשיפות אשראי לפי תקופה לפירעון 

' גתוספת - ו  4משק חשיפות סיכון אשראי לפי ענפי 

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

-  35' עמ 5חשיפות אשראי לפי משקל סיכון 

-  39' עמ 7גילוי כמותי  –הפחתת סיכון אשראי 

  4ביאור - - גילוי כמותי  -סיכון שוק

-  43' עמ 14סיכון ריבית 
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סיכונים תפעוליים וסיכונים משפטיים 
 

, הוא סיכון להפסד כתוצאה מאי נאותות או מכשל של תהליכים פנימיים סיכון תפעולי
בין השאר כתוצאה משיטות פגומות , אנשים ומערכות או כתוצאה מאירועים חיצוניים

.  הליכי בדיקה ובקרה נאותיםטעויות אנוש והעדר ת, לעיבוד נתונים
 

'  פרסם המפקח על הבנקים את הוראת ניהול בנקאי תקין מס, 2012בפברואר  14ביום 
לניהול הסיכון בהוראה מוגדרים עקרונות יסוד . בדבר ניהול הסיכון התפעולי 350

ר ניטו, תרבות ארגונית,זיהוי והערכת הסיכון , ממשל תאגידי, קווי ההגנה :התפעולי לרבות 
, 2013בינואר  1ההוראה תכנס לתוקפה החל מיום  .ועוד בקרה והפחתת סיכון, ודיווח

. הבנק פועל בשיתוף חברת האם לאומי ליישום עקרונות ההוראה
 

סיכון להפסד כתוצאה מהעדר אפשרות לאכוף באופן משפטי קיומו "הינו  סיכון משפטי
". של הסכם

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

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

. לסוגיהם
נהלים והסכמים , הכנת הנחיות, תהליך מזעור הסיכונים מורכב מאיתור מוקדי הסיכון

. וקיום בקרה אחר ביצוע ההנחיות
כללים ועקרונות על מנת , תפעולייםקבע מדיניות ניהול סיכונים  דירקטוריון הבנק

מידע זה . לצמצם את ההשלכות של סיכונים אלו ולהפחית את הסבירות להתרחשותם
  -שאושר בדירקטוריון הבנק והותאם לתהליך ה תפעולייםכלול במסמך ניהול סיכונים 

ICAAP  2ובאזל .
 

חושבה הקצאת ההון בדצמבר  31החל מיום , םבאשר להקצאת הון בגין סיכונים תפעוליי
פעילויות הבנק מחולקות לקווי , על פי  עקרונות גישה זו. הגישה הסטנדרטית פי על

כאשר דרישת ההון עבור כל קו עסקים מחושבת על ידי הכפלת ההכנסה , עסקים 
לתקופות קודמות חושבה הקצאת ההון בגין . הגולמית במקדם המוקצה לקו עסקים זה

המעבר לחישוב על פי הגישה (. BIA) הבסיסי האינדיקאטור יכון התפעולי על פי גישתהס
. ביחס הלימות ההון הכולל 0.3%  -הסטנדרטית הביא לעליה בשיעור של כ 
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ניהול סיכוני אשראי  
 

אשראי לציבור 
 

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

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

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

. למאפייני הלקוח הבודד והן למאפייני ענפי משק השונים
מגבלות  הוא כוללעודכן מסמך מדיניות האשראי ו, כחלק משיפור ניהול סיכוני האשראי

מגבלות אלה מהוות נגזרת של . חס למגזר הלקוחותהמתייחסות לגידולי האשראי בי
. תיאבון הסיכון של הבנק

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

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

. למדידת ביצועים ותגמולים
 

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

 .הבעייתיים
 

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

. ועדה זו מתכנסת אחת לרבעון
 

 , מערכת נהלים והנחיות, ויותמדרג סמכ, ניהול האשראי מתבצע בין השאר באמצעות
דיווחים בגין , דיווח בגין עסקאות מהותיות, בקרות ודיווחים על היקפי האשראי והרכבו

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

 
בפונקציות החל מהדירקטוריון וכלה , נקבעו ברמות שונותלאישור אשראים הסמכויות 

 . כך שיינתן מענה אפקטיבי לצרכי הלקוחות, ניהול האשראים במערך הסינוף של הבנק
להוראות ניהול בנקאי תקין אשר מצמצמת את מעורבות  301הבנק נערך ליישום הוראה 
ל ולוועדה "לפיכך עודכנו הסמכויות לאישור אשראים למנכ. הדירקטוריון בניהול השוטף

מעורבות הדירקטוריון באישור אשראים וצומצמו , מנהלית ומנגד הוקטנה באופן זה 
. 2012ביוני  30יום זאת החל מ, אישור חריגות מהותיות ממדיניות האשראי שנקבע בלבד

 
נפתח מרכז עסקים פרימיום אשר מטפל בלקוחות  2011 בשנת בתחילת חודש ספטמבר

או מחזורם העסקי / ח ו"מיליון ש 5הגדולים בבנק שיתרות האשראי שניתן להם עולות על 
המרכז הוקם במטרה לשפר את רמת השירות והמענה לצרכי . ח"מיליון ש 25עולה על 

על ידי מתן טיפול מקצועי ייעודי ללקוחות אלו ולמטרת שיפור איכות הלקוחות הגדולים 
. ניהול סיכון האשראי
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  ענפי משק עיקרייםב  )*(לציבור התפתחות סיכון האשראי הכולל 
   

 סיכון האשראי הכולל  ענף משק

 

31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011 

שינוי 

לעומת 

31.3.2011 

שינוי 

לעומת 

31.12.2011 

 באחוזיםח "ליוני שבמי 

 198.2תעשייה 

 

189.3 193.7 4.7 2.3 

 8.0 26.8 588.9 501.6 635.9ן "בינוי ונדל

 4.5 10.9 635.0 598.4 663.4מסחר 
 1.6 8.8 288.6 269.5 293.3תחבורה ואחסנה 
שירותים ציבוריים 

                  184.6 192.9וקהילתיים 
 

198.1 4.5 (2.6) 
 2.1 11.8 2,432.7 2,221.1 2,483.8לקוחות פרטיים 

 3.5 4.2 252.9 251.2 261.8 אחר

 3.0 12.2 4,589.9 4,215.7 4,729.3 סך הכל

 
 שיעור מסיכון האשראי הכולל  ענף משק

 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011   

 באחוזים  

   4.2 4.5 4.2תעשייה 

   12.8 11.9 13.4ן "בינוי ונדל

   13.8 14.2 14.0מסחר 

   6.3 6.4 6.2תחבורה ואחסנה 

שירותים ציבוריים 

וקהילתיים 

4.1 4.4 4.3   

   53.0 52.7 52.5לקוחות פרטיים 

   5.6 5.9 5.6 אחר

   100 100 100 סך הכל

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

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

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

 
' גראה בתוספת  -פי ענפי משק האשראי לציבור לסיכון פרטים נוספים על חלוקת 

. לסקירת ההנהלה
 

.  אשראי לציבור ברוטו לרבות סיכון אשראי חוץ מאזני  ולפני הפרשה להפסדי אשראי)*(
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סיכון אשראי מסחרי , חובות פגומים שצוברים הכנסות רבית, נכסים שאינם מבצעים
. ימים או יותר 90בעייתי וחובות שאינם פגומים בפיגור של 

 
 

        
במרס  31

2012 
 במרס 31

2011  
 בדצמבר 31

2011 

 
 סכומים מדווחים

 ח"מיליוני ש                  
 

  :נכסים שאינם מבצעים. 1 
 

 

   י לציבור פגום שאינו צובר הכנסותאשרא    
  :ביתיר    

 

 

 16.1)*(  17.4 13.8 שנבדק על בסיס פרטני      

 - - - שנבדק על בסיס קבוצתי      

 16.1)*(  17.4 13.8 סך הכל נכסים שאינם מבצעים   

 
 

  

  (1) סיכון אשראי מסחרי בעייתי .2
  

 74.3 97.3 65.2 סיכון אשראי מאזני בגין הציבור    

 6.4 7.9 2.5 (2) סיכון אשראי חוץ מאזני בגין הציבור   
סך הכל סיכון אשראי מסחרי בעייתי בגין    

 80.7 105.2 67.7  הציבור

 
 

 
 

ימים  90חובות שאינם פגומים בפיגור של . 3
 18.4)*(  9.4 11.3 :או יותר

  .סווג מחדש)*( 
 

 

 

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

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

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

למעט , נחות או בהשגחה מיוחדת, וסיכון אשראי חוץ מאזני שהינו פגום( מכשירים נגזרים

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

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

 .2011בסוף שנת  0.43%לעומת  0.36%
תרת ימים או יותר מי 90שיעור יתרת אשראי לציבור שאינו פגום שנמצא בפיגור של 

 .2011בסוף שנת  0.49%לעומת  0.29% -האשראי לציבור
פגום שאינו צובר הכנסות  שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור

 .2011בסוף שנת  29.0%לעומת  31.9% –רבית מיתרת האשראי לציבור פגום 
 –ר שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור מיתרת האשראי לציבו

. 2011סוף שנת בדומה ל 1.3%

 1.43% -שיעור סיכון אשראי מסחרי בעייתי בגין הציבור מסיכון אשראי כולל בגין הציבור

. 2011בסוף שנת  1.76%לעומת 

מהיתרה הממוצעת של בחישוב שנתי בגין הפסדי אשראי ( הכנסות)שיעור ההוצאות 

. (0.03%)הינו  2012במרס  31ליום  אשראי לציבור

מיתרת האשראי לציבור בחישוב שנתי ר המחיקות נטו בגין אשראי לציבור שיעו

. 0.15%הינו  2012במרס  31ליום הממוצעת 

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

. 11.5%הינו  2012במרס  31ליום  בגין אשראי לציבור
 

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

 
 

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

למידע נוסף ראה )י לאומי שמקורם מחסכונות לקוחות הבנק המנוהלים על ידי לאומ
ותיק אגרות חוב הכולל בעיקר אגרות חוב , ( 2011לדוחות הכספיים לשנת  7ביאור 

ההשקעה באגרות חוב משמשת את הבנק בניהול מדיניות נכסים . ממשלתיות
. והתחייבויות והקטנת הסיכונים הפיננסיים ובהתאם לצרכי הנזילות
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 (:2באזל  –' ב 4טבלה )לפי סוגי חשיפות עיקריות ( א)סיכון אשראי 
  31.12.2011   31.3.2011   31.3.2012  יתרה ליום

 ח"מיליוני ש                                                                               
 5,045.2  4,555.1  5135.5 אשראי 

 571.1  486.5  619.3 אגרות חוב

 195.1  (ג)183.5 194.7 אחרים

 815.0  795.9 853.2 התחייבויות אחרותערבויות ו

 כ"סה
              
6,802.7  

              
 6,626.4  (ג)6,021.0

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

  31.12.2011  31.3.2011  31.3.2012 (ב)יתרות ממוצעות 
   ח"מיליוני ש                                                                                 

 4,737.5 4,467.6 5,090.4 אשראי

 488.7 551.4 595.2 אגרות חוב

 185.3 (ג)179.6 194.9אחרים 

 816.8 792.0 834.1 ערבויות והתחייבויות אחרות

 6,228.3 (ג)5,990.6 6,714.6  כ"סה

אשראי לפני ניכוי הפרשות להפסדי טו חשיפות סיכון אשראי ברו  -(א)  
 

.ע מחושב לשני הרבעונים האחרוניםהממוצ, 31.3.2011 וליום 31.3.2012ליום ( ב)  
.הממוצע חושב על בסיס חמשת הרבעונים האחרונים 31.12.2011ליום        

   
ית על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימהוצג מחדש בשל יישום למפרע של הנחיות המפקח על ( ג)

.לדוחות הכספיים( ג) 1ראה ביאור . דיווח כספי בנושא זכויות עובדים          
 
 
 

 

. 



3317
 33  

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

31.3.2012 

אגרות אשראי  

חוב 

ערבויות אחרים 

והתחייבויות 

אחרות 

סך הכול 

ח "במיליוני ש                                                                              

 646.9- -  616.6 30.3חובות של ריבונויות 

 104.0 13.1- -  90.9חובות של ישויות סקטור ציבורי 

 1,231.9- -  1.5 1,230.4חובות של תאגידים בנקאיים 

 549.1 141.1-  1.2 406.8חובות של תאגידים 

 12.0 0.1- -  11.9ן מסחרי "חובות בביטחון נדל

 2,544.0 453.0- -  2,091.0חשיפות קמעונאיות ליחידים 

 1,520.1 245.9- -  1,274.2הלוואות לעסקים קטנים 

 194.7-  194.7- -  נכסים אחרים

 6,802.7 853.2 194.7 619.3 5,135.5כ בגין סיכון אשראי "סה

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

31.12.2011 

אגרות אשראי   

חוב  

ערבויות אחרים  

והתחייבויות 

אחרות  

סך הכול 

ח "במיליוני ש              

 624.3- -  568.5 55.8חובות של ריבונויות 

 106.0 16.2- -  89.8חובות של ישויות סקטור ציבורי 

 1,217.1- -  1.4 1,215.7ת של תאגידים בנקאיים חובו

 507.7 116.2-  1.2 390.1חובות של תאגידים 

 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

. לפני ניכוי הפרשות להפסדי אשראיחשיפות סיכון אשראי ברוטו )*(  
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(: 2באזל  –' ה 4טבלה )על פי תקופה חוזית לפירעון  )*( סיכון אשראי 
31.3.2012 

חשיפה לפי תקופות 

לפירעון 

אגרות אשראי  

חוב 

יות ערבואחרים 

והתחייבויות 

אחרות 

כ סיכון "סה

אשראי כולל 

ח "במיליוני ש                                                                         

 4,464.4 825.2 64.2 393.4 3,181.6עד שנה 

 1,966.2 23.3-  127.3 1,815.6שנים  5מעל שנה ועד 

 241.6 4.7-  98.6 138.3מעל חמש שנים 

 130.5-  130.5- - ללא תקופת פירעון 

 6,802.7 853.2 194.7 619.3 5,135.5כ "סה

   

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

31.12.2011 

חשיפה לפי תקופות 

לפירעון 

אגרות אשראי  

חוב 

ערבויות אחרים 

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

 .הפסדי אשראיל הפרשותחשיפות סיכון אשראי ברוטו לפני ניכוי )*(  
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  (א) לפני הפחתת סיכון אשראיו פני ניכוי הפרשות להפסדי אשראי סכום החשיפה ל

(: 2 באזל -5טבלה )      

31.3.2012 

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

חשיפת 
אשראי 

ברוטו 
 (ב)

ובות של ריבונויותח  646.9  - - - - -646.9 
חובות של ישויות 

 104.0 1.4- -  102.6- -  סקטור ציבורי
חובות של תאגידים 

 1,231.9- - -  1,185.1 46.8-  בנקאיים

 549.1 1.9 547.2- - - -  חובות של תאגידים

ן "חובות בביטחון נדל
 12.0-  12.0- - - -  מסחרי

 חשיפות קמעונאיות
 2,544.0 13.5 1.6 2,528.9- - -  ליחידים

הלוואות לעסקים 
 1,520.1 13.0 8.1 1,499.0- - -  קטנים

 194.7-  134.5- - -  60.2 נכסים אחרים
 

 6,802.7 29.8 703.4 4,027.9 1,287.7 46.8 707.1 סך הכל
 

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

(: 2 באזל -5טבלה )
31.3.2012 

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

חשיפת 
אשראי 

ברוטו 
 (ב)

 
 646.9- - - - -  646.9 חובות של ריבונויות

חובות של ישויות 
 104.0 1.4- -  102.6- -  סקטור ציבורי

חובות של תאגידים 
 1,231.9- - -  1,185.1 46.8-  בנקאיים

 545.2 1.9 543.3- - - -  חובות של תאגידים
חובות בביטחון 

ן מסחרי"נדל   - - - -12.0  -12.0 
חשיפות קמעונאיות 

 2,523.2 13.5 1.5 2,508.2- - -  ליחידים
הלוואות לעסקים 

 1,502.4 13.0 4.6 1,484.8- - -  קטנים

 194.7-  134.5- - -  60.2 נכסים אחרים
 

 6,760.3 29.8 695.9 3,993.0 1,287.7 46.8 707.1 סך הכל
 
. הפחתה בסיכון האשראי מבטאת סיווג של משקל הסיכון הסופי בין השיעורים השונים( א)
 
לדוגמא שקלול מסגרות לא . )2 לפני המרה לאשראי של רכיבים חוץ מאזניים כנדרש בהוראות באזל( ב) 

די שימוש לדוגמא על י)וכן הפחתת סיכון אשראי כתוצאה מביצוע פעולות מסוימות ( מנוצלות
(. בערבויות
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 (א) הפחתת סיכון אשראי אחרלו לאחר ניכוי הפרשות להפסדי אשראי סכום החשיפה 
 (:2 באזל -5טבלה )

31.3.2012 

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

חשיפת 
אשראי 

ברוטו 
 (ב)

 
 646.9- - - - -  646.9 חובות של ריבונויות

חובות של ישויות 
 104.0 1.4- -  102.6- -  סקטור ציבורי

חובות של תאגידים 
 1,232.3- - -  1,185.5 46.8-  בנקאיים

 463.0 1.9 461.1- - - -  חובות של תאגידים
חובות בביטחון 

ן מסחרי"נדל   - - - -11.3  -11.3 
חשיפות קמעונאיות 

 2,056.6 13.1 1.5 2,042.0- - -  ליחידים
הלוואות לעסקים 

 1,119.4 12.1 4.5 1,102.8- - -  קטנים

 194.7-  134.5- - -  60.2 נכסים אחרים
 

 5,828.2 28.5 612.9 3,144.8 1,288.1 46.8 707.1 סך הכל
 
. הפחתה בסיכון האשראי מבטאת סיווג של משקל הסיכון הסופי בין השיעורים השונים( א)
 
שקלול מסגרות לא לדוגמא . )2 לפני המרה לאשראי של רכיבים חוץ מאזניים כנדרש בהוראות באזל( ב)

לדוגמא על ידי שימוש )וכן הפחתת סיכון אשראי כתוצאה מביצוע פעולות מסוימות ( מנוצלות
(. בערבויות
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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% 

ת חשיפ
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 
ן מסחרי"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 אשראיי ולאחר ניכוי הפרשות להפסדי אשראסכום 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 
 1,217.1 - - - 1,169.0 48.1-  בנקאיים

 
 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 . )2 לפני המרה לאשראי של רכיבים חוץ מאזניים כנדרש בהוראות באזל (ב)

(. בערבויות לדוגמא על ידי שימוש)כתוצאה מביצוע פעולות מסוימות  וכן הפחתת סיכון אשראי ( מנוצלות



38
 38  

 (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 
 

 624.3- - - - -  624.3 חובות של ריבונויות
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 

 2,004.6 16.2 1.6 1,986.8- - -  ליחידים
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

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

וכן ( לדוגמא שקלול מסגרות לא מנוצלות. )2 אי של רכיבים חוץ מאזניים כנדרש בהוראות באזללפני המרה לאשר( ב)

(. לדוגמא על ידי שימוש בערבויות)הפחתת סיכון אשראי כתוצאה מביצוע פעולות מסוימות 
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(: 2 באזל -7טבלה )סיכון אשראי הפחתת 
31.3.2012 

 

חשיפת 
אשראי 

ברוטו 
לפני 

הפרשה 
להפסדי 

אשראי 

שיפת ח
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                                                      

 646.9- - -  646.9 646.9חובות של ריבונויות 

 104.0- - -  104.0 104.0חובות של ישויות סקטור ציבורי 

 1,232.3-  0.4-  1,231.9 1,231.9חובות של תאגידים בנקאיים 

 463.0( 82.2)- -  545.2 549.1חובות של תאגידים  

 11.3( 0.7)- -  12.0 12.0ן מסחרי "חובות בביטחון נדל

 2,056.6( 466.4)- ( 0.2) 2,523.2 2,544.0חשיפות קמעונאיות ליחידים 

 1,119.4( 382.8)- ( 0.2) 1,502.4 1,520.1הלוואות לעסקים קטנים 

 194.7- - -  194.7 194.7נכסים אחרים 

 5,828.2( 932.1) 0.4( 0.4) 6,760.3 6,802.7כ "סה

 
 

(: 2 באזל -7טבלה )סיכון אשראי הפחתת 
31.12.2011 

 

חשיפת 
אשראי 

 ברוטו
י לפנ

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- - -  106.0 106.0ור ציבורי חובות של ישויות סקט

 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
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 194.7- - -  194.7 194.7נכסים אחרים 

 5,828.2( 932.1) 0.4( 0.4) 6,760.3 6,802.7כ "סה

 
 

(: 2 באזל -7טבלה )סיכון אשראי הפחתת 
31.12.2011 
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 ברוטו
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 אשראי
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     195.1- - -  195.1 195.1נכסים אחרים 

  5,680.0( 902.3) 0.4( 0.4) 6,582.3 6,626.4כ "סה
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ניהול סיכוני שוק 
 

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

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

על הון הבנק , האינפלציה ושערי החליפין, הנובעים משינויים בשיעורי הריבית, השוק
. תחזיות והערכות לגבי התפתחויות בשוקי ההון והכספים הניהול מתבסס על .והרווח הנקי

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

 .האם לאומי החברהל שנקבעו לסיכוני השוק משתלבות במכלול ניהול הסיכונים ש
העמידה במגבלות נעשה בהתאם לדוחות ו והנזילות החשיפות לסיכוני שוקהמעקב אחר 

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

.  ם הטמונים בפעילויות השונותההנהלה לגבי הסיכוני
 

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

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

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

 
המבנה הארגוני של ניהול סיכוני השוק בבנק מבוסס על מערך דיווח ובקרה החל ברמת 

( ב) .השונים וכלה בדירקטוריון הבנקהאגפים 
 
 
מידע נוסף לגבי הנחות העבודה לניהול סיכוני השוק בדוחות הפנימיים וההבדלים בינם לדוחות על פי  (א)

 2011מוצגים בדוח הכספי של הבנק לשנת , כללים חשבונאיים בסקירת ההנהלה והדוחות הכספיים

 .103-102בעמודים 
ראה בדוח השנתי של הבנק לשנת , יכוני שוק וסמכויות ומנגנוני בקרה מידע נוסף לגבי מדיניות ניהול ס (ב)

. 94-92בעמודים  2011
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בבסיס   התפתחות החשיפה
 

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

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

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

מלבד המקרים בהן הנסיבות , ת הבנק להשקיע את ההון במגזר הלא צמודמדיניו
 (.חשיפה) הכלכליות והעסקיות מצדיקות סטייה מוגבלת ומבוקרת למגזרים אחרים

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

. הנכסים והתחייבויות
 

 2011 במרס 31-מספרי ההשוואה ל. 2012 במרס 31 -להלן מידע על מצב החשיפות ל
. מוצגים במתכונת של המגבלות וההנחות שהיו בתוקף באותה עת 2011ולסוף שנת 

 
 2012למרס  31( ב( )א)חשיפה בבסיס 

חשיפה בפועל   % -מגבלה במגזר הצמדה 

 

   נקודות קיצון במהלך התקופה

 %-ב

 טווח 

 
 ממוצע מקסימום מינימוםח "במש % -ב

 83.9 87.8 82.0 306.8 82.0 125 60לא צמוד 

( 20)צמוד מדד 

( ג)

35 18.0 67.3 12.1 18.0 16.0 

( ג(  )5)ח "ח וצמוד מט"מט

( ג( )5)

5 

5 

 

 

 0.1 0.1( ד) 0.2( ד)

 
 

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

 

נקודות קיצון במהלך השנה  

 %-ב

 טווח   

 
 ממוצע מקסימום מינימוםח "במש % -ב

 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 

( ג(  )5)ח "ח וצמוד מט"מט

( ג( )5)

5 

5 

 

 

0.1 

0.1 

0.3 

0.3 

0.1 

0.1 

0.3 

0.3 

0.2 

0.2  



42
 42  

 
 2011למרס  31  (ב( )א)חשיפה בבסיס 

  % -מגבלה במגזר הצמדה 

 
חשיפה בפועל 

 

נקודות קיצון במהלך התקופה  

 % -ב

 טווח   

 
 ממוצע מקסימום מינימוםח "במש % -ב

 84.9 90.8 81.3 226.9 82.5 110 30( ה) לא צמוד

 14.8 18.4 8.9 47.3 17.2 60( ג( )20) (ה) צמוד מדד

 0.3 0.3 0.3 0.9 0.3 10( ג( )10)ח  "ח וצמוד מט"מט

 
 
( 2011בדוח הכספי לשנת " הנחות עבודה לניהול סיכוני שוק"ראה )ם  מחושב לפי דוחות חשיפה פנימיי  (א)

 .מחושב כאחוז מההון החשוף  (ב)
 .הנובעת מעודף התחייבויות על נכסים מוצגת בסימן שליליהמקסימלית החשיפה המותרת   (ג)
 .0.1%-מנמוך  (ד)
הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח למפרע של הנחיות המפקח על הוצג מחדש בשל יישום   (ה)

 בדוחות הכספיים 'ג 1למידע נוסף ראה ביאור . כספי בנושא זכויות עובדים
 

לחשיפה החשבונאית ראה . הנתונים מתייחסים לאופן בו מחושבות החשיפות על ידי ההנהלה

. 5באור 

 

 רים לצרכן על ההון במגזר הצמוד למדדהמחי להלן הרגישות להשפעת שינוי במדד
בהתאם לדוחות , ח"במיליוני ש ח"ח וצמוד מט"במגזר המטובשערי החליפין על ההון 

: הפנימיים של הבנק
 

 (ב) 31.03.2011 31.03.2012 
ירידה של עליה של  ירידה של עליה שלמגזר הצמדה 

 5%  10%  5% 10% 5% 10% 5%  10%  
( 4.7)( 2.4) 4.7 2.4( 6.7)( 3.4) 6.7 3.4צמוד מדד 

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

 
מסך החשיפה  95%-כ 2011ל מרס  31 -וב 92% 2012למרס  31 -ב מהווה ב"החשיפה לדולר ארה, מזה (א)

 ( . ח"מחושב באלפי ש)ח "ח ולצמוד מט"למט
נקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח הבהוצג מחדש בשל יישום למפרע של הנחיות המפקח על  (ב)

 בדוחות הכספיים  'ג 1למידע נוסף ראה ביאור . כספי בנושא זכויות עובדים
. ח"אלף ש 100 -נמוך מ (ג)

 
 

נתונים מפורטים על הנכסים וההתחייבויות לפי מגזרי הצמדה בהתאם להוראות בנק 
. ת הכספייםלדוחו 5ור ניתנים בבא, ישראל
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לריבית   התפתחות החשיפה
 

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

כתוצאה מפערים בין , של ערך הנכסים ולעומת ערך ההתחייבויות בכל אחד מהמגזרים
. הריבית מועדי הפרעון ומועדי שינוי

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

השווי הכלכלי של ההון מוגדר כהפרש בין הערך . בכיוון הגורם נזק להון, 1% -הצמדה ב
לצורך חישוב הערך הנוכחי מנכים את התזרימים . חייבויותהנוכחי של הנכסים וההת
.   בעקום תשואה חסר סיכון

 
הבנק אומד גם את השחיקה של הרווח , בנוסף לשחיקה הפוטנציאלית של השווי הכלכלי

אומדן זה מבוסס על ההשפעה על הרווח החשבונאי כתוצאה משינוי . החשבונאי השנתי
תחייבויות שנפרעים יתחדשו עד סוף השנה בהנחה שהנכסים והה, בריבית 1%של 

. הרלוונטית
 

או )בריבית  1% קבוע של דירקטוריון הבנק קבע מגבלות להשפעה של שינוי בשיעור
על השווי הכלכלי של ההון ועל הרווח החשבונאי השנתי העתידי הצפוי לפני ( בתשואות

.  מההון העצמי של הבנק לתחילת שנה בשיעור, מס
בשיעור ( או בתשואות)שינוי לא צפוי בריבית מ יפה לריבית כתוצאההבנק בוחן גם חש

.  שאינו קבוע לכל אורך העקום לפדיון
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: (ג) (ב( )א) בריבית לפי מודל פנימי להלן החשיפה לשינויים בלתי צפויים
 

 (ד)רווח שנתי    שווי כלכלי  
 31.3.11 31.12.11 31.3.12 31.3.11 31.12.11 31.3.12מגזר הצמדה 

  ח "במיליוני ש  

 6.2 5.9 6.1 7.7 7.2 8.6לא צמוד 

 0.8 0.6 0.9 0.7 1.6 1.1צמוד מדד 

( ה)( ה)( ה)( ה)( ה)( ה)ח "ח וצמוד מט"מט

 7.0 6.5 7.0 8.4 8.8 9.7חשיפה כוללת  

 8.0 9.6 12.7 14.5 12.9 16.9( ה)מגבלה כוללת 

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

( 2011בדוח הכספי של הבנק לשנת " עבודה לניהול סיכוני שוק

 .מספרי ההשוואה הם במתכונת של המגבלות וההנחות שהיו נהוגות באותה עת  (ב)
 (. יתרווח מעליית ריב)הסכומים לעיל המוצגים בסימן חיובי מייצגים חשיפה להפסד בעת ירידת ריבית   (ג)
 .השנים הקרובות 3באחת מתוך , ברווח השנתי המרביתהשחיקה   (ד)
 ח"אלף ש 100 -נמוך מ  (ה)

 

 

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

.  2011הכספי לשנת 
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' לפי המודל הפנימי ולפי תוספת ב"( מ"מח"להלן )ן נתונים על משך החיים הממוצע להל
 :המחושבת לפי כללים חשבונאיים

 2012במרץ  31 
 מודל פנימי 'תוספת ב 

משך חיים ממוצע 

: בשנים

פער  התחייבויות נכסים

 מ"המח
פער  התחייבויות נכסים

 מ"המח
מ "מח

 ההון
       : מגזר הצמדה

( 1.62)( 0.24) 0.57 0.33( 0.11) 0.39 0.28( א)לא צמוד 

( 1.25)( 2.67) 4.58 1.91( 0.32) 4.18 3.86( א) צמוד מדד

( א)( א)( א)( א)( 0.09) 0.88 0.79( ב)סך מגזרי הצמדה 

 
 2011לדצמבר  31 
 מודל פנימי 'תוספת ב 

משך חיים ממוצע 

: בשנים

פער  התחייבויות נכסים

 מ"המח
פער  ותהתחייבוי נכסים

 מ"המח
מ "מח

 ההון
       : מגזר הצמדה

( 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 

 
 2011במרץ  31 
 מודל פנימי 'תוספת ב 

משך חיים ממוצע 

: בשנים

פער  התחייבויות סיםנכ

 מ"המח
פער  התחייבויות נכסים

 מ"המח
מ "מח

 ההון
       : מגזר הצמדה

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

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

( א)( א)( א)( א)( 0.12) 0.89 0.77סך מגזרי הצמדה 

 

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

 .מ כולל"מח
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המבוסס על תזרים מקורי "( מ"מח"להלן ) בשנים להלן נתונים על משך החיים הממוצע
 :שאינו כולל התייחסות לפרעונות מוקדמים' תוספת בשל 

 
 מ"פער המח התחייבויות נכסים 

 31.3.11 31.12.11 31.3.12 31.3.11 31.12.11 31.3.12 31.3.11 31.12.11 31.3.12: מגזר הצמדה

( 0.15)( 0.11)( 0.14) 0.39 0.41 0.43 0.24 0.31 0.29לא צמוד  

( 0.46)( 0.40)( 0.45) 5.03 5.10 5.09 4.57 4.70 4.64  צמוד מדד

סך מגזרי 

הצמדה 
0.90 0.91 0.88 1.03 1.02 1.02 (0.13 )(0.11 )(0.14 )

 
, או בריבית ניידת של עד שנהנם לתקופה קצרה רוב הנכסים וההתחייבויות של הבנק הי

בתקופה של עד שנה (. 'בלפי תוספת ) 90%-כאשר במגזר הלא צמוד שיעור זה מתקרב ל
לבנק יש עודף נכסים על התחייבויות ואילו בתקופה של שנה ומעלה לבנק יש עודף 

 .מצטבר של התחייבויות על נכסים
ח זניחה בשל הפעילות המצומצמת יחסית והעובדה שרוב הנכסים "שיפה במגזר המטהח

 . וההתחייבויות הם לטווח קצר ובריבית משתנה
מסתכמים לשווי ההוגן של המכשירים ', בהתזרימים בדוח חשיפה לריבית בתוספת 

שיעור התשואה הפנימי מנכה את . בדוחות הכספיים 7 הפיננסיים המוצגים בבאור
, הדוח מחשב את משך החיים הממוצע האפקטיבי. ימים הצפויים לשווי ההוגןהתזר

בשיעור התשואה הפנימי  0.1%המבוסס על שינוי בשווי ההוגן כתוצאה מגידול מזערי של 
. של הנכסים וההתחייבויות

התזרימים כוללים אומדן לגבי פרעונות מוקדמים עתידיים בפיקדונות הציבור על סמך 
. ים בשנת הדוחהתנהגות המפקיד

ראה  -לפי הוראות בנק ישראל , פרטים נוספים על החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית
 .לסקירת ההנהלה' בבתוספת 
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למעט פריטים לא , להלן מידע על השווי ההוגן של המכשירים הפיננסים של הבנק
 (:לפני השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי ריבית)כספיים 

 31.03.2012 

במיליוני שקלים חדשים 

 ( ב)מטבע חוץ מטבע ישראלי  

לא  

צמוד 

צמוד 

למדד 

כ "סהאחר דולר 

 5,764.6 6.9 39.5 815.6 4,902.6( א)נכסים פיננסים  

 5,378.9 6.9 39.3 695.0 4,637.7( א)התחייבויות פיננסיות  

 385.7( ג) 0.2 120.6 264.9שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסים 

 

 31.12.2011 

במיליוני שקלים חדשים 

 ( ב)מטבע חוץ מטבע ישראלי  

לא  

צמוד 

צמוד 

למדד 

כ "סהאחר דולר 

 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  

 361.5 0.1 0.2 90.8 270.4שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסים 

 

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

. מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים

לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ ( ב)

ח "אלף ש 100 -מנמוך (   ג)

 

ראה , הוגן של המכשירים הפיננסיםלפירוט נוסף בדבר ההנחות ששימשו לחישוב השווי ה
. בדוח הכספי הרבעוני 'ב 7 -ו' א 7, 7באור 

 
 
 

 31.03.2011 

במיליוני שקלים חדשים 

 ( ב)מטבע חוץ מטבע ישראלי  

לא  

צמוד 

צמוד 

למדד 

כ "סהאחר דולר 

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

 4,758.7 6.0 38.0 653.5 4,061.2( א)התחייבויות פיננסיות  

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

 
31.03.2012 

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

 

שינוי בשווי הוגן 

 % -בח "במשבמיליוני שקלים חדשים 

השינוי בשיעורי 

הריבית 

כ "סה (ב)מטבע חוץ מטבע ישראלי 

צמוד לא צמוד  

למדד 

כ "סהכ "סה אחר דולר 

גידול מיידי 

 0.6 2.4 388.1( ג) 0.3 118.3 269.5 1%מקביל של 

גידול מיידי 

 0.1%מקביל של 
 0.1 0.4 386.1( ג) 0.3 120.4 265.4

 קיטון מיידי

( 0.6)( 2.2) 383.5( ג) 0.3 122.9 260.3 1%מקביל של 

 

31.12.2011 

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

 % -בח "במשבמיליוני שקלים חדשים 

השינוי בשיעורי 

יבית הר

כ "סה (ב)מטבע חוץ מטבע ישראלי 

צמוד לא צמוד  

למדד 

כ "סהכ "סה אחר דולר 

גידול מיידי 

 0.5 1.7 363.2 0.1 0.2 89.3 273.6 1%מקביל של 

גידול מיידי 

 0.1%מקביל של 
( ג) 0.1 361.6 0.1 0.2 90.6 270.7

קיטון מיידי  

( 0.5)( 1.7) 359.8 0.1 0.2 92.3 267.2 1%מקביל של 
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31.03.2011 

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

 % -בח "במשבמיליוני שקלים חדשים 

השינוי בשיעורי  

הריבית 

  כ"סה (ב)מטבע חוץ מטבע ישראלי 

לא   

  צמוד

צמוד 

למדד 

כ "סהכ "סה אחר דולר 

גידול מיידי 

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

גידול מיידי 

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

קיטון מיידי 

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

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

סך הכל שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסים הוא . י שצוין בכל שיעורי הריבית במגזר ההצמדהשחל השינו

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

. שיעורי הריבית בכל מגזרי ההצמדה

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

. אינה מהותית

ח "אלף ש 100 -מנמוך (  ג)

 
. השווי ההוגן של מכשיר פיננסי מוגדר כמחיר המשולם בין קונה מרצון למוכר מרצון

במכשרים להם לא קיים שוק . כאשר קיים שוק פעיל מהווה מחיר השוק את השווי ההוגן
השווי ההוגן נאמד באמצעות , ם וההתחייבויות בבנקהמהווים את מרבית הנכסי, פעיל

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

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

 
ראה , לפירוט נוסף בדבר ההנחות ששימשו לחישוב השווי ההוגן של המכשירים הפיננסים

. בדוח הכספי הרבעוני 7באור 
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31.03.2011 

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

 % -בח "במשבמיליוני שקלים חדשים 

השינוי בשיעורי  

הריבית 

  כ"סה (ב)מטבע חוץ מטבע ישראלי 

לא   

  צמוד

צמוד 

למדד 

כ "סהכ "סה אחר דולר 

גידול מיידי 

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

גידול מיידי 

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

קיטון מיידי 

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

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

סך הכל שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסים הוא . י שצוין בכל שיעורי הריבית במגזר ההצמדהשחל השינו

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

. שיעורי הריבית בכל מגזרי ההצמדה

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

. אינה מהותית

ח "אלף ש 100 -מנמוך (  ג)

 
. השווי ההוגן של מכשיר פיננסי מוגדר כמחיר המשולם בין קונה מרצון למוכר מרצון

במכשרים להם לא קיים שוק . כאשר קיים שוק פעיל מהווה מחיר השוק את השווי ההוגן
השווי ההוגן נאמד באמצעות , ם וההתחייבויות בבנקהמהווים את מרבית הנכסי, פעיל

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

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

 
ראה , לפירוט נוסף בדבר ההנחות ששימשו לחישוב השווי ההוגן של המכשירים הפיננסים

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

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

.   ח"מיליון ש 6הינה  VARבבנק במונחי 
 

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

בשנה הקודמת  של השוק השונים גורמי הסיכוןהמודל מבוסס על התנהגות היסטורית של 
 . לחישוב

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

 
לאומי מתקף את המודל באמצעות האגף לניהול סיכוני שוק בחטיבת ניהול סיכונים של 

על השינוי בפועל של השווי הכלכלי של הבנק בהשוואה ( Back Testing)בחינות יומיות 
  .VAR -לאומדן השינוי כפי שנגזר ממודל ה

 
מיליון  2.5ח לעומת "מיליון ש 2.7 -הסתכם ל 2012 מרסל 31 -לשל הבנק  VAR -סך ה

 .לא צמוד לפי מטבע בסיס שקל ,2011ח בסוף שנת "ש
הגדלת החשיפה לריבית במגזר השיקלי ובמגזר המדדי  בשלבעיקר נובע  VAR-ב הגידול

. ובשל גידול בחשיפה למגזר הצמוד למדד במהלך התקופה
 -הסתכם ל, לפי דיווח חודשי, 2012הממוצע בשלושת החודשים הראשונים של  VAR -ה

ח "מיליון ש 2.5 -והגיע ל, 2012 השיעור המזערי נרשם בסוף חודש ינואר, ח"מיליון ש 2.6
. ח"מיליון ש 2.7 -ל 2012המרבי הגיע בסוף חודש פברואר ומרס  VAR -וה

 
תרחישי קיצון לסיכוני שוק 

 
המתבטאים בתנודה , בארץ ובעולם עשויים להיות נתונים מעת לעת לזעזועים שווקי ההון

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

האגף לניהול סיכוני שוק , לכן. או מעבר לרמת המובהקות הנדרשת, בתנאי שוק קיצוניים
לבנק  .לסיכוני שוק אומדנים של תרחישי קיצוןבחטיבת ניהול סיכונים של לאומי מבצע 

קם תואמים לתרחישים המקובלים בחברת האם וחלקם סט של תרחישי קיצון שחל
. 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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וגיוס המקורות בבנק , מצב הנזילות, סיכוני נזילות 
 

נזילות   ניסיכו
 

. ולהונו הנובע מאי יכולתו לספק את צרכי נזילותו הבנקות הוא הסיכון לרווחי סיכון נזיל
סיכון זה נובע מאי וודאות לגבי זמינות המקורות וגיוסם באופן בלתי צפוי בזמן קצר תוך 

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

, באמצעות מודל פנימי שפותח בבנק בשיתוף עם לאומיות את סיכון הנזילאומד הבנק 
 . של בנק ישראל 342הוראת ניהול בנקאי תקין מספר כנדרש ב

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

. ופות זהות ולכן לבנק אין כמעט חשיפות במגזר זהלתק
 

כאשר לכל תרחיש נקבעו הנחות לגבי , תרחישים שוניםנבחנים בסיכוני הנזילות 
וההשפעה הנגזרת , התנהגות הלקוחות התפתחות הסעיפים השונים ובעיקר הנחות לגבי
. על השינויים באשראי לציבור ופיקדונות הציבור

אותו , ח"ח במט"מיליון ש 20מזה עד , ח"מיליארד ש 1.4בסך , לבנק קו אשראי מלאומי
בנוסף לבנק תיק ניירות ערך אותו . ניתן לנצל במצב רגיל לצורך מימון הפעילות העסקית

. ניתן לממש או לשעבד כנגד אשראי מבנק ישראל לצורך ניהול הנזילות
 

  .106עמוד , 2011ת ראה בדוח הכספי לשנ, למידע נוסף על מודל סיכון הנזילות של הבנק
 

להלן מידע על פער הנזילות ויחס הנזילות במטבע ישראלי בכל סוג תרחיש שהוגדר 
: לתקופת פרעון של חודש

 
                             31.03.2012            

 מטבע ישראלי  

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

  925  15.1רגיל 

  832  6.5סטטיסטי 

  325  2.0לחץ 

 .התחייבויות בכל תקופת זמןסך ההנכסים הנזילים לבין סך יחס ה -יחס הנזילות  .א
. פער בין תזרים הפירעון של הנכסים לבין זה של ההתחייבויות בכל תקופת זמן -פער הנזילות .ב
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מצב הנזילות וגיוס המקורות בבנק 
 

מידע "הינו " ילות וניהול הסיכוניםמצב הנז"חלק מהמידע המופיע במסגרת המידע על 
בדוח ' אבפרק " מידע צופה פני עתיד"למשמעות מושג זה ראה סעיף ". צופה פני עתיד

. הדירקטוריון
 

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

.  בתנאים זהים בלאומיו
 

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

מרבית (. 2011לדוחות הכספיים של שנת  7ראה באור )ממקורות הבנק לצרכי נזילות 
. אלו מופקדים לטווחים של מעל שנה בפיקדונות בלאומי לתקופות זהותונות פקד

 
 1.40בסך  פעילות בחברת האםלמימון פעילותו השוטפת הועמדה לבנק מסגרת 

סכום המסגרת שלא נוצל ניתן לשימוש .  ח"ח במט"מיליון ש 20מזה עד , ח"מיליארד ש
מימון לטווח קצר מתנהל בתנאי ה. ח"מיליון ש 200 עד לסכום שלמימון לטווח ארוך ב

.  ד בשיעור הריבית הנקבעת על ידי בנק ישראל"חח
 

למרות . 0.25% -הופחתה הריבית במשק ב 2012במהלך שלושת החודשים הראשונים של 
צבירה חיובית בפיקדונות הציבור הלא צמודים  2012נרשמה ברבעון הראשון של , זאת

הציבור המופקדים פיקדונות , לעומת זאת. ח"מיליון ש 109.9המנוהלים בבנק בסך 
בעיקר בשל קיטון בחסכונות , ח"מיליון ש 4.6 -בלאומי הצטמצמו במהלך התקופה ב

. ח"מיליון ש 900.0 -הסתכמו ב 2012למרס  31סך החסכונות ליום . באפיק הלא צמוד
 822.0לסך של , ח"מיליון ש 45.7שווי אחזקות לקוחות הבנק בניירות ערך גדל בסכום של 

.  ח"מיליון ש
 

מפיקדונות הציבור המנוהלים בבנק הם במגזר הלא צמוד והיתרה במגזר  98.5% -כ
במרס  31לבנק אין פיקדונות במגזר הצמוד למדד נכון ליום . ח"ח והצמוד למט"המט
. לזמן קצוב המנוהלים בלאומי פיקדונותלמעט , 2012

 
.  2011לעומת דצמבר  ח"מיליון ש 103.1 -גדל ב 2012למרס  31 -נטו ב ,האשראי לציבור

 
ח "מיליון ש 48.2 -ב 2012תיק ניירות הערך של הבנק גדל במהלך הרבעון הראשון של 

ושאר  ,מ"התיק מושקע באגרות חוב ממשלתיות ובמקמ 99.6% -כ. רכישותבעיקר בשל 
כל התיק הינו תיק זמין למכירה . האחזקות הן באגרות חוב של חברות בדירוג גבוה

. ח נפרע תוך שנה מיום הדוחות"מיליון ש 390.6, מזה, ח"מיליון ש 619.3 -סתכם לומ
.  הבנק יכול לשעבד את תיק ניירות הערך כנגד אשראי יומי או תוך יומי מבנק ישראל

מיליון  43.7 -הסתכם סך ניירות הערך שהועברו לפיקדון המשועבד ב 2012למרס  31ביום 
 11למידע נוסף ראה ביאור . )2011ח בסוף שנת ''ש מיליון 43.4ח לעומת סך של ''ש

(. בדוחות הכספיים
בהשוואה לסוף , ח"מיליון ש 1,072.2 -הגיע ל 2012 סרמב 31סך המימון מבנקים ליום 

של  ברבעון הראשוןבסך המימון מבנקים  הגידול. ח"מיליון ש 16.1של  גידולחל  2011
.  דון לזמן קצוב בלאומימרכישות של אגרות חוב והפקדת פיקנבעה  2012

.  ח"מיליון ש 25.5 -ב 2012מרס -במהלך ינואר גדלההון העצמי של הבנק 
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נושאים שונים  . ה
 

 אחריות תאגידית
 

תרבות ארגונית 
, איכות והערכה, מקצועיות, בבנק תרבות ארגונית השואפת להטמעת ערכים של מצוינות

עלים על פי עקרונות הקוד האתי של העובדים פו. תוך חתירה להשגת היעדים העסקיים
, נפתח תהליך עדכון הקוד האתי של הבנק, 2011לקראת סוף שנת  . עובדי הבנק

 .בהתאמה לתהליך מקביל שנערך בחברת האם
 

מעורבות בקהילה  
בנק ערבי ישראלי רואה חשיבות רבה במעורבות פעילה וקידום מטרות החברה בה הוא 

תרומות כספיות וחסויות למוסדות . ולשגשוגה על מנת לסייע להתפתחותה, פועל
בחברה הערבית בצפון הארץ , תרבות ובריאות, ולעמותות בתחומים קהילתיים כגון חינוך

מתוך אמונה שפירותיה יבואו , מוענקות על בסיס תפיסה של השקעה, ובמשולש הצפוני
 .לידי ביטוי ביצירת חברה טובה יותר
בהתנדבות עובדים ובהשקעות , הילה הערביתהבנק ועובדיו מעורבים בחברה ובק

הספורט , התרבות, בעיקר בתחומי החינוך, חברתיות בהיקף של מיליוני שקלים בשנה
באה לידי ביטוי במגוון מיזמים חברתיים כגון תכנית , מעורבות הבנק בקהילה. והבריאות

וער למוסיקה י חינוך ילדים ונ"ע, תרבותי-שמטרתה העיקרית היא ליצור גשר בין" מפנה"
והמרכז לאמנויות " מוסיקא-בית אל"בקונסרבטוריום שפרעם , קלאסית ערבית ומערבית

עידוד  –" עתידים"של ( נוער ערבי מצטיין)מ "תכנית נע; במסגרת מועצה אזורית יזרעאל
של ארגון " אני בשבילך"פרויקט ; סטודנטים ללימודים במקצועות הטכנולוגיה בטכניון

" אופק"גרעיני ; יחה של מנהיגות צעירה בקרב נוער ערבי ודרוזיעידוד צמ –" לתת"
שמטרתם פיתוח ועידוד התנדבות ומתנדבים בקרב החברה , של מרכז מעשה" נעורים"ו

; טיפול בצמצום היקפי אבטלה בפריפרייה הצפונית –ת "של תב" סטרייב נייד"; הצעירה
עור השתתפות נשים הרחבת שי –של יוזמות קרן אברהם " שריכאת חיאה"תכנית 

 ".פחם. א.מכבי א"ו" בני סכנין"חסות לקבוצות הכדורגל ; במעגלי העבודה
 

סינוף 
חלק נכבד מהמערך הבנקאי סניפים אשר היקף פעילותם מהווה  32לבנק ערבי ישראלי 

  .בסקטור הערבי בצפון הארץ ובמשולש הצפוני
נועד לתת מענה כולל המרכז . בחודש מרס השנה נפתח מרכז לקוחות אמידים בנצרת

הנמנים על הפלח העליון של לקוחות , לקבוצת לקוחות איכותיים עתירי נכסים פיננסיים
. הבנק

 
מבקר פנימי 

 
הסטנדרטים המקצועיים לפיהם פועלת , פרטים בדבר הביקורת הפנימית בבנק ובכלל זה

נכללו , תכנית העבודה השנתית והרב שנתית והשיקולים בקביעתה, הביקורת הפנימית

 .2011בדוח השנתי לשנת 
. בתקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים בפרטים אלה

ונדון  2012בפברואר   15הוגש ביום  2011למחצית שניה של שנת , דוח המבקר הפנימי

. 2012בפברואר  26בועדת הביקורת הביקורת ביום 
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 17הביקורת ביום ונדון בועדת  2012באפריל  1הוגש ביום  2011דוח שנתי מסכם של שנת 

.  2012באפריל 

 
הליך אישור הדוחות הכספיים 

 
 :להלן תיאור הליך אישור הדוחות הכספיים

 
דירקטוריון הבנק הוא הגורם המופקד על בקרת העל בבנק ועל אישור הדוחות הכספיים 

הדירקטוריון הינם בעלי מומחיות חשבונאית  עשרה מתוך אחד עשר חברי .של הבנק
. ופיננסית

. לקיים דיון מקדמי בדוחות הכספיים וועדת מאזןרקטוריון הסמיך הדי
 

מתקיים דיון , ובמליאת הדירקטוריוןבאת הדוחות הכספיים לדיון בוועדת מאזן לפני ה
ל וחברים "ועדת הגילוי הינה ועדת הנהלה בראשות המנכ. בועדת הגילוי של הנהלת הבנק

כי המידע , בין השאר, דת הגילוי בוחנתוע. בה חברי הנהלה ומנהלים בכירים אחרים בבנק
או חולשות /מלא ומוצג באופן נאות כמו כן מועלים ליקויים ו, בדוחות הכספיים הינו מדויק

. ככל שקיימים ובחינת השפעתם על הליך הבקרה הפנימית לצורך הגילוי ודיווח כספי
הפנימית של  בישיבות ועדת הגילוי משתתפים גם נציגי רואי החשבון המבקרים והמבקרת

ועדת הגילוי הוקמה כחלק מיישום הוראת הפיקוח על הבנקים המתבססת על )הבנק 
.   SOX)של חוק  302סעיף 

 
ל וחברי ההנהלה "בהשתתפות המנכ, דיון בדוחות הכספייםבוועדת מאזן תחילה מתקיים 

וכן המבקרת הפנימית ונציגי רואי החשבון  הרלוונטיים ובכללם החשבונאי הראשי
. קרים של הבנקהמב

חומר הרקע הנשלח לחברי הועדה לקראת הדיון כולל את פרוטוקול הדיון בועדת הגילוי 
סקירת תהליך הערכת , טיוטת דוח הדירקטוריון וטיוטת הדוחות הכספיים, והחלטותיה

או חולשות באם / הכולל גילוי על ליקויים ו( SOX 404)הבקרה הפנימית על דווח כספי 
( ככל שקיימות)ים חברי הועדה פרטים בדבר דרישות גילוי חדשות עוד מקבל. נתגלו

ל הכולל בין היתר סקירה על פעילות "דוח מנכ, (לרבות נוסח ההוראות)החלות על הבנק 
מידע בדבר חשיפות הבנק . אחרים שקיבלו ביטוי בדוחות הכספיים םהבנק וענייניי

ן נאותות סיווג הלקוחות לתביעות משפטיות ותיאור התביעות המשפטיות החדשות וכ
. הבעייתיים וההפרשות

 
בנאותות ההפרשות והסיווג של החובות הבעייתיים של  וועדת מאזן במסגרת הדיון דנה 

ל ומנהל אגף בנקאות מסחרית ואשראי פרטי מציגים בפני הועדה "לאחר שהמנכ, הבנק
בתחום זה וכן את  את היקפי ההפרשות והסיווגים לחובות בעייתיים ואת השינויים והמגמות

, נושא התביעות המשפטיות וחשיפת הבנק בגינן. התייחסותם לאשראים ספציפיים
. ל"י המנכ"והנושאים העיקריים שנדונו בועדת הגילוי מוצגים ע

 
החשבונאי הראשי של הבנק מציג בפני הועדה את הנושאים העיקריים והמהותיים בדוח 

אם היו , ים במדיניות החשבונאית הקריטיתאת השינוי, הדירקטוריון ובדוחות הכספיים
כאלה 

. ואת הערכת הבקרות על דיווח כספי ומהות הליקויים המשמעותיים באם היו
 

מתקיים דיון במליאת הדירקטוריון בטיוטה המעודכנת של דוח , בוועדת מאזןלאחר הדיון 
, ייםהרלוונטחברי ההנהלה , ל"בהשתתפות המנכ, הדירקטוריון ושל הדוחות הכספיים
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כחומר רקע לקראת הדיון מקבלים . המבקרת הפנימית ונציגי רואי החשבון המבקרים
יחד עם , הדירקטורים את הטיוטה המעודכנת של דוח הדירקטוריון ושל הדוחות הכספיים

. חומר רקע נלווה נוסף ופרוט ההפרשות
 

החשבונאי . נקל של הבנק את תוצאות הפעילות של הב"במסגרת דיון זה סוקר המנכ
לרבות תיאור החשיפות לסיכונים , הראשי מציג ומנתח את תוצאות פעילות הבנק

והעמידה במגבלות שנקבעו ביחס להם ומנהל אגף בנקאות מסחרית ואשראי פרטי סוקר 
. את היקפי ההפרשות והסיווגים לחובות בעייתיים ואת השינויים והמגמות בתחום זה

טוריון דיון בטיוטה המעודכנת של דוח הדירקטוריון לאחר מכן מקיימת מליאת הדירק
. והדוחות הכספיים ומאשרת אותם

 
כל דיוני הדירקטוריון בנושא הדוחות הכספיים נערכים בהשתתפות רואי החשבון , כאמור

. המבקרים של הבנק אשר עומדים לרשות הדירקטוריון לשאלות ולהבהרות
ו כתוצאה מתהליכי הביקורת שלאחריהן רואי החשבון מציגים חולשות מהותיות באם על
. מאושרים הדוחות הכספיים על ידי הדירקטוריון

 
 

  עבודת הדירקטוריון
 

 12-ישיבות מליאה ו 5, 2012בשלושת החודשים הראשונים של שנת הדירקטוריון קיים 
. ישיבות של ועדות הדירקטוריון

 
 

פרש מר שמואל זוסמן , התקשרות בינו לבין הבנקהעם סיום , 2012במרץ  31ביום 
.  ר דירקטוריון הבנק"מכהונתו כדירקטור וכיו

 
אישר הדירקטוריון את צירופו , 2012בפברואר  27יום שהתקיימה ב בישיבת הדירקטוריון

באפריל  1וזאת בתוקף מיום , ר דירקטוריון"של מר זאב נהרי כדירקטור ואת מינויו כיו
2012  .

 
 

זוסמן על תרומתו הרבה .ש והערכתו העמוקה למר הדירקטוריון מביע את תודתו הרבה
דות הדירקטוריון וקידומו של הבנק ומאחל לו הצלחה בהמשך וע ,לעבודת הדירקטוריון

 .דרכו
 
 
 



56
 56  

בדוח הכספי הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי 
 

העריכו לתום התקופה , ל והחשבונאי הראשי של הבנק"בשיתוף המנכ, הנהלת הבנק
על בסיס . ת של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנקביואפקטיהמכוסה בדוח זה את ה

ל הבנק והחשבונאי הראשי הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים "מנכ, הערכה זו
לסכם ולדווח על המידע , לעבד, כדי לרשום אפקטיבייםלגבי הגילוי של הבנק הינם 

ר של המפקח על שהבנק נדרש לגלות בדוח הרבעוני בהתאם להוראות הדיווח לציבו
. הבנקים ובמועד שנקבע בהוראות אלו

  
כל שינוי מהותי בבקרה הפנימית  לא אירע 2012במרץ  31במהלך הרבעון שהסתיים ביום 

אשר השפיע  באופן מהותי או סביר שצפוי להשפיע באופן , על הדיווח הכספי של הבנק 
. מהותי על הבקרה  הפנימית של הבנק על הדיווח הכספי

  
 

הוחלט לאשר ולפרסם את הדוחות , 2012 במאי 21יבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום ביש
. 2012 מרס –מ לתקופה ינואר "הכספיים הבלתי המבוקרים של בנק ערבי ישראלי בע

 

 

 

 _______________________________________

                                                                                                                                                                        

 גיטר.ד                                           נהרי   .ז       

מנהל כללי                                  ר הדירקטוריון  "יו    

 

 2012 מאיב 21
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סקירת ההנהלה

)ט()א(שיעורי הכנסה והוצאה - ' תוספת א

סכומים מדווחים
  במרס31לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 

2011 2012  
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

7.39 75.6        4,203.3     7.57 )ג(נכסים    4,816.1        88.7

(1.72) (16.8) 3,935.2     (1.99) (22.1) )ד(התחייבויות    4,480.4

5.67 5.58 פער הריבית

:מטבע ישראלי צמוד למדד

6.89        11.9        708.6 2.86        5.5          777.3 )ג(נכסים  

(5.80) (9.0) 633.6 (2.08) (3.5) 678.5 התחייבויות

1.09 0.78 פער הריבית

)ה(: פעילות מקומית- מטבע חוץ 

( ח"לרבות מטבע ישראלי צמוד למט )

(1.64) (0.3) 53.9 (7.81) (0.9) 46.9 נכסים

1.92 0.2 52.9 8.25 1.0 46.5 התחייבויות

0.28 0.44 פער הריבית

.של סקירת ההנהלה' הערות והפניות ראה בסוף תוספת א

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

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

סכומים מדווחים
  במרס31לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 

2011 2012  
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 

7.21 87.2 4,965.8 6.78 93.3 5,640.3 )ד( )ג(נכסים כספיים שהניבו הכנסות מימון 

(2.23) (25.6) 4,621.7 (1.90) (24.6) 5,205.4 )ד(התחייבויות כספיות שגרמו הוצאות מימון 

4.98 4.88 פער הריבית

0.1          0.1
2.0 1.4 )ו(עמלות מעסקי מימון והכנסות מימון אחרות 

(0.1) הוצאות מימון אחרות           -

63.6 70.2 רווח מפעולות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי

(1.3) 0.3 הוצאות בגין הפסדי אשראי

62.3 70.5 רווח מפעולות מימון לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי

4,965.8 5,640.3 )ג(נכסים כספיים שהניבו הכנסות מימון  

52.0 79.6 נכסים כספיים אחרים

(39.8) (51.9) הפרשה להפסדי אשראי

4,978.0 5,668.0 סך כל הנכסים הכספיים

4,621.7 5,205.4 )ד(התחייבויות כספיות שגרמו  הוצאות מימון 

89.2 99.1 )ד(התחייבויות כספיות אחרות 

4,710.9 5,304.5 סך כל ההתחייבויות הכספיות

267.1 363.5 סך הכל עודף נכסים כספיים על התחייבויות כספיות

61.5 67.9 נכסים לא כספיים

(1.6) (1.8) התחייבויות לא כספיות

327.0 429.6 סך כל האמצעים ההוניים

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

( ח"לרבות מטבע ישראלי צמוד למט )

0.51 -         14.9 1.23 -         12.4 נכסים

(0.11) -         14.6 (0.65) -         12.3 התחייבויות

0.40 0.58 פער הריבית

.של סקירת ההנהלה' הערות והפניות ראה בסוף תוספת א

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

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

)ח(
)ח(

)ח(
)ח(

)ז(

)ז(

)ז(
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 סקירת ההנהלה
 

 (המשך)שיעורי הכנסה והוצאה - ' תוספת א
 

הערות 

 

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

 .הממוצעת של הפרשות להפסדי אשראי

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

. ח''שמיליוני  23.5 סך 1-3/2011- ח ול''שמיליוני  35.6 סך 1-3/2012

 (ב)

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

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

 ":ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן

 (ג)

- במגזר מטבע ישראלי לא צמוד

 .ח"מש 1.6 סך 1-3/2011- ח ול"ש מ4.3 סך 1-3/2012 -ל

- צמוד מדדבמגזר 

 .ח"מש 0.3 סך 1-3/2011- ח ול"ש מ0.1 סך 1-3/2012 -ל

 

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

 (ו) .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 

 .' ג1 ראה באור .זכויות עובדים
 (ז)

 (ח) . מיליוני דולר0.1- סכום הנמוך מ
 דהיינו לפי הכללים שהיו קיימים טרם כניסת ההוראות החדשות ,תוספת זו ערוכה על שיעורי הכנסה והוצאה מימוניים

ב בנושא מדידת "בנקאי ואימוץ כללי החשבונאות  המקובלים בבנקים בארה בדבר מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד

 .'ד- ו'  ג1  למידע נוסף אודות השינוי במתכונת דוח רווח והפסד והשפעת הסיווג מחדש ראה באור .הכנסות רבית

 (ט)
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סקירת ההנהלה

'תוספת ב
2012  ב מ ר ס 31החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית ליום 

סכומים מדווחים

)לא מבוקר( 2012  ב מ ר ס 31
מעל מעל מעל מעל מעל מעל מעל עם

עשרים עשר חמש שלוש שנה שלושה חודש דרישה
שנה עד עד  עד  עד חודשים 3עד  עד

עשרים עשר חמש שלוש עד שנה חודשים חודש
שנים 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 3,611.1  343.2  519.7  326.2  96.2  1.5          -         -

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

)א(כ שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות "סה 3,357.1  174.0  529.4  413.2  105.5  58.5          -         -

נטו, מכשירים פיננסיים

-         -         (57.0) (9.3) (87.0) (9.7) החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר 254.0  169.2 

החשיפה המצטברת במגזר 254.0  423.2  413.5  326.5  317.2  260.2  260.2  260.2 

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 15.6  59.8  158.8  211.2  78.2  224.4  67.3          -

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

)א(כ שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות "סה 13.8  29.2  117.1  201.5  60.0  208.6  64.8          -

נטו, מכשירים פיננסיים

החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר 1.8  30.6  41.7  9.7  18.2  15.8  2.5          -

החשיפה המצטברת במגזר 1.8  32.4  74.1  83.8  102.0  117.8  120.3  120.3 

)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 25.9  1.4  19.1          -         -         -         -         -

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

)א(כ שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות "סה 25.1  1.5  19.6          -         -         -         -         -

נטו, מכשירים פיננסיים

-         -         -         -         -         (0.5) (0.1) החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר 0.8 

החשיפה המצטברת במגזר 0.8  0.7  0.2           0.2          0.2          0.2          0.2          0.2

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 3,652.6  404.4  697.6  537.4  174.4  225.9  67.3          -

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

)א(כ שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות "סה 3,396.0  204.7  666.1  614.7  165.5  267.1  64.8          -

נטו, מכשירים פיננסיים

-            2.5 (41.2)  8.9 (77.3) החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר 256.6  199.7  31.5 

החשיפה המצטברת במגזר 256.6  456.3  487.8  410.5  419.4  378.2  380.7  380.7 

.של סקירת ההנהלה' הערות והפניות ראה בסוף תוספת ב
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)מבוקר( 2011 בדצמבר 31 )לא מבוקר( 2011  ב מ ר ס 31  
משך שיעור סך הכל משך שיעור סך הכל משך שיעור סך הכל ללא
חיים תשואה שווי חיים תשואה שווי חיים תשואה שווי תקופת

ממוצע פנימי הוגן ממוצע פנימי הוגן ממוצע פנימי הוגן פרעון 
אפקטיבי אפקטיבי אפקטיבי

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

 0.30  4.79 4,811.5 0.24  5.43 4,275.5 0.28 4.70  4,902.6  4.7 

 0.37  3.13 4,541.1 0.37  3.85 4,061.2 0.39 3.22  4,637.7 -         

 3.92  2.63 778.3 3.84  2.82 747.4 3.86 2.39  815.6  0.3 

 4.19  1.87 687.5 4.17  2.14 653.5 4.18 2.01  695.0 -         

 0.27  2.78 47.3 0.11  1.34 44.9 0.28 1.76  46.4 -         

 0.28  0.61 47.0 0.10  0.20 44.0 0.28 0.34  46.2 -         

0.80  3.33 5,637.1 0.77  3.50 5,067.8 0.79 3.10         5,764.6  5.0 

0.87  2.33 5,275.6 0.89  2.74 4,758.7 0.88 2.47         5,378.9 -         
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 סקירת ההנהלה
 

 (המשך) 2012 במרס 31החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית ליום - ' תוספת ב
 

 :הערות כלליות

 
לפי , פירוט נוסף על החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית בכל מגזר של הנכסים הפיננסיים ושל ההתחייבויות הפיננסיות  (1)

 .יימסרו לכל מבקש, סעיפי המאזן השונים
       

כשהם , הנתונים לפי תקופות מייצגים את הערך הנוכחי של זרמי המזומנים העתידיים של כל מכשיר פיננסי, בלוח זה (2)

 , בדוח הכספי7מהוונים לפי שיעורי הריבית שמנכים אותם אל השווי ההוגן הכלול בגין המכשיר הפיננסי בבאור 

לפירוט נוסף בדבר ההנחות ששימשו לחישוב השווי . חושב השווי ההוגן של המכשיר הפיננסי בעקביות להנחות שלפיהן

 . בדוח הכספי7ראה באור  ,ההוגן של המכשירים הפיננסיים
 

 לתום שיעור תשואה פנימי הינו שיעור הריבית המנכה את תזרימי המזומנים הצפויים ממכשיר פיננסי אל השווי ההוגן (3)

.  התקופה

       
משך חיים ממוצע אפקטיבי של קבוצת מכשירים פיננסיים מהווה קירוב לשינוי באחוזים בשווי הוגן של קבוצת  (4)

בשיעור התשואה הפנימי של כל אחד מהמכשירים  (0.1%גידול של )כתוצאה משינוי קטן  המכשירים הפיננסיים שיגרם

 .הפיננסיים
       

 :הערות ספציפיות

 
שווי הוגן של מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים ושווי הוגן של , למעט יתרות מאזניות של מכשירים פיננסיים נגזרים (א)

 .מכשירים פיננסיים מורכבים
 .לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ (ב)
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סקירת ההנהלה

'תוספת ג

סיכון  האשראי  הכולל  לציבור  לפי  ענפי  משק 
סכומים מדווחים

2012  ב מ ר ס 31ליום 
)ד(הפסדי אשראי  סיכון אשראי לציבור

:בסיכון אשראי לציבור נכלל    
יתרת מחיקות הוצאות אשראי סיכון סיכון סיכון סיכון

ההפרשה חשבונאיות בגין הפסדי לציבור אשראי אשראי אשראי אשראי
להפסדי נטו אשראי פגום בעייתי כולל  חוץ מאזני מאזני
אשראי )1( )1( )ג( )1( )1( )ב( )1( )א(

)לא מבוקר(  
במיליוני שקלים חדשים  

 1.1  0.1 )0.2( -  1.8  75.6  12.1  63.5 חקלאות
 3.9 )0.1( )0.9(  3.4  14.3  198.2  36.9  161.3 תעשיה
 9.1  0.3  1.9  2.5  12.7  635.9  154.3  481.6 ן"בינוי ונדל

- - - - -  0.1  0.1 - חשמל ומים
 7.7 )0.2(  0.4  4.1  19.2  663.4  120.2  543.2 מסחר
 0.8  0.3 - -  6.7  43.9  5.7  38.2 שרותי הארחה ואוכל, בתי מלון
 1.7  0.1 )0.4(  0.9  3.1  293.3  23.3  270.0 תחבורה ואחסנה 
 0.2 - - -  0.3  10.8  2.1  8.7 תקשורת ושרותי מחשב

- )0.1( )0.1( - -  9.7  1.9  7.8 שירותים פיננסיים
 1.4  0.2 - -  2.2  121.7  22.3  99.4 שירותים עסקיים ואחרים

-  0.1  0.1  1.3  7.4  192.9  33.3  159.6 שירותים  צבוריים וקהילתיים
- - - - -  31.0 -  31.0 הלוואות דיור- אנשים פרטיים 

 24.9  0.7 )1.1(  1.6  27.2  2,452.8  441.0  2,011.8 אחר- אנשים פרטיים 

 50.8  1.4 )0.3(  13.8  94.9  4,729.3  853.2  3,876.1 כ"סה

:סיכון אשראי שנכלל בענפי המשק השונים

- - -  1.3  6.4  104.0  13.1  90.9 )ה(רשויות מקומיות 

.ח'' מיליון ש1.2ח והשקעות באיגרות חוב של הציבור בסך '' מיליון ש3,874.9אשראי 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
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סקירת ההנהלה

'תוספת ג

סיכון  האשראי  הכולל  לציבור  לפי  ענפי  משק 
סכומים מדווחים

2011  ב מ ר ס 31ליום 
)ד(הפסדי אשראי  סיכון אשראי לציבור

:בסיכון אשראי לציבור נכלל    
יתרת מחיקות הוצאות אשראי סיכון סיכון סיכון סיכון

ההפרשה חשבונאיות בגין הפסדי לציבור אשראי אשראי אשראי אשראי
להפסדי נטו אשראי פגום בעייתי כולל  חוץ מאזני מאזני
אשראי )1( )1( )ג( )1( )1( )ב( )1( )א(

)לא מבוקר(  
במיליוני שקלים חדשים  

 0.5 )0.1( )0.1(  0.3  1.4  77.8  12.3  65.5 חקלאות
 2.7  3.2  0.1  2.4  21.3  189.3  34.3  155.0 תעשיה
 8.0 )1.1( )1.0(  2.5  19.6  501.6  117.9  383.7 ן"בינוי ונדל

- - - - -  0.2  0.1  0.1 חשמל ומים
 12.3 )2.5(  1.4  6.4  25.0  598.4  94.1  504.3 מסחר
 1.1 - - -  7.9  38.0  5.1  32.9 שרותי הארחה ואוכל, בתי מלון
 2.1 )0.4( -  0.7  8.4  269.5  29.6  239.9 תחבורה ואחסנה 
 0.1  0.1  0.1 -  0.3  9.0  1.4  7.6 תקשורת ושרותי מחשב

- -  0.1 -  0.2  13.8  6.2  7.6 שירותים פיננסיים
 1.7 )0.2(  0.1  0.1  2.3  112.4  20.0  92.4 שירותים עסקיים ואחרים

- )0.1( -  1.2  18.8  184.6  27.1  157.5 שירותים  צבוריים וקהילתיים
- - - - -  34.8 -  34.8 הלוואות דיור- אנשים פרטיים 

 24.2  2.0  0.6  0.5  17.0  2,186.3  447.8  1,738.5 אחר- אנשים פרטיים 

 52.7  0.9  1.3  14.1  122.2  4,215.7  795.9  3,419.8 כ"סה
:סיכון אשראי שנכלל בענפי המשק השונים

- )0.1( -  1.2  17.1  105.6  10.9  94.7 )ה(רשויות מקומיות 

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(

)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 ש3,418.6אשראי לציבור בסך : 31.3.11-ל )א(
ח '' מיליון ש1.2ח והשקעות באיגרות חוב של הציבור בסך '' מיליון ש3,773.7אשראי לציבור בסך : 31.12.11-     ל

.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
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 (Certification)גילוי  הצהרה לגבי
 

: מצהיר כי, דניאל גיטראני 

. "(הדוח: "להלן) 31.3.2012לרבעון שהסתיים ביום "( הבנק: "להלן)של בנק ערבי ישראלי  הרבעוניסקרתי את הדוח  .1

י הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ כד, בהתבסס על ידיעתי .2

 .לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, שהמצגים שנכללו בו
מכל הבחינות , ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאותהרבעוניים הדוחות הכספיים , בהתבסס על ידיעתי .3

 וצגיםשל הבנק לימים ולתקופות המותזרימי המזומנים מי השינויים בהון העצ ,תוצאות הפעולות, את המצב הכספי, המהותיות

 .בדוח
ולבקרה הפנימית של ( 1)לגבי הגילוי אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים  .4

 :וכן. ( 1)הבנק על דיווח כספי 
המיועדים להבטיח שמידע מהותי , ונהלים כאלה או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות, קבענו בקרות ונהלים כאלה .א

 ;בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בבנק, המתייחס לבנק
המיועדת , או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית על דיווח כספי כזו, קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו .ב

גבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים למטרות חיצוניות ערוכים בהתאם לספק מידה סבירה של ביטחון ל

 ;לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו

של  האפקטיביותאת מסקנותינו לגבי בדוח נהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו השל הבקרות ו האפקטיביותהערכנו את  .ג

 וכן; לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו, הגילוי הבקרות והנהלים לגבי
או סביר שצפוי , שהשפיע באופן מהותי זהגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברבעון  .ד

 וכן; על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי, להשפיע באופן מהותי
, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון של הבנק, צהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקראני ואחרים בבנק המצהירים ה. 5

 :בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי
 אשר סביר, את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח כספי .א

וכן ; לסכם ולדווח על מידע כספי, לעבד ,שצפויים לפגוע ביכולתו של הבנק לרשום

בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי , בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית .ב

 .בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי
 

. על פי כל דין, יות כל אדם אחראין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחר
                               

                    ________________

גיטר . ד                            

  מנהל כללי             "דוח דירקטוריון"כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר ( 1)

 2012 במאי 21
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 (Certification)הצהרה לגבי גילוי 
 

 :מצהיר כי, יובל צוראני 
 

. "(הדוח: "להלן) 31.3.2012לרבעון שהסתיים ביום "( הבנק: "להלן)של בנק ערבי ישראלי  הרבעוניסקרתי את הדוח  .1

הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי , בהתבסס על ידיעתי .2

 .לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, שהמצגים שנכללו בו
, מכל הבחינות המהותיות ,ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאותהרבעוניים הדוחות הכספיים , בהתבסס על ידיעתי .3

 .בדוח וצגיםל הבנק לימים ולתקופות המשותזרימי המזומנים השינויים בהון העצמי  ,תוצאות הפעולות, את המצב הכספי
ולבקרה הפנימית של ( 1)לגבי הגילוי אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים  .4

 :וכן. ( 1)הבנק על דיווח כספי 
ם להבטיח שמידע מהותי המיועדי, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, קבענו בקרות ונהלים כאלה .א

 ;בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בבנק, המתייחס לבנק
המיועדת , או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית על דיווח כספי כזו, קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו .ב

ספי ולכך שהדוחות הכספיים למטרות חיצוניות ערוכים בהתאם לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכ

 ;לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו

של  האפקטיביותאת מסקנותינו לגבי בדוח נהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו השל הבקרות ו האפקטיביותהערכנו את  .ג

 וכן; המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנולתום התקופה , הבקרות והנהלים לגבי הגילוי
או סביר שצפוי , שהשפיע באופן מהותי זהגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברבעון  .ד

 וכן; על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי, להשפיע באופן מהותי
, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון של הבנק, בון המבקראני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החש .5

 :בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי
אשר , את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח כספי .א

וכן ; לסכם ולדווח על מידע כספי, לעבד ,ל הבנק לרשוםסביר שצפויים לפגוע ביכולתו ש

בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי , בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית .ב

 .בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי
 

. כל דין על פי, אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר   

 

                                __________________

  צור. י                       

סגן מנהל כללי                       "דוח דירקטוריון"כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר ( 1)

  חשבונאי ראשי                                                2012  במאי 21
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 דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של 
 מ"בנק ערבי ישראלי בע

 
 

 מבוא
 

הכולל את המאזן , ("הבנק "–להלן )מ "של בנק ערבי ישראלי בע המצורף הכספי המידע את סקרנו
השינויים , והפסד רווח  ואת הדוחות התמציתיים ביניים על2012 במרס 31הביניים התמציתי ליום 

הדירקטוריון  .תאריך באותו שהסתיימה חודשים לתקופה של שלושה המזומנים בהון ותזרימי
בהתאם לכללי חשבונאות כספי לתקופת ביניים זו  מידע של ולהצגה לעריכה אחראים וההנהלה

ובהתאם להוראות המפקח על  ,לדיווח כספי לתקופות ביניים (Israeli GAAP)מקובלים בישראל 
 בהתבסס על זו ביניים לתקופת כספי מידע על מסקנה להביע היא  אחריותנו.הבנקים והנחיותיו

 .סקירתנו
 

 היקף הסקירה
 

 
 כספי מידע של סקירה" חשבון בישראל רואי לשכת של 1 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו

ותקן סקירה שיישומו בסקירה " הישות של המבקר רואה החשבון ידי על הנערכת ביניים לתקופות
 כספי מידע של סקירה .של תאגידים בנקאיים נקבע לפי הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו

 ,הכספיים והחשבונאיים לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר ,מבירורים ביניים מורכבת לתקופות
 מאשר ניכרת במידה בהיקפה הינה מצומצמת סקירה .ואחרים אנליטיים סקירה נהלי ומיישום
ביטחון  להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך בישראל מקובלים לתקני ביקורת בהתאם הנערכת ביקורת
 אנו אין ,לכך בהתאם .מזוהים בביקורת להיות יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל שניוודע
  .ביקורת של דעת חוות מחווים

 
 מסקנה

 
 ,אינו ערוך ל"הנ הכספי שהמידע לסבור לנו הגורם דבר ליבנו בא לתשומת לא ,סקירתנו על בהתבסס

לדיווח  (Israeli GAAP)לכללי חשבונאות מקובלים בישראל בהתאם  ,הבחינות המהותיות מכל
 . ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיוכספי לתקופות ביניים

 
 

 
 
 

סומך חייקין 
רואי חשבון 

 
 2012 במאי 21
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20/05/2012-טיוטה ל

דוחות כספיים

2012 במרס 31תמצית מאזן ליום 
סכומים מדווחים

31.12.2011 31.3.2011 31.3.2012
)מבוקר( )לא מבוקר( )לא מבוקר( באור

)במיליוני שקלים חדשים(
נכסים

1,336.0 1,203.9 1,320.8 מזומנים ופיקדונות בבנקים

571.1 486.5 619.3 2,10 ניירות ערך

3,773.7 3,418.6 3,874.9 אשראי לציבור 

)50.4( )50.3( )48.5( 3 הפרשה להפסדי אשראי

3,723.3 3,368.3 3,826.4 נטו, אשראי לציבור

62.2 56.3 66.0 בניינים וציוד

68.4 59.8 68.5 נכסים אחרים

5,761.0 5,174.8 5,901.0 סך כל הנכסים 

התחייבויות והון

3,892.2 3,527.9 3,996.7 פיקדונות הציבור 

1,056.1 946.8 1,072.2 פיקדונות מבנקים

157.9 151.7 151.8 כתבי התחייבויות נדחים

231.3 213.1 231.3 )ב(התחייבויות אחרות 

5,337.5 4,839.5 5,452.0 סך כל ההתחייבויות

423.5 335.3 449.0 הון 

5,761.0 5,174.8 5,901.0 סך כל ההתחייבויות וההון 

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים )א(
.)להלן'  ג1ראה באור (     

.ח בהתאמה'' מיליוני ש2.1,2.4,2.3- הפרשה להפסדי אשראי בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים: מזה )ב(

צור. י גיטר. ד עזאיזה. פ נהרי. ז
סגן מנהל כללי מנהל כללי דירקטור ר הדירקטוריון"יו
וחשבונאי ראשי

.2012 במאי 21: תאריך אישור הדוחות הכספיים

.הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד ממנה

)א(

)א(

)א(
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22/05/2012-טיוטה ל

דוחות כספיים

תמצית דוח רווח והפסד
2012 במרס 31לתקופה שנסתיימה ביום 

סכומים מדווחים
לשנה שנסתיימה לשלושה חודשים שנסתיימו

 במרס31ביום  בדצמבר31ביום 

2011 2011 2012
)מבוקר( )לא מבוקר( )לא מבוקר( באור

381.8 88.2 94.6 8 הכנסות רבית
116.7 25.8 25.6 8 הוצאות רבית

265.1 62.4 69.0 נטו, הכנסות רבית

6.5 1.3 )0.3( 3 בגין הפסדי אשראי )הכנסות(הוצאות 

258.6 61.1 69.3 נטו לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי, הכנסות רבית

הכנסות שאינן מרבית

1.1 0.2 0.2 9 הכנסות מימון שאינן מרבית

113.3 28.7 29.0 ע מ ל ו ת 

)0.1( אחרות  )הוצאות(הכנסות               -              -

114.3 28.9 29.2 סך כל ההכנסות שאינן מרבית

הוצאות תפעוליות ואחרות

124.1 29.2 33.3 משכורות והוצאות נלוות

30.1 7.5 8.0 אחזקה ופחת בנינים וציוד

66.1 15.7 17.1 הוצאות אחרות

220.3 52.4 58.4 סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

152.6 37.6 40.1 רווח לפני מסים 

43.9 13.8 14.4 הפרשה למסים על הרווח

108.7 23.8 25.7 רווח נקי 

רווח למניה

107.09 23.45 25.32 רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק

1,015,000 1,015,000 1,015,000
א "כ. נ.ח ע'' ש0.01ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות בנות 

ששימש בחישוב הרווח הבסיסי למניה

לרבות  ,  אימץ הבנק לראשונה את הוראות המפקח על הבנקים בנושא מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי2012 בינואר 1ביום  )א(
כפי שנקבעו בחוזר המפקח על הבנקים בנושא מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי ואימוץ כללי ,       ההגדרה החדשה של ריבית
למעט ביטול הפרשי , אימוץ ההוראות בוצע באופן של יישום למפרע. ב בנושא מדידת הכנסות ריבית"     החשבונאות בבנקים בארה

הנתונים שנכללו בדוח , לאור זאת.      הצמדה למדד על קרן שנצברו וטרם שולמו בגין חובות שסווגו כפגומים לפני מועד היישום לראשונה
לכותרות ולאופן ההצגה בתקופת הדיווח ,  סווגו מחדש כדי להתאים להגדרה החדשה2011     רווח והפסד לתקופה מקבילה אשתקד ולשנת 

.להלן' ד- ו'  ג1לפירוט ראה ביאור .      השוטפת

.הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד ממנה

)במיליוני שקלים חדשים(

)בשקלים חדשים(

)א( )א(
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21/05/2012-טיוטה ל

דוחות כספיים

תמצית דוח על השינויים בהון 
2012 במרס 31לתקופה שנסתיימה ביום 

סכומים מדווחים

 במרס31לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 
2011 2012  

סך עודפים  קרן הון  התאמות  הון המניות  סך עודפים  קרן הון  התאמות  הון המניות 
כל  מעסקאות  שנצברו בגין הצגת  הנפרע  כל  מעסקאות  שנצברו בגין הצגת  הנפרע 

ההון עם בעלי ע זמינים "ני וקרנות הון ההון עם בעלי ע זמינים "ני וקרנות הון
למכירה לפי  שליטה למכירה לפי שליטה

שווי הוגן שווי הוגן
)לא מבוקר(  

)במיליוני שקלים חדשים(  

336.6 293.6 14.7 1.7 26.6 423.5 379.4 15.1 2.4 26.6 )מבוקר(יתרה לתחילת התקופה 
השפעה מצטברת נטו ממס של יישום  

 של ההוראה בנושא 1.1.2011לראשונה ביום 
)22.9( )22.9( מדידת חובות פגומים והפרשה להפסדי אשראי        -          -        -        -        -        -          -        -

23.8 23.8 -        -          -        25.7 25.7 רווח נקי בתקופה        -          -        -
ע זמינים"התאמות בגין הצגת ני

)3.3( -        -        )3.3( -        )0.2( -        -        )0.2( למכירה לפי שווי הוגן        -
ע זמינים"התאמות בגין הצגת ני

)0.1( -        -        )0.1( -        )0.1( -        -        )0.1( למכירה שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד        -
1.2 -        -        1.2 -        0.1 -        -        0.1 השפעת המס המתייחס        -

335.3 294.5 14.7 )0.5( 26.6 449.0 405.1 15.1 2.2 26.6 יתרה לסוף התקופה

2011 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
סך עודפים  קרן הון  התאמות  הון המניות 
כל  מעסקאות  שנצברו בגין הצגת  הנפרע 

ההון עם בעלי ע זמינים "ני וקרנות הון
למכירה לפי  שליטה

שווי הוגן
)מבוקר(  

)במיליוני שקלים חדשים(  

336.6 293.6 14.7 1.7 26.6 )מבוקר(יתרה לתחילת התקופה 
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 בתקופה        -        -        -
ע זמינים"התאמות בגין הצגת ני

1.6 -          -        1.6 למכירה לפי שווי הוגן        -
ע זמינים"התאמות בגין הצגת ני

)0.4( -          -        )0.4( למכירה שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד        -
)0.5( -          -        )0.5( השפעת המס המתייחס        -

0.4 -          0.4 -        -        

423.5 379.4 15.1 2.4 26.6 יתרה לסוף התקופה

.להלן'  ג1ראה באור . הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים )א(

.הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד ממנה

הטבות לעובדים ממכירת מניות של חברת 
נטו, האם

)א(
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22/05/2012- טיוטה ל

דוחות כספיים

 בדצמבר 31דוח על תזרימי המזומנים לשנה שנסתיימה ביום 
סכומים מדווחים

לשנה שנסתיימהלשלושה חודשים שנסתיימולשלושה חודשים שנסתיימו
 בדצמבר31ביום  במרס31ביום  במרס31ביום 
201220112011

)מבוקר()לא מבוקר()לא מבוקר(
(במיליוני שקלים חדשים)

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 108.7  23.8  25.7 רווח נקי

:התאמות
 9.1  2.3  2.5 פחת על בניינים וציוד

 6.5  1.3 (0.3)בגין הפסדי אשראי )הכנסות(הוצאות 
(0.4)(0.1)(0.1)נטו, רווח ממכירת ניירות ערך זמינים למכירה

 0.2                                     -                                     -הפסד ממימוש בניינים וציוד
 0.4                                     -                                     -י חברת האם לעובדים"הנפקת כתבי אופציות ומניות ע

 1.9 (4.3)(6.1)התאמת ערכם של כתבי התחייבויות נדחים
(11.2) 0.9  1.7 נטו, מיסים נדחים

, גידול בעודף העתודות לפיצויי פרישה
 9.4  2.7                                      -נטו, חופשה ומענקי יובל על היעודה, פנסיה

(0.1)                                    -                                     -התאמות בגין הפרשי שער חליפין
:שינוי נטו בנכסים שוטפים

(190.2)(39.1)(19.0)פקדונות בבנקים
(472.0)(111.5)(102.6)אשראי לציבור
 9.4  5.3 (4.0)נכסים אחרים

:שינוי נטו בהתחייבויות שוטפות
 455.6  91.3  104.5 פקדונות הציבור

 29.9 (79.4) 16.1 פקדונות מבנקים
 10.2  4.8  4.8 התחייבויות אחרות

(32.6)(102.0) 23.2 שוטפת )לפעילות(מזומנים נטו מפעילות 
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
(337.5)(31.5)(88.6)רכישת ניירות ערך זמינים למכירה

 260.0  146.2  40.2 תמורה ממכירת ניירות ערך זמינים למכירה
 124.2  11.7                                      -תמורה מפדיון ניירות ערך זמינים למכירה

(12.8)(4.0)(9.0)רכישת בניינים וציוד
 33.9  122.4 (57.4)מפעילות השקעה )לפעילות(מזומנים נטו 

 1.3  20.4 (34.2)במזומנים )קיטון(גידול 
 194.5  194.5  195.9 יתרת מזומנים לתחילת תקופה

 0.1                                     -                                     -השפעת תנועות בשער החליפין על יתרות מזומנים
 195.9  214.9  161.7 יתרת מזומנים לסוף תקופה

או התקבלו/רבית ומסים ששולמו ו
 382.6  100.9                                 100.1רבית שהתקבלה

 92.7  24.6                                   28.2רבית ששולמה
 54.7  7.2                                   10.1מסים על הכנסה ששולמו

 9.0  9.0                                     0.5מסים על הכנסה שהתקבלו

, 7 אימץ הבנק לראשונה את הוראות המפקח על הבנקים בדבר תקן חשבונאות בינלאומי 2012 בינואר 1ביום )א(
.30.11.2011מסוימים מיום  )IFRS(דוח על תזרימי מזומנים כפי שנקבעו בחוזר המפקח על הבנקים בנושא אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים 

. לכותרות ולאופן ההצגה בתקופת הדיווח השוטפת, מספרי ההשוואה לשנים קודמות סווגו מחדש כדי להתאים להגדרות החדשות
.להלן' ד.1לפירוט נוסף ראה באור 

:נספח
:פעולות השקעות ומימון שלא במזומן בתקופת הדוח

.ח'' מיליון ש2.9-  יתרת הרכוש הקבוע שנרכש באשראי ספקים הסתכמה ב2012לסוף מרס 
.ח'' מיליון ש1.5-  יתרת הרכוש הקבוע שנרכש באשראי ספקים הסתכמה ב2011לסוף מרס 

.ח'' מיליון ש5.6-  יתרת הרכוש הקבוע שנרכש באשראי ספקים הסתכמה ב2011לסוף דצמבר 

.הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

)א()א(
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 2012 במרס 31באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

חשבונאית המדיניות עיקרי ה - 1באור 
 

כללי .  א

 

 ערוכה בהתאם 31.3.2012תמצית הדוחות הכספיים הביניים של הבנק ליום . מ הינו תאגיד בישראל"בנק ערבי ישראלי בע

ואינה כוללת את , וכן בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו (ISRAELI GAAP)לכללי חשבונאות מקובלים בישראל 

יש לקרוא אותה יחד עם הדוחות הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום . כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים

  . ("הדוחות השנתיים: "להלן) 2011 בדצמבר 31

למעט המפורט , הינה המדיניות שיושמה בדוחות השנתיים, המדיניות החשבונאית בתמצית דוחות כספיים ביניים אלה

 . להלן'ד-ו' גבסעיפים 

. 2012 במאי 21י דירקטוריון הבנק ביום "תמצית הדוחות הכספיים הביניים אושרה לפרסום ע

 

עקרונות הדיווח הכספי . ב

 

 :תמצית דוחות כספיים אלה הוכנה באופן המפורט להלן

הטיפול החשבונאי הינו בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו ובהתאם - בנושאים שבליבת העסק הבנקאי  •

 . ב אשר אומצו במסגרת הוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים"לכללי חשבונאות מקובלים בבנקים בארה
הטיפול החשבונאי הינו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל ובהתאם  - בנושאים שאינם בליבת העסק הבנקאי  •

( IFRIC)ופרשנויות של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי מסוימים  (IFRS)תקני דיווח כספי בינלאומיים ל

: מפורטים להלןעקרונות ההתקינה הבינלאומית מיושמת על פי ה . אליהםותהמתייחס

במקרים שבהם עולה סוגיה מהותית אשר אינה מקבלת מענה בתקנים הבינלאומיים או בהוראות היישום של  .1

 ;ב שחלים ספציפית על נושאים אלו" בסוגיה בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארההטיפול, המפקח
במקרים בהם לא קיימת התייחסות ספציפית בתקנים או בפרשנויות לנושאים מהותיים או שקיימות מספר חלופות  .2

;   לפי הנחיות יישום ספציפיות שנקבעו על ידי המפקחהטיפול, לטיפול בנושא מהותי

 הטיפול, קיימת הפניה לתקן בינלאומי אחר שאומץ בהוראות הדיווח לציבורשאומץ במקומות בהם בתקן בינלאומי  .3

 ;בהתאם להוראות התקן הבינלאומי
 הטיפול, קיימת הפניה לתקן בינלאומי שלא אומץ בהוראות הדיווח לציבורשאומץ במקומות בהם בתקן בינלאומי  .4

 ;בהתאם להוראות הדיווח ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראל
תבוא , במקומות בהם בתקן בינלאומי שאומץ קיימת הפניה להגדרה של מונח שמוגדר בהוראות הדיווח לציבור .5

 .הפניה להגדרה בהוראות במקום ההפניה המקורית

 

 שינוי סיווג. ג

 

סעיפים מסוימים  (להלן' ראה סעיף ד)בעקבות היישום לראשונה של תקני חשבונאות מסוימים והוראות הפיקוח על הבנקים 

במסגרת הדוחות הכספיים ומספרי השוואה סווגו מחדש כדי להתאים לכותרות הסעיפים ולדרישות הדיווח בתקופה 

: סווגו מחדש, בפרט. השוטפת
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 2012 במרס 31באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 1באור 
 

 :פריטים שנכללו בתמצית דוח רווח והפסד

 

 (להלן' ד.1ראה ביאור )בעקבות יישום לראשונה של הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא מתכונת חדשה של דוח רווח והפסד 

 וכן 2011 במרס 31בוצעו סיווגים מחדש המפורטים להלן בדוחות הכספיים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 :2011 בדצמבר 31בדוחות לשנה שהסתיימה ביום 

 

הכנסות מימון "פריטים המפורטים להלן שנכללו בעבר במסגרת סעיף רווח מפעילות מימון סווגו מחדש ונכללו במסגרת  •

 :כחלק מפעילויות שאינן למטרות מסחר" שאינן מריבית

מימון בגין הפרשי שער חליפין של מטבע חוץ שנצברו בגין נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות  (הוצאות) הכנסות -

, איגרות חוב זמינות למכירה, פיקדונות בבנקים, אשראי לציבור: כגון)שלא נמדדים לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד 

 וכן (פיקדונות מבנקים, פיקדונות הציבור

 .ממכירת איגרות זמינות למכירה (הפסדים)רווחים - 

 

הכנסות "פריטים המפורטים להלן שנכללו בעבר במסגרת סעיף רווח מפעילות מימון סווגו מחדש ונכללו במסגרת סעיף  •

 :כחלק מפעילויות למטרות מסחר" מימון שאינן מריבית

 (.ALMשאינם משמשים לגידור חשבונאי או לפעילות )ממכשירים נגזרים אחרים  (הוצאות)הכנסות - 

 

סווגו , למעט עמלות הקצאת אשראי, "רווח מפעילות מימון"הכנסות מעמלות מעסקי מימון שנכללו בעבר במסגרת סעיף  •

 .("עמלות תפעוליות"לשעבר סעיף )" עמלות"מחדש ונכללו במסגרת סעיף 

ח בתקופה של ''מיליוני ש 1.2שנכללו ברווח מפעילות מימון בסך של  (הוצאות)הכנסות , כתוצאה משינויי הסיווגים כאמור

 5.3סכום של , כמוכן". הכנסות מימון שאינם מרבית"סווגו מחדש לסעיף , 2011 במרס 31שלושה חודשים שהסתיימו ביום 

. 2011 בדצמבר 31ח סווג כאמור בשנה שהסתיימה ביום ''מיליוני ש

 

: מזומנים תזרימי על דוח בתמצית שנכללו פריטים

 

 הפריטים של סיווג כללי קובע אשר, ( להלן' ד1ראה ביאור ) מזומנים תזרימי על דוח בנושא IAS 7 יישום לראשונה של בעקבות

: להלן המפורט מחדש סיווג בוצע, הפעילות למהות בהתאם הדוח במסגרת השונים

 בעבר במסגרת שנכללו (אחרים נכסים ולציבור אשראי, בבנקים פיקדונות: כגון) נטו בתזרים בגין נכסים שוטפים שינויים 

 31ח בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום "מיליוני ש( 145.3) בסך של (לשעבר פעילות בנכסים)פעילות השקעה 

 בדצמבר 31ח סווג כאמור בשנה שהסתיימה ביום "מיליוני ש( 652.8)סכום של , כמו כן. סווגו לפעילות שוטפת,  2011במרס 

2011. 

 שנכללו בעבר  (והתחייבויות אחרות פיקדונות מהציבור, פיקדונות מבנקים: כגון)בגין התחייבויות שוטפות  שינויים נטו בתזרים

בתקופה של שלושה חודשים , ח"מיליוני ש 16.7 בסך של (לשעבר פעילות בהתחייבויות ובהון)במסגרת פעילות מימון 

ח סווג כאמור בשנה שהסתיימה "מיליוני ש 495.7סכום של , כמו כן. סווגו לפעילות שוטפת, 2011 במרס 31שהסתיימו ביום 

. 2011 בדצמבר 31ביום 
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 2012 במרס 31באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 1באור 
 

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

השפעת היישום לראשונה נכללה . 2011 בינואר 1- ההנחיות הכלולות בחוזר יושמו החל מהדוחות הכספיים לתקופות שלאחר ה

נזקפה כהתאמה ליתרת הפתיחה של העודפים לתקופה  (נטו ממס)ח " מיליוני ש7.9השפעה של . ך של יישום למפרע בדר

 .מספרי השוואה הוצגו מחדש. המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות כספיים אלה

: להלן השפעת היישום למפרע על כל אחת משנות הדיווח הקודמות שנתוניהן נכללים בדוחות

 

  2011 במרס 31ליום  
 כמדווח השפעת כפי  
 בדוחות היישום שדווח 
 אלו למפרע בעבר 

            ח"במיליוני ש                   

שפעה על סעיפי המאזן ה

 
    59.8 3.3 56.5 נכסים אחרים

    213.1 11.2 201.9 התחייבויות אחרות
(7.9) 343.2 סך כל הון  335.3  

 
  

(0.24%) 14.58% יחס הלימות ההון לנכסי סיכון  14.34%    
 

דיווח על מגזרי פעילות  

 שונו מגזרי 2012החל מהרבעון הראשון של שנת .  נפתח בבנק מרכז עסקים המטפל בלקוחות הגדולים2011במהלך ספטמבר 

הפעילות כך שלקוחות מרכז העסקים ירוכזו במגזר מסחריים גדולים ויתר הלקוחות שהיו משויכים למגזר זה בעבר יועברו 

. לניהול במגזר מסחריים קטנים ורשויות מקומיות

. 10ראה באור .  סווגו מחדש2011 בדצמבר 31-  ו2011 במרס 31הנתונים לתקופות שמסתיימות בימים , לאור זאת

 
עדכוני תקינה חשבונאית והוראות הפיקוח על הבנקים , יישום לראשונה של תקני חשבונאות. ד

 

 : מיישם הבנק תקנים חשבונאיים והוראות המפורטים להלן2012 בינואר 1החל מתקופות המתחילות ביום 

 

 והפסד רווח דוח מתכונתהוראות בנושא מתכונת דוח רווח והפסד שנקבעו במסגרת חוזר הפיקוח על הבנקים בנושא  .1

 .ב בנושא מדידת הכנסות ריבית" בבנקים בארההמקובלים החשבונאות כללי ואימוץ לתאגיד

 (IFRIC)פרשנויות של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי ו מסוימים (IFRS)תקני דיווח כספי בינלאומיים . 2

 :כמפורט להלן, המתייחסות ליישום תקנים אלו

 IAS 7 ,דוח על תזרימי מזומנים; 

 IAS 12 ,ההכנסה על מסים; 
 IAS 23 ,אשראי עלויות; 
 IAS 24 ,קשור לצד בהקשר גילויים. 

הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא פעולות בין תאגיד בנקאי לבין בעל שליטה בו ולבין חברה בשליטת התאגיד  .3

 . הבנקאי



7517
 6  

 2012 במרס 31באורים לדוחות הכספיים ליום 
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תיקונים להשגת מדידת שווי הוגן ודרישות : (ASC 820) בנושא מדידת שווי הוגן ASU 2011-04עדכון תקינה חשבונאית  .4

 .IFRS-  ובU.S GAAP- גילוי אחידות ב

 

להלן תיאור מהות השינויים שננקטו במדיניות החשבונאית בתמצית דוחות כספיים ביניים אלה ותיאור של אופן והשפעת 

 :ככל שהייתה, היישום לראשונה

 

 מתכונת דוח רווח והפסד  הפיקוח על הבנקים בנושאחוזר שנקבעו במסגרת הוראות בנושא מתכונת דוח רווח והפסד. 1

 ב בנושא מדידת הכנסות ריבית"לתאגיד בנקאי ואימוץ כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה

 

 ואימוץ בנקאי לתאגיד והפסד רווח דוח מתכונת בנושא 2011 בדצמבר 29בהתאם לחוזר הפיקוח על הבנקים מיום 

מיישם הבנק את ההוראות הקשורות , ב בנושא מדידת הכנסות ריבית"בארה בבנקים המקובלים החשבונאות כללי

 .לאופן ההצגה של דוח רווח והפסד

 

התאים הבנק את אופן ההצגה של מרכיבי הרווח המימוני בגוף דוח רווח והפסד ובביאורים הנלווים , בהתאם להוראות

 :באופן המפורט להלן

 

  הוצאות ", "הכנסות ריבית"פוצל לשלושה סעיפים נפרדים " רווח מימוני לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי"סעיף

 .שהוצגו בשורות נפרדות" הכנסות מימון שאינן מריבית"וכן " ריבית

  מרכיבי הרווח המימוני שאינם מריבית סווגו במסגרת סעיף הכנסות מימון שאינן מריבית תוך אבחנה בין פעילויות

 .למטרות מסחר לבין פעילויות שאינן למטרות מסחר

  הפרשי שער על , כך שתכלול הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן על הריבית" ריבית"עודכנה ההגדרה של

 .(מרכיב שקודם לכן לא נחשב כחלק מריבית)הריבית והפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן על הקרן 

 לאור זאת. בוטלה האבחנה בין עמלות מעסקי מימון שבעבר נכללו במסגרת הרווח המימוני לבין עמלות תפעוליות ,

בעבר סעיף )בדוח רווח והפסד " עמלות"נכללו בסעיף , למעט עמלות הקצאת אשראי, כל ההכנסות מעמלות

 .("עמלות תפעוליות"

  ב לפיה פריטים מיוחדים מוגדרים "ואומצה הגישה הנהוגה בארה" רווח מפעולות בלתי רגילות"בוטל הסעיף

בדוח  (בלתי רגיל)הסיווג של אירוע כלשהו כפריט מיוחד , לאור זאת". אינם שכיחים"ו" אינם רגילים"כפריטים אשר 

 .רווח והפסד יבוצע רק באישור מראש של המפקח על הבנקים

 

 :יישום לראשונה של ההוראות בנושא מתכונת חדשה של דוח רווח והפסד לתאגידים בנקאיים

 

ליישום .  באופן של יישום למפרע2012 בינואר 1הבנק יישם את ההוראות בנוגע למתכונת דוח רווח והפסד החל מיום 

 .'ג.1לפירוט לגבי הסיווגים מחדש ראה ביאור . ההוראה לראשונה לא היתה השפעה למעט שינוי הצגתי
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( IFRIC )בינלאומי כספי דיווח של לפרשנויות הוועדה של ופרשנויות מסוימים( IFRS )בינלאומיים כספי דיווח תקני. 2

 אלו תקנים ליישום המתייחסות

 

 מסוימים( IFRS) תקני דיווח כספי בינלאומיים אימוץ בנושא 2011 בנובמבר 30בהתאם לחוזר המפקח על הבנקים מיום 

 :המפורטים להלן (IFRS)מיישם הבנק את תקני דיווח כספי בינלאומיים 

 

2.1 IAS 7 ,מזומנים תזרימי על דוח 

 

- בעבר )מפעילות השקעה , הדוח על תזרימי המזומנים מוצג כשהוא מסווג לתזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 (.פעילות בהתחייבויות ובהון- בעבר )ומפעילות מימון  (פעילות בנכסים

 .תזרימי המזומנים הנובעים מפעילויות עיקריות של הבנק מסווגים לפעילות שוטפת

 

ופיקדונות בבנקים מרכזיים לתקופה מקורית של , פיקדונות בבנקים, סעיף המזומנים ושווי מזומנים כולל מזומנים

 .עד שלושה חודשים

 

 :דוח על תזרימי מזומנים, IAS 7יישום לראשונה של 

 

ליישום התקן לראשונה .  באופן של יישום למפרע2012 בינואר 1הבנק יישם את הכללים שנקבעו בתקן החל מיום 

 .'ג.1לפירוט לגבי הסיווגים מחדש ראה ביאור . לא הייתה השפעה למעט שינוי הצגתי

 
2.2  IAS 12 ,ההכנסה על מסים 

 

מסים שוטפים ונדחים נזקפים לדוח רווח והפסד או נזקפים ישירות . מסים על הכנסה כוללים מסים שוטפים ונדחים

 .להון במידה ונובעים מפריטים אשר מוכרים ישירות בהון

 

 שוטפים מסים

 

על ההכנסה החייבת במס לשנה כשהוא מחושב לפי  (או להתקבל)המס השוטף הינו סכום המס הצפוי להשתלם 

והכולל שינויים בתשלומי המס , שיעורי המס החלים לפי החוקים שנחקקו או נחקקו למעשה למועד הדיווח

 .המתייחסים לשנים קודמות

 

מס שכר . ההפרשה למסים על ההכנסה של הבנק כוללת מס רווח המוטל על ההכנסה לפי חוק מס ערך מוסף

 ".משכורות והוצאות נלוות"המוטל על מוסדות כספיים נכלל בדוח רווח והפסד בסעיף 

 

 נדחים מסים

 

הבנק מכיר במסים נדחים בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של נכסים והתחייבויות לצורך דיווח כספי 

 . לבין ערכם לצרכי מסים
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בהתבסס על , המסים הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו

 .החוקים שנחקקו או שנחקקו למעשה לתאריך המאזן

 

שייווצר בגינם חיסכון  (more likely than not)נכס מס נדחה בגין הפרשים זמניים הניתנים לניכוי מוכר כאשר צפוי 

 .או תהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל אותם/ בעת ההיפוך ובמס

 

לצורך הקביעה כי צפוי שתהיה הכנסה חייבת מספיקה שכנגדה ניתן יהיה לנצל את החיסכון במס בגין הפרשים 

התומכות בהכרה בנכס , הן הראיות החיוביות- הבנק מביא בחשבון את כל הראיות הזמינות , זמניים הניתנים לניכוי

. מס נדחה והן הראיות השליליות השוללות הכרה בנכס מס נדחה

 

נכסי מסים נדחים נטו לא יעלו על סכום ההתחייבויות בגין , במידה ואין זה צפוי שלבנק תהיה הכנסה חייבת מספיקה

. מסים נדחים

 

 נדחים מסים והתחייבויות נכסי קיזוז

 

הבנק מקזז נכסי והתחייבות מסים נדחים במידה וקיימת זכות חוקית הניתנת לאכיפה לקיזוז של נכסים והתחייבויות 

, והם מיוחסים לאותה הכנסה חייבת במס הממוסה על ידי אותה רשות מס בגין אותה ישות נישומה, מסים נדחים

 . לסלק נכסי והתחייבויות מסים נדחים על בסיס נטו או שנכסי והתחייבויות המסים מיושבים בו זמניתהאשר בכוונת

 

 וודאיות לא מס תיופוזיצ

 

שהפוזיציות יתקבלו על ידי רשויות המס או  (more likely than not ) מס רק אם צפוי פוזיציות בהשפעת מכיר הבנק

שינויים . 50% שסבירות התממשותו עולה על המקסימלי מס שמוכרות נמדדות לפי הסכום פוזיציות. בית המשפט

. מדידה באים לידי ביטוי בתקופה בה חלו שינויים בנסיבות אשר הובילו לשינוי בשיקול הדעתבבהכרה או 

 

 ההכנסה על מסים, IAS 12 לראשונה של יישום

 

ליישום התקן לראשונה לא היתה השפעה מהותית . 2012 בינואר 1הבנק יישם את הכללים שנקבעו בתקן החל מיום 

. על דוחות הבנק

 

2.3 IAS 23  ,אשראי עלויות 

 

. התקן קובע כי על הישות להוון עלויות אשראי אשר מתייחסות ישירות לרכישה ולהקמה או לייצור של נכס כשיר

נכסי , בין היתר, נכס כשיר הוא נכס שנדרשת תקופת זמן משמעותית להכנתו לשימושו המיועד או מכירתו והוא כולל

נכסי תוכנה ונכסים אחרים הדורשים פרק זמן ממושך כדי להביאם למצב בו יוכלו לשרת בשימושם , רכוש קבוע

במסגרת הוראות הפיקוח על הבנקים הובהר כי תאגיד בנקאי לא יהוון עלויות , עם זאת. המיועד או למכירתם

באשר לקריטריונים להכרה בנכסים כשירים ובאשר לעלויות , נהלים ובקרות ברורים, מבלי שקבע מדיניות, אשראי

 .האשראי שהוונו
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 אשראי עלויות, IAS 23 של לראשונה יישום

  

 .ליישום התקן לראשונה לא הייתה השפעה על דוחות הבנק

 

2.4 IAS   24 ,קשור לצד בהקשר גילויים  

 

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 מוגדרים כאנשים שיש להם סמכות . בנוסף נדרש מתן גילוי על תגמול לאנשי מפתח ניהוליים

פעיל או לא )לרבות דירקטור כלשהו , להכוונה ושליטה עליה במישרין או בעקיפין, ואחריות לתכנון פעילות הישות

 .של ישות זו (פעיל

  

הותאמה מתכונת הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים על מנת , במסגרת האימוץ של התקן על ידי הפיקוח על הבנקים

 .2010- ע" והן על הגילויים הנוספים הנדרשים מכח תקנות ניירות ערך התשIAS 24לענות הן על דרישות הגילוי של 

 

. גילויים בהקשר לצד קשור, IAS 24יישום לראשונה של 

 

 .  באופן של יישום למפרע2012 בינואר 1הבנק יישם את התקן החל מיום 

 

 . ליישום התקן לראשונה לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות של הבנק

 
 התאגיד בשליטת חברה ולבין הפיקוח על הבנקים בנושא פעולות בין תאגיד בנקאי לבין בעל שליטה בו הוראות .3

 הבנקאי

 

 מסוימים( IFRS) תקני דיווח כספי בינלאומיים אימוץ בנושא 2011 בנובמבר 30 לחוזר הפיקוח על הבנקים מיום בהתאם

ב לצורך טיפול חשבונאי בפעולות בין " את כללי החשבונאות המקובלים בארה2012 בינואר 1החל מיום , מיישם הבנק

במצבים בהם בכללים כאמור לא קיימת . תאגיד בנקאי לבין בעל שליטה בו ובין חברה בשליטת התאגיד הבנקאי

 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות 23מיישם הבנק את הכללים שנקבעו בתקן מספר , התייחסות לאופן הטיפול

זאת בעקביות לעקרונות אימוץ תקני הדיווח , בנושא הטיפול החשבונאי בעסקאות בין ישות לבין בעל השליטה בה

 .הכספי הבינלאומיים בנושאים שאינם בליבת העסק הבנקאי

 

 כי העובדה בשל. העסקה במועד הוגן שווי לפי נמדדים ,שליטה בעל עם עסקה בוצעה שלגביהם והתחייבויות נכסים

. להון מהעסקה התמורה לבין ההוגן השווי בין ההפרש זוקף הבנק את, ההוני במישור בעסקה מדובר

 

 .השיפוי או הוויתור נזקף לקרן הון, סכום ההתחייבות- ויתור או שיפוי התחייבות נטילת
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ההלוואה שניתנה לבעל השליטה או פיקדון שהתקבל מבעל , במועד ההכרה לראשונה - פיקדונות לרבות, הלוואות

ההפרש בין סכום . לפי העניין, מוצגים בדוחות הכספיים של הבנק לפי שוויים ההוגן כנכס או כהתחייבות, השליטה

 .ההלוואה שניתנה או פיקדון שהתקבל לבין שוויים ההוגן במועד ההכרה לראשונה נזקף להון

 

בתקופות הדיווח שלאחר מועד ההכרה לראשונה ההלוואה או הפיקדון כאמור מוצגים בדוחות הכספיים של הבנק 

למעט מקרים בהם בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים הם , בעלותם המופחתת תוך יישום שיטת הריבית האפקטיבית

 .מוצגים בשווי הוגן

 

 בה שליטה בעל לבין הישות בין בעסקאות חשבונאי טיפול לראשונה של הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא יישום

 

הבנק יישם את ההנחיות שנקבעו בהוראות באופן של מכאן ולהבא לגבי כל העסקאות בין הבנק לבין בעל שליטה בו 

 וכן לגבי הלוואה שניתנה או פיקדון שהתקבל מבעל השליטה לפני מועד תחילת יישום 2012 בינואר 1שבוצעו לאחר 

.  ליישום ההוראות לראשונה לא הייתה השפעה מהותית. החל ממועד תחילתן, ההוראות

 

תיקונים להשגת מדידת שווי הוגן : (ASC 820) מדידת שווי הוגן בנושא ASU 2011-04עדכון תקינה חשבונאית . 4

  IFRS- וב U.S GAAP- ודרישות גילוי אחידות ב

 

 בתקני ההוגן השווי מדידת של אחידה הגדרה לקביעת הנדרשיםFAS 157( ASC 820 )-  קובע תיקונים להעדכון

(. IFRS )בינלאומיים כספי דיווח ובתקני( U.S GAAP)ב "בארה מקובלים חשבונאות

 

בתנאים מסוימים נכסים , עם זאת. לגבי מכשירים פיננסים (in-use)" בשימוש"הנחת היסוד לא מיושמת , בהתאם לעדכון

פיננסים והתחייבויות פיננסיות המוחזקים והמנוהלים במסגרת פורטפוליו נמדדים לפי שווי הוגן תוך שימוש במחיר שהיה 

מתקבל או משולם אילו פוזיציה נטו בקבוצות של נכסים פיננסים או התחייבויות פיננסיות כאמור הייתה נמכרת או 

 .מועברת

 

מדידת שווי הוגן של מכשירים פיננסים נעשית ללא הבאה בחשבון של פקטור גודל ההחזקה , בהתאם לעדכון, בנוסף

(blockage factor)  והן לגבי מכשירים פיננסים המוערכים לפי 1הן לגבי מכשירים פיננסים המוערכים לפי נתוני רמה 

למעט מצבים בהם פרמיה או ניכיון היו מובאים בחשבון במדידת שווי הוגן על ידי משתתפים בשוק בהיעדר , 3 או 2רמות 

 .1נתוני רמה 

 

נמדד השווי ההוגן של הפריטים המסווגים בהון תוך שימוש , בעקביות למדידת שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות, בנוסף

 .אשר נסחרים כנכסים (או של מכשירים דומים)במחירים מצוטטים של הפריטים כאמור 

 

 :העדכון קובע דרישות גילוי משמעותיות נוספות בנוגע למפורט להלן, כמו כן

 

 אך במסגרת , סיווג לרמות במסגרת היררכיית השווי ההוגן לגבי פריטים אשר לא נמדדים לפי שווי הוגן במאזן

 .הביאורים נדרש גילוי לגבי שווים ההוגן

  3לגבי מדידות שווי הוגן אשר סווגו במסגרת היררכיית השווי ההוגן לרמה: 
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 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 1באור 
 

 תהליך הערכה שמיושם על ידי הישות המדווחת; 
  גילוי איכותי בדבר ניתוח רגישות של מדידת השווי ההוגן לשינויים בנתונים לא נצפים משמעותיים ויחסים הדדיים בין

 .אם קיימים, נתונים לא נצפים אלו
  לרבות פירוט הסיבות למעברים,  או להיפך1 לרמה 2מעברים כלשהם של מדידת שווי הוגן מרמה. 
  שימוש בנכס לא פיננסי באופן השונה מהשימוש המיטבי(highest and best use) , כאשר הנכס נמדד לפי שווי הוגן

 .במאזן או כאשר שוויו ההוגן נכלל במסגרת הגילויים בהתאם להנחת השימוש המיטבי
 

תיקונים להשגת מדידת שווי הוגן ודרישות גילוי : (ASC 820) בנושא מדידת שווי הוגן ASU 2011-04 לראשונה של יישום

 IFRS- וב U.S GAAP- אחידות ב

 

לא קיימת .  באופן של מכאן ולהבא2012 בינואר 1 החל מיום ASU 2011-04- הבנק מיישם את התיקונים שנקבעו ב

בדוחות , לאור זאת. חובת יישום של דרישות הגילוי החדשות לגבי הדוחות לתקופות שהוצגו לפני היישום לראשונה

 לא הייתה השפעה ASU 2011-04ליישום לראשונה של . כספיים אלה לא נכללו מספרי השוואה לגילויים החדשים

 .למעט שינוי הצגתי בשל דרישות הגילוי החדשות, מהותית על הדוחות הכספיים של הבנק

 

 תקני חשבונאות חדשים והוראות חדשות של המפקח על הבנקים בתקופה שלפני יישומם. ה

 

ב בנושא "הוראה בנושא מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי ואימוץ כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה .1

 מדידת הכנסות ריבית

   

 פורסם חוזר המפקח על הבנקים אשר נועד להתאים את הוראות הדיווח לציבור לצורך אימוץ 2011 בדצמבר 29-ב

. ב בנושא עמלות שאינן ניתנות להחזרה ועלויות אחרות"הכללים שנקבעו במסגרת תקני חשבונאות מקובלים בארה

העמלות והעלויות . ההוראה קובעת כללים לטיפול בעמלות מיצירת הלוואות ובעלויות ישירות ליצירת הלוואות

לא יוכרו באופן מיידי בדוח רווח והפסד אלא יובאו בחשבון בחישוב , הכשירות בהתאם לקריטריונים שנקבעו בהוראה

 תההוראה משנה את הטיפול בעמלות ועלויות הקשורות להתחייבויו, בנוסף. שיעור הריבית האפקטיבית של ההלוואה

בהוראה נקבעו כללים בנוגע לטיפול בשינויים בתנאי החוב , כמו כן. להקצאת אשראי לרבות עסקאות בכרטיסי אשראי

טיפול בפירעונות מוקדמים של חובות וכן טיפול בעסקאות מתן אשראי , אשר לא מהווים ארגון מחדש של חוב בעייתי

 .אחרות כגון עסקאות סינדיקציה

 

 כספי דיווח תקניץ אימו, 29 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 2006יולי  בחודש .2

 ומחויבות לדווח על פי תקנותיו של חוק 1968-ח"התשכ , קובע כי ישויות הכפופות לחוק ניירות ערךהתקן .בינלאומיים

 לא חל על תאגידים האמור. 2008 בינואר 1 לתקופות המתחילות מיום IFRSיערכו את דוחותיהן הכספיים לפי תקני  ,זה

 פרסם 2009בחודש יוני . המפקח על הבנקים והנחיותיובנקאיים שדוחותיהם הכספיים ערוכים בהתאם להוראות 

הפיקוח על הבנקים מכתב בנושא דיווח של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי בישראל לפי תקני דיווח כספי 

 .על ידי תאגידים בנקאיים (IFRS)אשר קובע את אופן האימוץ הצפוי של תקני דיווח כספי בינלאומיים  (IFRS)בינלאומיים 
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 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 1באור 
 

הובהר כי לאחר השלמת הליך התאמת ההוראות לתקנים הבינלאומיים תיוותר סמכותו של הפיקוח על הבנקים , בנוסף

וכן לקבוע הוראות נוספות במקרים שבהם , לקבוע הבהרות מחייבות לגבי אופן יישום הדרישות בתקנים הבינלאומיים

הדבר מתחייב לנוכח דרישות רשויות פיקוח במדינות מפותחות בעולם או בנושאים שלגביהם לא קיימת התייחסות 

 .הפיקוח על הבנקים ישמור על סמכותו לקבוע דרישות גילוי ודיווח, בנוסף. בתקנים הבינלאומיים

 

 : הינוIFRS- תאריך היעד לדיווח של תאגידים בנקאיים בהתאם לתקני ה , בהתאם לחוזר

 

  כאשר בכוונת הפיקוח על הבנקים לקבל , 2013 בינואר 1החל מיום - תקנים בנושאים בליבת העסקה הבנקאי

ב ובהתקדמות תהליך ההתכנסות בין גופי התקינה "החלטה סופית שתקבע בהתחשב בלוח הזמנים שיקבע בארה

 .הבינלאומית והאמריקאית

 

  יחד עם זאת. 2012-  ו2011אימוץ בהדרגה במהלך השנים - תקנים בנושאים שאינם בליבת העסק הבנקאי ,IAS 

טרם נכנס לתוקף והוא יאומץ בהתאם להנחיות הפיקוח על הבנקים לכשיפורסמו בנוגע לעיתוי , הטבות עובדים, 19

 .ולאופן יישומו לראשונה
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ניירות ערך - 2באור 
סכומים מדווחים

2012  ב מ ר ס 31
)ב(רווח כולל אחר מצטבר 

 )א(שווי הוגן הפסדים רווחים עלות מופחתת הערך במאזן
(לא מבוקר)

( ח''מיליוני ש )
:אגרות חוב זמינות למכירה

                  616.6 (0.2)                      3.6                 613.2                 616.6של ממשלת ישראל
                      1.5                        -                        0.1                     1.4                     1.5של מוסדות פיננסיים בישראל

                      1.2                        -                          -                       1.2                     1.2של אחרים בישראל

                  619.3 (0.2)                      3.7                 615.8                 619.3סך הכל ניירות ערך

 )ג( 2011  ב מ ר ס 31
)ב(רווח כולל אחר מצטבר 

 )א(שווי הוגן הפסדים רווחים עלות מופחתת הערך במאזן
(לא מבוקר)

( ח''מיליוני ש )
:אגרות חוב זמינות למכירה

                  483.8 (2.2)                      1.3                 484.7                 483.8של ממשלת ישראל
                      1.5                        -                        0.1                     1.4                     1.5של מוסדות פיננסיים בישראל

                      1.2                        -                          -                       1.2                     1.2של אחרים בישראל

                  486.5 (2.2)                      1.4                 487.3                 486.5סך הכל ניירות ערך

2011 בדצמבר 31
)ב(רווח כולל אחר מצטבר 

 )א(שווי הוגן הפסדים רווחים עלות מופחתת הערך במאזן
(מבוקר)

( 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

.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(
, תיאור עסקי התאגיד,  פורסם חוזר המפקח על הבנקים בנושא גילוי על השקעות בניירות ערך2011 בנובמבר 15ביום )ג(

 כדי להתאימם לכותרות הסעיפים 2011 במרס 31סיווג הבנק את הנתונים ליום , לאור זאת. אשר קבע דרישות גילוי חדשות לגבי ניירות ערך
.ולשיטת ההצגה בתקופה השוטפת

.11בדבר שיעבודים ראה באור . 8ראה באור - פירוט תוצאות הפעילות בהשקעות באגרות חוב   :הערה
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אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  - 3באור 

האשראי לציבור . א
ח''סכומים מדווחים במיליוני ש

31.3.2012(*)31.3.201131.12.2011
יתרת חוב נטוהפרשה  יתרת חוב יתרת חוב נטוהפרשה  יתרת חוב יתרת חוב נטוהפרשה  יתרת חוב 

להפסדי אשראירשומהלהפסדי אשראירשומהלהפסדי אשראירשומה

(מבוקר)(לא מבוקר)(לא מבוקר)

99.96.093.983.77.676.1102.96.396.6)א(אשראי לציבור שנבדק על בסיס פרטני 
3,775.042.53,732.53,334.942.73,292.23,670.844.13,626.7)ב(אשראי לציבור שנבדק על בסיס קבוצתי 

3,874.948.53,826.43,418.650.33,368.33,773.750.43,723.3סך 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(
.2011 בדוח לשנת 4ראה באור , לפירוט בדבר סוגי האשראי שנבדקים על בסיס פרטני וסוגי האשראי שנבדקים על בסיס קבוצתי :הערה

אשראי לציבור שנבדק על בסיס פרטני כולל. ב
ח''סכומים מדווחים במיליוני ש

:אשראי לציבור שנבדק על בסיס פרטני כולל. 1
31.3.2012(*)31.3.201131.12.2011

יתרת חוב נטוהפרשה  יתרת חוב יתרת חוב נטוהפרשה  יתרת חוב יתרת חוב נטוהפרשה  יתרת חוב 

להפסדי אשראירשומהלהפסדי אשראירשומהלהפסדי אשראירשומה

(מבוקר)(לא מבוקר)(לא מבוקר)

13.84.49.417.44.612.816.14.711.4)א(אשראי לציבור פגום 
 ימים או 90בפיגור של ,אשראי לציבור שאינו פגום

              -               -               -               -               -               -               -               -               -  )ב(יותר 
 ימים ועד 30בפיגור של ,אשראי לציבור שאינו פגום

1.90.90.10.8             -  1.70.11.61.9)ב( ימים 89
84.41.582.964.43.061.485.91.584.4)ב(אשראי לציבור אחר שאינו פגום 

86.11.684.566.33.063.386.81.685.2)ב(כ אשראי לציבור שאינו פגום "סה

99.96.093.983.77.676.1102.96.396.6כ אשראי לציבור שנבדק על בסיס פרטני"סה

. להלן4למעט אשראי מסויים בארגון מחדש כמצוין בסעיף ,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(

31.3.201131.12.2011(*)31.3.2012מידע נוסף על אשראי לציבור פגום שנבדק על בסיס פרטני
(מבוקר)(לא מבוקר)(לא מבוקר)

7.016.38.2אשראי לציבור פגום בגינו קיימת הפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטני. 2
6.81.17.9   אשראי לציבור פגום בגינו לא קיימת הפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטני

13.817.416.1   סך הכל אשראי לציבור פגום
13.817.416.1אשראי לציבור פגום שנמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי מזומנים. 3

             -            -           -   אשראי לציבור פגום שנמדד לפי שווי הביטחון
13.817.416.1   סך הכל אשראי לציבור פגום

:אשראי בעייתי בארגון מחדש במסגרתו בוצעו שינויים בתנאי האשראי. 4

5.6            -5.1   שאינו צובר הכנסות רבית
             -            -           -   צובר הכנסות רבית

5.6            -5.1)נכלל באשראי לציבור פגום(   סך הכל 

לשנה שנסתיימהלשלושה חודשים שנסתיימולשלושה חודשים שנסתיימו
31.12.2011ביום 31.3.2011ביום (*)31.3.2012ביום 

(מבוקר)(לא מבוקר)(לא מבוקר)

יתרת חוב רשומה ממוצעת של אשראי לציבור פגום . 5
15.015.014.6בתקופת הדיווח

   סך הכנסות רבית שהיו נרשמות בתקופת הדיווח אילו 
0.30.41.3   היה אשראי זה  צובר רבית לפי תנאיו המקוריים

:אשראי לציבור שנבדק על בסיס קבוצתי. ג
:אשראי אחר שלא נבדק פרטנית אשר ההפרשה להפסדי אשראי בגינו חושבה על בסיס קבוצתי

ח''סכומים מדווחים במיליוני ש
31.3.2012(*)31.3.201131.12.2011

יתרת חוב נטוהפרשה  יתרת חוב יתרת חוב נטוהפרשה  יתרת חוב יתרת חוב נטוהפרשה  יתרת חוב 

להפסדי אשראירשומהלהפסדי אשראירשומהלהפסדי אשראירשומה

(מבוקר)(לא מבוקר)(לא מבוקר)

              -               -               -               -               -               -               -               -               -  אשראי לציבור פגום

 ימים או 90בפיגור של ,אשראי לציבור שאינו פגום
11.31.99.49.41.67.818.43.115.3יותר

 ימים ועד 30בפיגור של ,אשראי לציבור שאינו פגום
30.80.530.357.30.856.544.80.644.2 ימים89

3,732.940.13,692.83,268.240.33,227.93,607.640.43,567.2אשראי לציבור אחר שאינו פגום
3,775.042.53,732.53,334.942.73,292.23,670.844.13,626.7סך הכל

.סווג מחדש )*(
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22/05/2012-טיוטה ל

2012  ב מ ר ס 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

)המשך(אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  - 3באור 

הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות ובגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים. ד

ח''סכומים מדווחים במיליוני ש
31.3.2012

הפרשה להפסדי אשראי
כ"סהעל בסיס על בסיס פרטני

)א(קבוצתי 
(לא מבוקר)

                  52.3                  48.2                    4.1)מבוקר( )נתוני פרופורמה( 31.12.2010יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום ליום 

)לא מבוקר( 31.3.2011שלושה חודשים שנסתיימו ביום 

                    1.3 (0.1)                    1.4הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (8.8)                      -   (8.8)    מחיקות חשבונאיות

                    7.9                      -                      7.9    גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

 (0.9)                      -   (0.9)מחיקות חשבונאיות נטו

                  52.7                  48.1                    31.3.20114.6יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

                  52.5                  47.8                    4.7)מבוקר( 31.12.2011יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

31.3.2012שלושה חודשים שנסתיימו ביום 

 (0.3) (1.4)                    1.1הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (9.7)                      -   (9.7)    מחיקות חשבונאיות

                    8.3                      -                      8.3    גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

 (1.4)                      -   (1.4)מחיקות חשבונאיות נטו

                  50.8                  46.4                    31.3.20124.4יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

31.3.2012: הרכב יתרות ההפרשה ליום

                  48.5                  44.1                    4.4בגין אשראי לציבור

                    2.3                    2.3                      -  )נכלל בסעיף התחייבויות אחרות(בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים 

                  50.8                  46.4                    31.3.20124.4יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

31.3.2011: הרכב יתרות ההפרשה ליום

                  50.3                  45.7                    4.6בגין אשראי לציבור

                    2.4                    2.4                      -  )נכלל בסעיף התחייבויות אחרות(בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים 

                  52.7                  48.1                    31.3.20114.6יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

)מבוקר( 31.12.2011: 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                    4.7)מבוקר( 31.12.2011: יתרות הפרשה להפסדי אשראי ליום

.לרבות הפרשה על בסיס קבוצתי בגין חובות שנבדקו פרטנית ונמצא שאינם פגומים )א(
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21/05/2012-טיוטה ל

2012  ב מ ר ס 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

הון עצמי והלימות הון לפי הוראות המפקח על הבנקים - 4באור 

סכומים מדווחים

".מדידה והלימות ההון" בדבר 200-211מחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מעבר 

31.3.2012ליום הון מניות נומינלי. א
31.3.2011ליום 
31.12.2011ליום 

מונפק ונפרערשום
ח נומינלי"אלפי שח נומינלי"אלפי ש

1410ח" ש0.01מניות רגילות בנות 
                                -1ח" ש0.0001מניות רגילות בנות 

1510כ מניות"סה

 בדצמבר31 במרס31ביום  במרס31ביום הון עצמי.ב
201220112011

(מבוקר)(לא מבוקר)(לא מבוקר)
)במיליוני שקלים חדשים(

 26.6  26.6  26.6 הון מניות רגילות נפרע
 17.5  14.2  17.3 קרנות הון

 379.4  294.5  405.1 עודפים

 423.5  335.3  449.0 כ הון עצמי"סה

2011 בדצמבר 201131  ב מ ר ס 201231  ב מ ר ס 31
(מבוקר)(לא מבוקר)(לא מבוקר)

)במיליוני שקלים חדשים(
.ג

הון לצורך חישוב יחס ההון.1
                        421.1                        335.3                         446.8לאחר ניכויים, 1הון רובד 
                        160.1                        158.4                         160.0לאחר ניכויים, 2הון רובד 

                        581.2                        493.7                         606.8כ הון כולל"סה

יתרות משוקללות של נכסי סיכון.2
                      3,157.6                      2,825.8                      3,226.5סיכון אשראי

                             0.3                             0.9                             0.2סיכוני שוק
                        567.4                        617.2                         575.5)א(סיכון תפעולי 

                      3,725.3                      3,443.9                      3,802.2כ יתרות משוקללות של נכסי סיכון"סה
באחוזיםיחס ההון לרכיבי סיכון.3

11.75%9.74%11.30% לרכיבי סיכון1יחס הון רובד 
15.96%14.34%15.60%יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

9.00%9.00%9.00%י המפקח על הבנקים"יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע

2011 בדצמבר 201131  ב מ ר ס 201231  ב מ ר ס 31
(מבוקר)(לא מבוקר)(לא מבוקר)

)במיליוני שקלים חדשים(
רכיבי ההון לצורך חישוב יחס ההון . ד

1הון רובד .1
                        423.5                        335.3                         449.0הון עצמי

רווחים נטו בגין התאמות לשווי הוגן של ניירות ערך : בניכוי
(2.4)                              -(2.2)זמינים למכירה

                        421.1                        335.3                         1446.8סך הכל הון רובד 

2הון רובד .2

 עליון2הון רובד . א

בגין , לפני השפעת המס המתייחס,  מסכום הרווחים נטו45%
                             1.7                               -                               1.6ע זמינים למכירה"התאמות לשווי הוגן של ני

                             8.4                             8.4                             8.4הפרשה כללית לחובות מסופקים
 תחתון2הון רובד . ב

                        150.0                        150.0                         150.0כתבי התחייבויות נדחים

                        160.1                        158.4                         2160.0סך הכל הון רובד 

.י גישת האינדיקאטור הבסיסי" חושב עפ31.3.2011ליום , מחושב לפי הגישה הסטנדרטית(א)
.' ג1ראה באור . הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים(ב)

)ב(
)ב(

)ב(

)ב(

)ב(
)ב(

)ב(

)ב(

)ב(

)ב(
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 2012 במרס 31באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 (המשך) הון עצמי והלימות הון לפי הוראות המפקח על הבנקים – 4באור 
 

יעד הלימות ההון . ה

 

להחזיק רמת הלימות הון בהתאם ליעד ההון שהינו גבוה מהיחס , לבנק מדיניות שאושרה על ידי הדירקטוריון וההנהלה

לדעת , יעד ההון שנקבע על ידי הדירקטוריון וההנהלה משקף. המזערי הנדרש כפי שהוגדר על ידי המפקח על הבנקים

לתאריך הדיווח נקבע יעד הלימות . את רמת ההון הנאותה הנדרשת בהתחשב בפרופיל הסיכון ובתאבון הסיכון שלה, הבנק

 .14%שלא יפחת משיעור של 

 

 פרסם הפיקוח על הבנקים טיוטת הנחיה 2012 במרץ 14ביום ,  בישראל3 מתהליך הדרגתי של אימוץ הוראות באזל כחלק

 בשיעור ליבה הון ביחס לעמוד אשראי כרטיסי ומחברות מבנקים הדורשת םמינימליי  ליבההון יחסי- III באזל מסגרתבנושא 

, על בסיס מאוחד, נקבע כי בנק אשר סך נכסיו המאזניים, בנוסף. 2015 בינואר 1 עד ליום (היום הקיים 7.5%במקום ) 9% של

יידרש להגדיל את יחס הון הליבה המזערי בנקודת אחוז אחת ולעמוד ,  מסך נכסי המערכת הבנקאית20%מהווה לפחות 

 .9%יחס הון הליבה שיידרש מהבנק הוא , בהתאם לאמור לעיל. 2017 בינואר 1 עד ליום 10%ביחס של 

 

הניכויים )והתאמות פיקוחיות הגדרות של הון ליבה לרבות , IIIלהוראות באזל כי יעד הון הליבה הנדרש הינו בהתאם , יצוין

. II צפויות להיות שונות משמעותית מההגדרות שנכללו במסגרת הוראות באזל, שייקבעו על ידי המפקח על הבנקים (מההון

 

הבנק לומד את ההוראה . חלוקת דיבידנד תתאפשר במידה שלא תפגע ביכולתו של הבנק לעמוד בדרישות ההון החדשות

ואת ההשלכות הצפויות בכל הקשור לגיבוש תוכנית הון מעודכנת במטרה להבטיח את יישום ההוראה ועמידה בדרישות יחס 

 . הון הליבה החדש
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20/05/2012-טיוטה ל

2012  ב מ ר ס 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  - 5באור 

סכומים מדווחים

2012  ב מ ר ס 31
סך הכל פריטים )א(מטבע חוץ     מטבע ישראלי

אחר שאינם צמוד למדד   דולר לא
כספיים המחירים צמוד

)לא מבוקר(  
)במיליוני  שקלים  חדשים(  

נכסים

מזומנים ופיקדונות בבנקים             562.9          711.6         39.4           6.9             -          1,320.8

ניירות ערך             614.8              4.5             -             -             -             619.3

נטו, אשראי לציבור          3,745.7            80.7             -             -             -          3,826.4

בניינים וציוד                   -               -             -             -         66.0               66.0

נכסים אחרים               61.9               -             -             -           6.6               68.5

5,901.0 72.6 6.9 39.4 796.8 4,985.3 סך כל הנכסים

התחייבויות

פיקדונות הציבור          3,334.6          616.1         39.1           6.9             -          3,996.7

פיקדונות מבנקים          1,004.2            68.0             -             -             -          1,072.2

כתבי התחייבויות נדחים             151.8               -             -             -             -             151.8

התחייבויות אחרות             224.5              5.2           0.1             -           1.5             231.3

5,452.0 1.5 6.9 39.2 689.3 4,715.1 סך כל ההתחייבויות

449.0 71.1  -   0.2           107.5 270.2 ה פ ר ש

.כולל צמודי מטבע חוץ )א(

.ח בגין מכשירים פיננסיים בהם קיימת ברירת הצמדה'' מיליון ש31.2בסך הנכסים וההתחייבויות כלולות יתרות בסך של  )ב(

)ב(

)ב(
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20/05/2012-טיוטה ל

2012  ב מ ר ס 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

)המשך(נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  - 5באור 

סכומים מדווחים

2011  ב מ ר ס 31
סך הכל פריטים )א(מטבע חוץ     מטבע ישראלי

אחר שאינם צמוד למדד   דולר לא
כספיים המחירים צמוד

)לא מבוקר(  
)במיליוני  שקלים  חדשים(  

נכסים

מזומנים ופיקדונות בבנקים             526.6          632.5         38.7            6.1            -          1,203.9

ניירות ערך             479.3              7.2            -            -            -             486.5

נטו, אשראי לציבור           3,275.4            92.9            -            -            -          3,368.3

בניינים וציוד                  -               -            -            -         56.3               56.3

נכסים אחרים               53.8               -            -            -            6.0               59.8

5,174.8 62.3 6.1 38.7 732.6 4,335.1 סך כל הנכסים

התחייבויות

פיקדונות הציבור           2,925.9          558.2         37.7            6.1            -          3,527.9

פיקדונות מבנקים             863.2            83.6            -            -            -             946.8

כתבי התחייבויות נדחים             151.7               -            -            -            -             151.7

התחייבויות אחרות             207.5              4.0            0.1            -            1.5             213.1

4,839.5 1.5 6.1 37.8 645.8 4,148.3 סך כל ההתחייבויות

335.3 60.8 -            0.9 86.8 186.8 ה פ ר ש

.כולל צמודי מטבע חוץ )א(

.ח בגין מכשירים פיננסיים בהם קיימת ברירת הצמדה'' מיליון ש76.0בסך הנכסים וההתחייבויות כלולות יתרות בסך של  )ב(

.הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים )ג(

)ב(

)ב(

)ג(

)ג(

)ג(

)ג(

)ג()ג(
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20/05/2012-טיוטה ל

2012  ב מ ר ס 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

)המשך(נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  - 5באור 

סכומים מדווחים

2011 בדצמבר 31
סך הכל פריטים )א(מטבע חוץ     מטבע ישראלי

אחר שאינם צמוד למדד   דולר לא
כספיים המחירים צמוד

)מבוקר(
)במיליוני  שקלים  חדשים(

נכסים

1,336.0 מזומנים ופיקדונות בבנקים          611.1          677.6            41.0              6.3               -

571.1 ניירות ערך          566.7              4.4               -                 -               -

3,723.3 נטו, אשראי לציבור       3,641.6            81.7               -               -               -

62.2 בניינים וציוד               -                 -                 -                 -            62.2

68.4 נכסים אחרים            64.9               -                 -                 -                3.5

5,761.0 65.7 6.3 41.0 763.7 4,884.3 סך כל הנכסים

התחייבויות

3,892.2 פיקדונות הציבור       3,242.9           602.4            40.6               6.3               -

1,056.1 פיקדונות מבנקים          986.6              69.5                 -                 -               -

157.9 כתבי התחייבויות נדחים          157.9                 -                 -                 -               -

231.3 התחייבויות אחרות          224.5               5.2                0.1                 -              1.5

5,337.5 1.5              6.3 40.7 677.1 4,611.9 סך כל ההתחייבויות

423.5 64.2 -               0.3 86.6 272.4 ה פ ר ש

.כולל צמודי מטבע חוץ )א(

.ח בגין מכשירים פיננסיים בהם קיימת ברירת הצמדה'' מיליון ש30.4בסך הנכסים וההתחייבויות כלולות יתרות בסך של  )ב(

)ב(

)ב(
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20/05/2012-טיוטה ל

2012  ב מ ר ס 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות - 6באור 

31.3.201231.3.201131.12.201131.3.201231.3.201131.12.2011
סכומים מדווחים

)2(יתרת הפרשה )2(יתרת הפרשה )2(יתרת הפרשה )1(יתרת החוזים )1(יתרת החוזים )1(יתרת החוזים 
(מבוקר)(לא מבוקר)(לא מבוקר)(מבוקר)(לא מבוקר)(לא מבוקר)

ח "מיליוני ש

מאזניים- מכשירים פיננסיים חוץ  .א

:עסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי

0.1                  -20.322.810.20.1אשראי תעודות

54.743.153.00.50.40.4ערבויות להבטחת אשראי

104.987.897.50.70.60.6ערבויות אחרות

237.9224.4224.10.20.30.1מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו

ד ומסגרות אשראי אחרות בחשבונות "מסגרות חח
401.8348.1392.00.70.70.7לפי דרישה שלא נוצלו

33.669.738.20.10.30.2התחייבויות בלתי חוזרות לתת אשראי שאושר ועדין לא ניתן

.לפני השפעת הפרשה להפסדי אשראי, יתרת החוזים או הסכומים הנקובים שלהם לסוף התקופה )1(

.יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף התקופה )2(

31.3.201231.3.201131.12.2011
סכומים מדווחים

(מבוקר)(לא מבוקר)(לא מבוקר)
ח "מיליוני שהתחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות אחרות.ב

2.10.71.4התחייבות לרכישת ציוד והתקנות.1

- חוזי שכירות לזמן ארוך .2

:דמי שכירות של בניינים  וכלי רכב בשל התקשרויות לתשלום בשנים הבאות

1.81.12.3בשנה ראשונה 

4.32.42.5בשנה שנייה 

3.92.02.3בשנה שלישית 

3.41.72.0בשנה רביעית 

2.91.41.6בשנה חמישית 

22.52.24.1מעל חמש שנים  

38.810.814.8סך הכל

. ההתקשרות כוללת תקופת שכירות אפשרית מירבית בהתאם לחוזה השכירות

.ח אינו כלול בסכומים לעיל'' מיליוני ש0.1סכום השכירות המוגנת השנתית . הבנק שכר מספר מבנים כדייר מוגן

לדעת הנהלת הבנק המתבססת על חוות דעת משפטיות באשר. במהלך העסקים השוטף הוגשו כנגד הבנק תביעות משפטיות.ג

.במקום בו נדרשו הפרשות לכיסוי נזקים כתוצאה מהתביעות האמורות, נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות,  לסיכויי התביעות

לדעת הנהלת הבנק סכום החשיפה הנוספת בשל תביעות שהוגשו נגד הבנק בנושאים שונים אשר אפשרות התממשותן 

.ח'' מיליון ש2.1- מסתכם בסך של כ, אינה קלושה
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 יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים - 7באור 
 

 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 הריבית בשיעור עתידי המהוון ה ניםמזומה םנוכחי של תזריהערך על פי ההשווי ההוגן נאמד , לפיכך

 .בו היתה מבוצעת עסקה דומה ביום הדיווח

, לכן. יקטיבייא סובוהש , באמצעות הערכת תזרים המזומן העתידי וקביעת שיעור ריבית הניכיון מחושבאומדן של השווי ההוגן

 הערכת השווי ההוגן המצורפת אינה בהכרח אינדיקציה לשווי מימוש של המכשיר הפיננסי , המכשירים הפיננסיים רובעבור

הערכת השווי ההוגן נערכה לפי שיעורי הריבית התקפים למועד הדיווח ואינה לוקחת בחשבון את התנודתיות  . ביום הדיווח

בעיקר הדברים . הנחת שיעורי ריבית אחרים יתקבלו ערכי שווי הוגן שיכול שיהיו שונים באופן מהותיב. של שיעורי הריבית

בקביעת ערכי השווי ההוגן לא הובאו , בנוסף. אמורים לגבי המכשירים הפיננסיים  בריבית קבועה או שאינם נושאים ריבית

הפער בין , יותר מכך. בחשבון העמלות שיתקבלו או ישולמו אגב הפעילות העסקית וכן אינם כוללים את השפעת המס

היתרה במאזן לבין יתרות השווי ההוגן יתכן ולא ימומש מכיוון שברוב המקרים הבנק עשוי להחזיק את המכשיר הפיננסי עד 

בשל , כמו כן.  כעסק חיהבנקאור זה כדי להצביע על שווי יבשל כל אלה יש להדגיש כי אין בנתונים הכלולים בב. לפרעון

יש להיזהר בעת , הקשת הרחבה של טכניקות הערכה והאומדנים האפשריים ליישום במהלך ביצוע הערכת השווי ההוגן

. עריכת השוואות ערכי שווי הוגן בין בנקים שונים

 
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 

בדרך . בשיעורי ריבית המשקפים את רמת הסיכון והמרווח הממוצע הגלומים באשראי באותה קטגוריה ואת תקופת האשראי

 . בבנק עסקאות דומות במועד הדיווחלפיו נעשותכלל שיעור זה נקבע לפי שיעור ריבית 

 

. ש הוערך בהתאם לערך במאזן"השווי ההוגן של יתרות חובה בחשבונות עו
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 (המשך)  יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים- 7באור 
 

בכל .  חושב תוך שימוש בשיעורי ריבית ניכיון המשקפים את סיכון האשראי הגבוה הגלום בהםפגומיםהשווי ההוגן של חובות 

 את הבנק בעיסקאות במועד הדיווח באותו ים ביותר המשמשים הריבית הגבוהישיעורמשקפים את מקרה שיעורי ריבית אלה 

השפעות של מחיקות חשבונאיות ושל חושבו לאחר ניכוי פגומים וחובות אחרים תזרימי המזומן העתידיים עבור חובות . מגזר

. הפרשות להפסדי אשראי בגין החובות

 

תוצאות הבדיקה העלו . בוצעה בדיקת רגישות של אומדן השווי ההוגן של החובות הפגומים לשיעורי ריבית הנכיון, בנוסף

 2012 של החובות הפגומים לסוף מרס  את השווי ההוגןמריבית הנכיון מקטין 1%-ריבית גבוהה בבשהיוון החובות הפגומים 

. ח" מיליון ש0.1בסך של 

 

: התחייבויות פיננסיות

 

בסיסי ההצמדה ותקופת , סוג הריבית, כומיםסיתרת הפיקדונות מוינה למספר קטגוריות בהתאם למדרגי - פיקדונות הציבור

תשלומים אלו הוונו בשיעורי ריבית המשקפים . (קרן וריבית)בכל קטגוריה חושב התזרים של התשלומים העתידיים . ההפקדה

.   לתקופה שנותרה עד לפרעוןאותה קטגוריהמאת שיעור הריבית הממוצע בו הבנק מגייס פיקדונות דומים 

 

 .היתרה במאזן נחשבת כאומדן של השווי ההוגן - (ש"עו)חשבונות עובר ושב 

 

עשוי שיעורי ריבית שבהם הבנק אומדן שיטת היוון תזרימי מזומנים עתידיים לפי השווי ההוגן נאמד ב -מבנקיםפיקדונות 

 .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  במועד  - כתבי התחייבויות נדחים

. או  יכול להנפיק כתבי התחייבות דומים ביום הדיווח, הדיווח

 

לעמלות בעסקאות דומות  השווי ההוגן הוערך בהתאם - מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים בהם היתרה מייצגת סיכון אשראי

. במועד הדיווח תוך התאמה ליתרת תקופת העסקה ולאיכות האשראי של הצד הנגדי
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)המשך(יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  - 7באור 

:הרכב. ג
2012  ב מ ר ס 31

שווי הוגן יתרה במאזן
כ"סה(ב)(א)

סכומים מדווחים
)לא מבוקר(

ח"מיליוני ש

נכסים פיננסיים
 1,338.4  1,320.8  1,159.2  161.6 מזומנים ופיקדונות בבנקים

 619.3  619.3                         - 619.3 )ג(ניירות ערך 
 3,803.1  3,826.4  2,849.6  976.8 נטו, אשראי לציבור

 3.8  3.8                         - 3.8 נכסים פיננסיים אחרים

 5,764.6  5,770.3  4,008.8  1,761.5 סך כל הנכסים הפיננסיים

התחייבויות פיננסיות
 4,013.0  3,996.7  3,528.4  468.3 פיקדונות הציבור

 1,074.5  1,072.2  68.0  1,004.2 פיקדונות מבנקים
 154.8  151.8  151.8                        -כתבי התחייבות נדחים

 136.6  139.5  128.9  10.6 התחייבויות פיננסיות אחרות

 5,378.9  5,360.2  3,877.1  1,483.1 סך כל  ההתחייבויות הפיננסיות

2011  ב מ ר ס 31
שווי הוגן יתרה במאזן

כ"סה(ב)(א)
סכומים מדווחים

)לא מבוקר(
ח"מיליוני ש

נכסים פיננסיים
 1,211.2  1,203.9  990.0  213.9 מזומנים ופיקדונות בבנקים

 486.5  486.5                         - 486.5 )ג(ניירות ערך 
 3,365.4  3,368.3  2,440.0  928.3 נטו, אשראי לציבור

 4.7  4.7                         - 4.7 נכסים פיננסיים אחרים

 5,067.8  5,063.4  3,430.0  1,633.4 סך כל הנכסים הפיננסיים

התחייבויות פיננסיות
 3,530.9  3,527.9  3,078.3  449.6 פיקדונות הציבור

 948.6  946.8  83.6  863.2 פיקדונות מבנקים
 156.9  151.7  151.7                        -כתבי התחייבות נדחים

 122.3  124.8  116.1  8.7 התחייבויות פיננסיות אחרות

 4,758.7  4,751.2  3,429.7  1,321.5 סך כל  ההתחייבויות הפיננסיות

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 ש3.9 - 2011 במרס 31-ח וב'' מיליוני ש3.8 - 2012 במרס 31-ב

:הערות
או מהווה קירוב לשווי הוגן  )מכשירים המוצגים במאזן לפי שווי הוגן(מכשירים פיננסיים שבהם היתרה במאזן זהה לשווי הוגן . א

.) חודשים3יתרות חשבונות עובר ושב שהם על בסיס רבית שוק משתנה בתדירות של עד (    
.מכשירים פיננסיים אחרים. ב
.ניירות ערך - 2ראה באור , לפירוט נוסף על יתרה במאזן ושווי הוגן של ניירות ערך. ג
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)המשך(יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  - 7באור 

 :)המשך(הרכב . ג
2011 בדצמבר 31

שווי הוגן יתרה במאזן
כ"סה(ב)(א)

סכומים מדווחים
)מבוקר(

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                        -כתבי 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

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 ש3.6 - 2011 בדצמבר 31- ב

:הערות
או מהווה קירוב לשווי הוגן  )מכשירים המוצגים במאזן לפי שווי הוגן(מכשירים פיננסיים שבהם היתרה במאזן זהה לשווי הוגן . א

.) חודשים3יתרות חשבונות עובר ושב שהם על בסיס רבית שוק משתנה בתדירות של עד (    
.מכשירים פיננסיים אחרים. ב
.ניירות ערך - 2ראה באור , לפירוט נוסף על יתרה במאזן ושווי הוגן של ניירות ערך. ג
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פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה- '  א7באור 

2011 בדצמבר 201131  ב מ ר ס 201231  ב מ ר ס 31
יתרה מאזניתמדידות שווי הוגן יתרה מאזניתמדידות שווי הוגן יתרה מאזניתמדידות שווי הוגן 

המשתמשות במחירים המשתמשות במחירים המשתמשות במחירים 
מצוטטים בשוק פעילמצוטטים בשוק פעילמצוטטים בשוק פעיל

)1רמה ()1רמה ()1רמה (
)מבוקר()לא מבוקר()לא מבוקר(

ח"מיליוני ש

 571.1  571.1  486.5  486.5  619.3  619.3 ניירות ערך זמינים למכירה

פריטים הנמדדים בשווי הוגן שלא על בסיס חוזר ונשנה ופריטים אחרים- '  ב7באור 

2012  ב מ ר ס 31
שווי הוגן -מדידות שווי הוגן המשתמשות ב

יתרהנתונים לא נתונים נצפיםמחירים
מאזניתנצפיםמשמעותייםמצוטטים

משמעותייםאחריםבשוק פעיל
)3רמה ()2רמה ()1רמה (

)לא מבוקר(
ח"מיליוני ש

נכסים והתחייבויות אחרים

נכסים

 1,320.8  1,176.8  71.1  90.5 מזומנים ופיקדונות בבנקים
 3,826.4  2,587.1  1,216.0                    -נטו, אשראי לציבור

 3.8                     - 3.8                    -אחר
 5,151.0  3,763.9  1,290.9  90.5 סך כל הנכסים 

התחייבויות

 3,996.7  3,308.0  705.0                    -פיקדונות הציבור
 1,072.2  70.3  1,004.2                    -פיקדונות מבנקים

 151.8  154.8              -                   -כתבי התחייבות נדחים
 139.5  126.0             10.6                   -אחר

 5,360.2  3,659.1  1,719.8                    -סך כל  ההתחייבויות 
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הכנסות והוצאות רבית - 8באור 
סכומים מדווחים

)לא מבוקר(
לשלושה חודשים

 במרס31-שנסתיימו ב

2011 2012
)במיליוני שקלים חדשים(

הכנסות רבית .א

71.9 81.6 מאשראי לציבור

12.5 8.4 מפיקדונות בבנקים

3.8 4.6 מאגרות חוב

88.2 94.6 סך כל הכנסות הרבית

הוצאות רבית .ב

)18.2( (17.4) על פיקדונות הציבור

)5.9( (6.3) על פיקדונות מבנקים

)1.7( (1.9) על כתבי התחייבויות נדחים

(25.8) (25.6) סך כל הוצאות הרבית

62.4 69.0 נטו, רבית )הוצאות(סך הכנסות 

: פירוט הכנסות רבית על בסיס צבירה מאגרות חוב .ג

זמינות למכירה 4.6  3.8 

סך הכל כלול בהכנסות רבית 4.6  3.8 

.'ד.1לפירוט ראה באור . סווג מחדש בעקבות היישום לראשונה של הוראות המפקח על הבנקים בנושא מתכונת דוח רווח והפסד בתאגיד בנקאי )א(

)א(
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הכנסות מימון שאינן מרבית - 9באור 
סכומים מדווחים

)לא מבוקר(
לשלושה חודשים

 במרס31-שנסתיימו ב

2011 2012
)במיליוני שקלים חדשים(

הכנסות מימון שאינן מרבית בגין פעילויות שאינן למטרות מסחר .א

מפעילות במכשירים נגזרים .1.א

הכנסות נטו בגין מכשירים נגזרים אחרים                           0.1                           0.1

מהשקעות באגרות חוב .2.א

0.1                           0.1 רווחים ממכירת אגרות חוב זמינות למכירה

נטו, הפרשי שער                            -                            - .3.א

0.2 0.2 סך כל הכנסות מימון שאינן מרבית בגין פעילויות שאינן למטרות מסחר

.'ד.1לפירוט ראה באור . סווג מחדש בעקבות היישום לראשונה של הוראות המפקח על הבנקים בנושא מתכונת דוח רווח והפסד בתאגיד בנקאי )א(

.ח'' מיליוני ש0.1- סכום נמוך מ )ב(

)א(

)ב()ב(
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מידע על מגזרי פעילות  - 10באור 
 

מגזר ,מגזר לקוחות מסחריים קטנים ורשויות מקומיות , מגזר משקי בית: בבנק ארבעה מגזרי פעילות עיקריים
. לקוחות מסחריים גדולים ומגזר ניהול פיננסי

.   נפתח בבנק מרכז עסקים המטפל בלקוחות הגדולים2011במהלך ספטמבר 
 שונו מגזרי הפעילות כך שלקוחות מרכז העסקים ירוכזו במגזר מסחריים 2012החל מהרבעון הראשון של שנת 

יועברו לניהול במגזר מסחריים  (וביניהם הרשויות המקומיות)גדולים ויתר הלקוחות שהיו משויכים למגזר זה בעבר 
 .קטנים ורשויות מקומיות

. מספרי ההשוואה סווגו מחדש בהתאם
 

: להלן תיאור מגזרי הפעילות
 

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

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

.  ח" מיליון ש25או מחזור פעילותם עולה על /ח ו" מיליון ש5והיקף האשראי הניתן להם עולה על לצרכי עסקיהם 
. לקוחות אלו מנוהלים בנפרד במרכז עסקים פרימיום

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

.  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

 

: להלן תוצאות פעילות המגזרים לעיל
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)המשך(מידע  על מגזרי פעילות  - 10באור 
סכומים מדווחים

2012 במרס 31לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 
 סך הכל סכומים שלא ניהול פיננסימסחרייםמסחרייםמשקי בית        

הוקצו והתאמות גדולים קטנים
ורשויות

מקומיות 
(במיליוני שקלים חדשים)

(לא מבוקר)
:הכנסות רבית נטו

 69.0                  - 5.8  5.3  24.2  33.7 מחיצוניים
                 -                 -(4.2)(1.3)(1.8) 7.3 בינמגזרי

הכנסות שאינן מרבית
 29.2                 0.1 0.1  1.4  10.2  17.4 מחיצוניים
                 -                 -                 -                 -                -                -בינמגזרי

 98.2                 0.1 1.7  5.4  32.6  58.4 סך ההכנסות
(0.3)                 -                 - 0.1  0.4 (0.8)בגין הפסדי אשראי )הכנסות(הוצאות 

 25.7  0.1  0.8  1.9  9.9  13.0 רווח נקי

 )א( 2011 במרס 31לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 
 סך הכל סכומים שלא ניהול פיננסימסחרייםמסחרייםמשקי בית        

הוקצו והתאמות )ג(גדולים קטנים
ורשויות

)ג(מקומיות 
(במיליוני שקלים חדשים)

(לא מבוקר)
:הכנסות רבית נטו

 62.4                 0.7 9.0  3.5  22.8  26.4 מחיצוניים
                 -                 -(7.3)(0.9)(2.6) 10.8 בינמגזרי

הכנסות שאינן מרבית
 28.9                 0.1 0.3  1.1  10.0  17.4 מחיצוניים
                 -                 -(0.2)                 -                - 0.2 בינמגזרי

 91.3                 0.8 1.8  3.7  30.2  54.8 סך ההכנסות
 1.3                  -                 -(0.5) 0.6  1.2 בגין הפסדי אשראי )הכנסות(הוצאות 

 23.8  0.4  1.0  1.4  9.3  11.7 רווח נקי

 )א( 2011 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
 סך הכל סכומים שלא ניהול פיננסימסחרייםמסחרייםמשקי בית        

הוקצו והתאמות )ג(גדולים קטנים
ורשויות

)ג(מקומיות 
(במיליוני שקלים חדשים)

(מבוקר)
:הכנסות רבית נטו

 265.1                  - 29.6  16.6  99.0  119.9 מחיצוניים
                 -                 -(23.8)(4.1)(12.5) 40.4 בינמגזרי

הכנסות שאינן מרבית
 114.3                  - 1.4  4.4  39.0  69.5 מחיצוניים
                 -                 -(1.1)                 -                - 1.1 בינמגזרי

 379.4                  - 6.1  16.9  125.5  230.9 סך ההכנסות
 6.5                  -                 -(1.6)(0.6) 8.7 בגין הפסדי אשראי )הכנסות(הוצאות 

 108.7                  - 3.4  7.1  44.9  53.3 רווח נקי

.'ד-ו' ג1לפירוט ראה באור . סווג מחדש בעקבות היישום לראשונה של הוראות המפקח על הבנקים בנושא מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי )א(

.ח'' מיליוני ש0.1- סכום נמוך מ )ב(

.סווג מחדש )ג(

)ב(
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תנאים מגבילים ובטחונות , שעבודים -11באור 
 

חתם , לשם כך. באמצעות אשראי יומי או תוך יומי מבנק ישראל, באם יווצרו ,לבנקים לממן פערי נזילותמאפשר בנק ישראל 

ל הבנק שיעבד "כערובה לנ. ישראל להבטחת סכומים המגיעים או שיגיעו לבנק ישראל מהבנק הבנק על איגרת חוב לטובת בנק

לטובת בנק ישראל בשעבוד שוטף ללא הגבלה בסכום אגרות חוב המופקדות בחשבון ספציפי המתנהל במסלקת הבורסה 

 . ל ברשם החברות"הבנק רשם שיעבוד כנ. אביב על שם בנק ישראל-לניירות ערך בתל

ח ביום '' מיליוני ש43.8ח לעומת סך '' מיליון ש43.7 לסך של 31.3.2012אגרות חוב שהועברו לפקדון המשועבד הסתכמו ביום 

. 2011ח בסוף שנת '' מיליון ש43.4 וסך של 31.3.2011
 

 הבנק  עובדילנציגות הסכם בין הנהלת הבנק -12באור 
 

למרות כל האמור בהסכמים אחרים כלשהם  נחתם הסכם בין הנהלת הבנק לנציגות עובדי הבנק לפיו 2012  במרס 29ביום 

יחול ניתוק מלא ומוחלט בין תשלום , סיכומי דיון אחרים כלשהם שהיו ביניהם/סיכומים/או בהבנות/שנעשו בין הצדדים בעבר ו

 .האם-מענק רווחים שנתי לעובדי הבנק לבין תשלום מענק רווחים שנתי לעובדי החברה
 

ואם כן , אשר יחליט אם לשלם המענק, פי החלטתו הבלעדית של הבנק-ישולם על, אם בכלל, מענק רווחים שנתי לעובדי הבנק

. 'פי אילו קריטריונים וכד-על, באיזה אופן, מתי, באיזה סכום- 

 

על המידה בה עמד הבנק ביעדי הרווח השנתי אשר נקבעו בתוכנית העבודה לשנה , אך לא רק, החלטתו של הבנק תתבסס גם

.  הרלבנטית

 

ואשר הקריטריונים לחלוקתו , 2011האמור לעיל נכנס לתוקף מיידי ויופעל לגבי מענק רווחים שישולם לעובדים עבור שנת 

. נמסרו לנציגות העובדים

 

. אין באמור לעיל משום התחייבות לתשלום מענק רווחים שנתי כלשהו בגין שנה אחרת כלשהי

 

, האם-למעט האמור לעיל אין שינוי בכל שאר הנושאים בהם קיימת זיקה בין התנאים של עובדי הבנק לבין אלו של עובדי חברת

 .ואין בהסכם זה לשנותה, במידה בהיקף ובמעמד של הזיקה האמורה ערב חתימת הסכם זה

 
 


