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 דין וחשבון של הדירקטוריון

 

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

 ביוני 30בדוח הכספי ליום  ( ה) –ו ( ד) 1פרט לאמור בביאור , 2011בדצמבר  31ליום 
 .2011יש לעיין בדוחות אלה ביחד עם הדוח השנתי לשנת . 2012

 

 הכללית והשפעת גורמים חיצונייםהסביבה . א
 

 התפתחויות עיקריות במשק
 

מורגשת האטה בקצב הצמיחה של המשק הישראלי  2012במחצית הראשונה של 
פרסמה הלשכה המרכזית  2012ביולי . בהשוואה לשיעורי הצמיחה בשנים האחרונות

לסטטיסטיקה עדכון לפיו קצב הצמיחה ברבעון הראשון של השנה היה נמוך מהאומדן 
 מנוכה, בשיעור שנתי, 2011ברבעון האחרון של  3.1%לעומת  2.7% -הקודם והסתכם ל

 .עונתיות
 7.2% -ל 2012 יוניעלה בחודש ( ומעלה 15מבני )שיעור הבלתי מועסקים מכח העבודה 

 . 2012באפריל  6.8%לעומת 
 

לעומת חצי , 1.0% -הסתכם ב 2012קצב עליית המחירים במחצית הראשונה של שנת 
במחצית  2.2%ולעומת שיעור של  בה נותר המדד כמעט ללא שינוי, השנה שקדמה לה

במחצית  0.7% -המדד ללא דיור והמדד ללא אנרגיה עלו כל אחד ב. ילה אשתקדהמקב
בין הסעיפים שרשמו עליות מחירים במהלך המחצית הראשונה של . 2012הראשונה של 

ירד , מנגד. 0.9% -ותחבורה ותקשורת 1.2% –הבריאות , 1.9% -השנה היו הדיור שעלה ב
 .2.7% -לה בוהלבשה והנע 2.0% -סעיף הירקות והפירות ב

 .3%-1%קצב עליית המחירים  מצוי עדיין בטווח יעד יציבות המחירים הממשלתי של 
 -ב 2012ציפיות האינפלציה לשנה קדימה הנגזרות מנתוני שוק ההון הסתכמו בחודש מאי 

 .2011בדצמבר  1.9% -ו 2012במרס  2.8%לעומת  2.2%
 

מול השקל ואילו  2.7% -ב 2012במחצית הראשונה של  שער החליפין של הדולר התחזק
פיחות בשערו של השקל נמשך ה 2012בחודש יולי . 0.1%האירו נחלש בשיעור קל של 

 2012 בסוף יולי .2009לראשונה מאז יוני , ח לדולר"ש 4.0 -לשער של יותר מ והדולר הגיע
 .במהלך החודש 1.9%עלייה של , ח"ש 3.997עמד השער על 

 
 2.50% -ל 2012בדצמבר  2.75%מרמה של בנק ישראל  ריביתבמהלך התקופה הופחתה 

 2.25% -הופחתה הריבית פעם נוספת ל 2012בסוף יוני , ולאחר מכן 2012בפברואר 
 .2012ונותרה ברמה זו גם באוגוסט 

הפרוטוקולים של הועדה המוניטרית של בנק ישראל לגבי החלטות הריבית מצביעים כי 
היו משבר החוב באירופה והחשש שההאטה בקצב בין הגורמים שעמדו במוקד הדיונים 

, כמו כן. הצמיחה של מדינות אירופה תפגע גם במשק הישראלי דרך חולשת היצוא
, ההתפתחויות בשוק הדיור, התייחסו בועדה לסימנים להאטה כלכלית במשק הישראלי

חברי הועדה הדגישו את חשיבות העלאת .קצב עליית המחירים והגרעון בתקציב המדינה
 . שיעורי המס והורדה בשיעורי הגידול של הוצאות המדינה
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 9.7 -ב 2012הסתכם במחצית הראשונה של ( ללא אשראי)הגרעון בפעילות הממשלה 
משרד האוצר . ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליארד ש 5.3לעומת , ח"מיליארד ש

.  ראחוזי תוצ 3.4 -אחוזי תוצר ל 2.0 -מ 2012העלה את תחזית הגרעון לשנת 
 

שכוללת מספר צעדים " חבילה פיסקאלית" אושרה בממשלה 2012בחודש יולי 
בין הצעדים . על מנת לעמוד ביעדים שקבעה הממשלה, לדברי משרד האוצר, שנדרשים

העלאת , העלאת שיעור מס הכנסה שולי ליחיד בחלק ממדרגות המס: שנכללים בחבילה
ביטול הפחתת מסים על , קיםיסהעלאת מס מע, העלאת מיסוי על רכב, מ באחוז"מע

רוב הצעדים . אלקטרוניקה בידורית והמשך העלאת מס רכישה על דירות השקעה
והצעד  2012-אך חלקם יתבצעו כבר ב 2013לינואר  1 -כנס לתוקף החל מהימיועדים לה

. הראשון שכבר יושם הוא העלאת המס על סיגריות ואלכוהול
 -בתקציב ב 3%ושל  2012 -בתקציב ב 5%קיצוץ רוחבי של אישרה הממשלה , בנוסף
למידע נוסף על  .בכפוף למספר שינויים אושרו הצעדים בכנסת 2012באוגוסט . 2013

חקיקה במערכת "הצעדים הכלכליים החדשים והשלכותיהם על הבנק ראה סעיף 
. בפרק זה "הבנקאית ונושאים מיוחדים

 
אישרה הממשלה את תוספת התקציב הנדרשת לאימוץ  2012נציין שבחודש ינואר 

בין המלצות הועדה היו הקמת צוות לבחינת הגברת . מלצות ועדת טרכטנברגה
המפקח על הבנקים הגישה דוח , הועדה בראשות דוד זקן. התחרותיות בענף הבנקאות

ובין המלצותיה היו ניתוב חלק מכספי החיסכון ארוך הטווח של הציבור  2012ביניים ביולי 
, עידוד הקמה של בנק אינטרנטי, קטניםלהגדלת היצע האשראי למשקי הבית ולעסקים 

אפשרות לפתיחת חשבונות באמצעות האינטרנט והקלה על סגירת חשבונות ומעבר 
. עלולות לפגוע בהכנסות הבנק בעתיד ,באם יאומצו ,ל"ההמלצות הנ. מבנק לבנק

 
ירידות . 0.9% -ב 100א "ומדד ת 2.6% -ב 25א "ירד מדד ת 2012במחצית הראשונה של 

על רקע משבר החוב באירופה והחרפת התחרות  2012יוחד נרשמו בחודש מאי חדות במ
את דירוג  S&Pבמהלך התקופה הפחיתה חברת דירוג  האשראי . בשוק הסלולאר

צרפת וספרד וכתוצאה נרשמו עליות חדות , האשראי של מספר מדינות אירופאיות בהן
. ת במדדי המניות המוביליםח של חלק ממדינות הגוש וכן ירידו"בתשואות לפדיון על אג

 
והאפיק הלא  2.6%בשוק אגרות החוב הממשלתיות רשם האפיק הצמוד למדד עלייה של 

ח הלא "ומדד האג 2.1% -ח הלא צמודות בריבית משתנה עלו ב"האג. 2.9% -צמוד עלה ב
במחצית מדד אגרות החוב הלא ממשלתיות עלה . 3.1% -צמודות בריבית קבועה עלה ב

.  מ"בדומה למדד המק, 1.3% -ב 2012הראשונה של 
מנתוני בנק ישראל עולה שבחמשת החודשים הראשונים של השנה מימשו תושבי חוץ 

. מיליארד דולר 4.5ח ממשלתיות בסכום כולל של "מ ובאג"אחזקות במק
 

 -מזה כ, ח"מיליון ש 589.6 -ב 2012 ביוני 30סתכם ביום השל הבנק  ניירות ערךתיק 
  במהלך המחצית הראשונה .ח של חברות"והיתרה באג ,מ"מקו לתיותח ממש"באג 99.5%

 .ח"מיליון ש 18.5 -גדלו אחזקות הבנק בניירות ערך ב 2012של 
 ח צמודות"אג 0.6% -ח לא צמודות וכ"אג 99.4%הוא  2012ביוני  30הרכב התיק ליום 

. למדד
 

ה על תהליך קבלת השפע, הן בתחום הריאלי והן הפיננסי, להתפתחויות הכלכליות במשק
בעיקר נבחנות ההשפעות של ארועים כלכליים ותחזיות לגבי . ההחלטות בבנק

הן , התפתחויות עתידיות על תוצאות פעילות המגזרים השונים ועל ניהול הסיכונים בבנק
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" ניהול הסיכונים"למידע נוסף ראה . בתחום סיכוני האשראי והן בסיכוני שוק ונזילות
שיעור הריבית במשק משפיע על המרווח הפיננסי של . קטוריוןשל דוח הדיר' בפרק ד

לדוח הדירקטוריון ' למידע נוסף ראה בסקירה על סיכוני הריבית בבנק בפרק ד. הבנק
  .לסקירת ההנהלה' ובתוספת א

מידע "הינו " התפתחויות עיקריות במשק"חלק מהמידע המופיע במסגרת המידע על 
בדוח ' אבפרק " מידע צופה פני עתיד"ה ראה סעיף למשמעות מושג ז". צופה פני עתיד

 .הדירקטוריון
 

 חקיקה במערכת הבנקאית ונושאים מיוחדים 
 

אשר , להלן שינויי החקיקה וההוראות הרגולטריות העיקריים הרלוונטיים לפעילות הבנק
 (.*) 2012של  המחצית הראשונהבמהלך אירעו 

במערכת הבנקאית ונושאים חקיקה "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
 

 3122ב "התשע -מ"תיקון לחוק המע
 

באופן שיאסור ( א) 47מ סעיף "תיקון לחוק מע 2012במרס  6ועדת הכספים אישרה ביום 
 .לדרוש חשבוניות מס מבעל מקצוע חופשי כתנאי לביצוע התשלוםעל גופים מסוימים 

מ לפיו האסמכתא לדיווח המקוון תהא "איגוד הבנקים הגיע לסיכום עם רשויות מע
 . חשבונית עסקה או הוראת התשלום, מעתה

 
 3123 -ב"התשע( תיקוני חקיקה)חוק הבנקאות 

 
שלישית את חוק הבנקאות אישרה מליאת הכנסת בקריאה שנייה ו 2012במרס  12ביום 

 .2012ב "התשע( תיקוני חקיקה)
וייעודו העיקרי הינו , ולפקודת הבנקאות( רישוי)החוק כולל תיקונים לחוק הבנקאות 

ל הנוגעים לאופן הצעת המועמדים לכהונה "השלמת הסדרים הקבועים בחוקים הנ
במטרה למנוע  וזאת, מינויים וכהונתם, כדירקטורים בתאגיד בנקאי ללא גרעין שליטה

תיקונים )שליטה בפועל בתאגיד בנקאי כאמור בלא קבלת היתר שליטה מבנק ישראל 
, 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)קונים שמטרתם הרחבת הפיקוח על בנקים אחרים וכן מספר תי( 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 

 (. מיתמינוי מבקר פנימי בתאגיד שאינו עומד בדרישות חוק הביקורת הפני
 

 3123ב "התשע -הצעת חוק שיקים ללא כיסוי
 

אושרה במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק ובה  2012במאי  8בתאריך 
דרישה להודעה לאדם המבקש להצטרף לחשבון על מספר השנים שסורבו בחשבון 

 .והגבלות שהוטלו על החשבון
 .הבנק פועל ליישום החוק

 
 .25-38עמודים  2011ים ניתן לעיין במסגרת הדוח הכספי לשנת לשינויי חקיקה קודמ *
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  3123ב "התשע( 24' תיקון מס)חוק ההגבלים העסקיים 
 

החוק מקנה בין היתר לממונה להטיל , "רשומות"פורסם החוק ב 2012במאי  14בתאריך 
הממונה , ומפרט את השיקולים בקביעת העיצום, עיצום כספי בשיעורים המפורטים בו

חליט על הטלת העיצום לאחר שהתייעץ עם הועדה לפטורים ולמיזוגים הפועלת על פי י
לא יהא אותו אדם חשוף להעמדה , נקבע כי אם הוטל עיצום כספי על אדם, כמו כן. החוק

אלא אם התגלו עובדות או ראיות חדשות אשר מצדיקות העמדה לדין , לדין הפלילי
 .ושא משרה בגין הפרת חוקנקבע איסור שיפוי וביטוח של נ. פלילי

 
  3123ב "התשע( :2' תיקון מס)חוק החברות 

 
לחוק החברות בעניין הבראת  19' פורסם בספר החוקים תיקון מס 2012ביולי  17ביום 

שנועדה להסדיר באופן מפורט את , התיקון מתבסס על הצעת חוק ממשלתית. חברות
סס על המודל האמריקאי החוק מבו(. הקפאת הליכים)התהליך של הבראת חברות 

CHAPTER 11 ,והנושים , אשר מקנה לבית המשפט סמכויות לפגוע בזכויות הנושים בכלל
 .ככל שהדבר נדרש לשם הבראת החברה, המובטחים בפרט

החוק מרחיב את הפעולות שניתן לבצע בנכסים משועבדים ללא הסכמת הנושה 
בזכויות הקנייניות של  החוק מתנה את הפגיעה, עם זאת, המובטח במהלך ההקפאה

 ".הגנה הולמת"הנושה המובטח בקיומה של 
התיקון לחוק גם מעודד הענקת אשראי מימון הליכי הבראה וזאת גם במחיר של פגיעה 

תחילתו של התיקון לחוק תוך שישה חודשים מיום . בשעבודים של נושים מובטחים
הדבר מוצדק והוגן  אם שוכנע כי, החוק קובע שבית המשפט רשאי להורות. פרסומו

יחולו גם על הליך תלוי ועומד שהוגש , כולן או מקצתן, כי הוראות החוק, בנסיבות העניין
 .לבית המשפט לפני יום התחילה

 
  3123ב "התשע( 5' תיקון מס)חוק החוזים האחידים 

 
החוק קובע קביעת שער מזערי , 2012ביולי  12בתאריך " רשומות"החוק פורסם ב

הוספה סמכות לשר להתקין תקנות שיחריגו חוזים , כמו כן, מקפח להצמדה כתנאי
 .חודשים מיום פרסומו ואין לו תחולה רטרואקטיבית 4החוק יכנס לתוקפו תוך . מסוימים

המקפחת לכאורה את " רצפה"בהם יש ( הלוואות)י החוק נאסר להעמיד אשראים "עפ
 .שער/זכותו של הלקוח ליהנות מירידת מדד

ישום התיקון לחוק כולל איתור דגמים שנאסר על פי החוק להשתמש בהם הבנק נערך לי
 .מיפוי טפסים רלוונטיים והוצאת הנחיות מתאימות לסניפים, וחסימתם במערכת

 
 

 עלאת מיסים וקיצוץ בתקציב שאישרה הממשלה ה
 

, פורסם צו מס ערך מוסף אשר מעדכן את שיעור מס ערך מוסף  2012באוגוסט  2ביום 
 .2012בספטמבר  1החל מיום  17%כך שיעמוד על , קה ויבוא טוביןבגין עס

את העלאת מס השכר ומס  2012באוגוסט  1ועדת הכספים של הכנסת אישרה ביום 
אולם טרם פורסם צו המעדכן את , 17%לשיעור של  2012בספטמבר  1הרווח החל מיום 

הוא יושלם , ן יושלםלאור העובדה שבמידה והתיקו. שיעורי מס הרווח ומס השכר כאמור
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השלכות השינוי בשיעורי המס כאמור יבואו לידי ביטוי בדוחות , לאחר תקופת הדיווח
 .הכספיים בתקופות עוקבות

שיעורי המס הסטטוטורי אשר חל , במידה ויפורסם צו מס ערך מוסף לגבי השינוי האמור
ובשנת , 53.35%לשיעור של  53.53% משיעור של 2102על תאגידים בנקאים יעלה בשנת 

 .53.3%ואילך יעלה לשיעור של  2105
 ,(חקיקה תיקוני)המס  נטל ולשינוי הגירעון לצמצום החוק פורסם באוגוסט 3ביום 

 הביטוח דמי שיעור 2105מינואר  החל החוק במסגרת "(.החוק" -להלן ) 2102-ב"התשע
 במשק הממוצע מהשכר 01%ל ע העולה השכר חלק בגין מהמעסיקים הנגבה הלאומי

 2103ובינואר  2103בינואר  יעלה זה שיעור כן כמו ,0.3%על  ויעמוד כיום 3.3%-מ יעלה
על הבנק אינה  השינויים לעילהשפעת השלכות  .בהתאמה 7.3%-ו 7%של  לשיעור
 .מהותית

 
 

 המלצות הוועדה לבחינת הגברת התחרותיות במערכת הבנקאות
 

 הוועדה בראשות המפקח על הבנקים ו המלצות הביניים שלפורסמ 2102 ביולי 00ביום 
ההמלצות מתמקדות בהגברת התחרות בפלחי השוק . להגברת התחרותיות בין הבנקים
ההמלצות נחלקות למספר קטגוריות כאשר בטווח . של משקי הבית ועסקים קטנים

של  ביטול גבייה או הוזלה, על מספר עמלות פיקוח להטלת  כלולות המלצות קרובה
ועמלות ניהול חשבון , בעיקר עמלות ניירות ערך ללקוחות פרטיים, חלק מהעמלות
 . לעסקים קטנים

עלולות לפגוע בהכנסות הבנק , באם תתקבלנה במתכונתן הנוכחית, המלצות הוועדה 
 .ההמלצות ה שלהשפעהבשלב זה לא ניתן לאמוד את מלוא עם זאת , בעתיד

 
 דמידע צופה פני עתי

 

שאינו מתייחס לעובדות היסטוריות מהווה , המפורט בדוח הדירקטוריון חלק מהמידע
 .0301ח "התשכ, ערך-מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות

עשויות להיות שונות מהותית מאלו שנכללו במסגרת המידע צופה , תוצאות הבנק בפועל
מאי התממשות כתוצאה , 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
ת תכניו", "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

כרוכים בסיכונים ובחוסר וודאות משום שהם מבוססים על , ביטויים צופי פני עתיד אלו
תחזיות לעתיד בנושאים : רהערכות ההנהלה לגבי אירועים עתידיים אשר כוללים בין הית

, שונים הקשורים להתפתחות הכלכלית בארץ ובעולם ובמיוחד לשוקי המטבע ושוקי ההון
להתפתחויות טכנולוגיות ולנושאי , 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 , ועים יכולים להיות שונים מאלו שנחזוהאיר

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

 .מהותי
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 התפתחות עסקי הבנק. ב
 

אימץ הבנק לראשונה את הוראות המפקח על הבנקים בנושא  2012בינואר  1ביום 
כפי , הגדרה החדשה של ריביתהלרבות , פסד לתאגיד בנקאימתכונת דוח רווח וה

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

רן שנצברו וטרם למעט ביטול הפרשי הצמדה למדד על ק, בוצע באופן של יישום למפרע
הנתונים , לאור זאת. שולמו בגין חובות שסווגו כפגומים לפני מועד היישום לראשונה
סווגו מחדש כדי  2011שנכללו בדוח רווח והפסד לתקופות מקבילות אשתקד ולשנת 

ראה ביאור  .טפתלכותרות ולאופן ההצגה בתקופת הדיווח השו, להתאים להגדרה החדשה
נתוני תקופה קודמת המוצגים בדוח הדירקטוריון סווגו . הכספייםלדוחות ( ה)-ו  (ד) 1

 .מחדש בהתאם
בדבר שיעורי הכנסה והוצאה ' הדיווח בתוספת א, בשלב זה, על פי הוראות המפקח

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

 .לבין יתר חלקי דוח רווח והפסד' השוואה בין הגילוי בתוספת א
 
 

 נתונים עיקריים
 לשלושה חודשים שנסתיימו 

 ביוני 41ביום 
 

 לשישה חודשים שנסתיימו

 ביוני 41יום ב 

 שינוי (א) 3122 3123 שינוי (א) 3122 3123 נתוני רווח והפסד

 באחוזים ח"במיליוני ש באחוזים ח"י שבמיליונ 

 9.3 128.0 :.:24 8.1 65.6 :.81 נטו , הכנסות רבית

 77.3 2.2 :.4 366.7 0.9 5.3 הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 5.3 56.8 9.:6 9.7 27.9 41.7 שאינן מריביתהכנסות 

 8.1 107.9 227.7 4.9 55.5 69.3 הוצאות תפעוליות ואחרות

 5.6 48.0 61.8 3.3 24.2 36.1 רווח נקי

 

 

           

 שינוי  לעומת             

 42.23.3122 41.7.3122 42.23.3122 41.7.3122 41.7.3123 נתונים מאזניים

 באחוזים           ח"במיליוני ש 

 4.8 11.4 3,723.3 3,504.1 13.5:,4 נטו, אשראי לציבור

 5.2 12.7 3,892.2 3,632.6 5,1:5.8 פיקדונות הציבור

 12.1 31.8 423.5 360.3 :.585 הון עצמי

. סווג מחדש בשל יישום הוראת המפקח על הבנקים בנושא מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד הבנקאי (א)

 .(ה)-ו  (ד) 1ראה  ביאור לפרוט 
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 המשך –ונים עיקריים נת

 

 65.6ח לעומת "מיליון ש 70.9 -ב נטו הכנסות ריבית מוברבעון השני של השנה הסתכ
 .8.1%גידול של , אשתקדח בתקופה המקבילה "מיליון ש

 

 42.23.3122 41.7.3122 41.7.3123 יחסים פיננסיים עיקרים

 באחוזים 

 30.2 30.6 35.1 (א)העצמי  ההון תשואה נטו על

 ,מסך האשראי לציבור הפסדי אשראי הוצאה בגין

 0.17 0.13 1.31 (א)נטו 

 (ב) 51.9 (ב) 52.6 62.4 מסך הוצאות  תפעוליות שאינן מריביתהכנסות 

 58.1 58.4 69.5  מסך ההכנסות הוצאות תפעוליות ואחרות

 מסך הוצאות  תפעוליות משכורות והוצאות נלוות

 56.5 67.5 רותואח

 

56.3 

 15.60 14.52 27.34% ההון הכולל לרכיבי סיכון 

 11.30 10.09 23.22% לרכיבי סיכון 1הון רובד 

   על בסיס שנתי( א)

רווח  חדש בעקבות יישום לראשונה של הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא מתכונת חדשה של דוחסווג מ( ב)

 (ה) -ו(  ד) 1ראה ביאור  .והפסד

 ההוצאות וההפרשה למס, התפתחות ההכנסות
 

ח "מיליון ש 139.9 -ב 2012שנת  שלבמחצית הראשונה  מוהסתכ נטו, הכנסות רבית
אשר נבע  9.3%של  גידול ,המקבילה אשתקדח בתקופה "מיליון ש 128.0-בהשוואה ל

 .מעליה בנפחי הפעילות העסקית בבנק 
במחצית הראשונה של שנת פער הריבית הכולל  .חי הריביתמאידך חלה ירידה במרוו

 .בתקופה המקבילה אשתקד  5.02%לעומת  4.83%של   קטן לשיעור 2012
 
 

ה המקבילה אשתקד לעומת התקופ נטו, בהכנסות רביתלהלן פרטים נוספים על השינוי 
 :לפי מגזרי הצמדה

 2012ביוני  30חודשים שנסתיימו ביום  לשישה 

 /מגזר הצמדה

 גורמי השינוי

י לא "מט

 צמוד

י צמוד "מט

 מדד

מטבע 

 כ"סה חוץ

 ח"מיליוני ש 

 18.7-  0.5 18.2 ביתרותשינוי כתוצאה מגידול 

 (6.0) 0.1 (1.3) (4.8) במחיר( קיטון/ )שינוי כתוצאה מגידול 

 (0.8)    אחר

  11.9 0.1 (0.8) 13.4 כ "סה
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מיליון  3.9 ב 1021של שנת  מחצית הראשונה ב והסתכמ הוצאות בגין הפסדי אשראי
 2.7 שלבהוצאה  גידול, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 1.1 לח בהשוואה "ש

 .ח"מיליון ש
 והסתכמ 1021של שנת  למחצית הראשונה  ,על בסיס פרטניהוצאות להפסדי אשראי 

, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 0.4 הכנסה של ח לעומת"מיליון ש 0.2בסך של 
 .ח"מיליון ש 0.5של  גידול בהוצאה

לרבות הפרשה על בסיס קבוצתי בגין חובות )על בסיס קבוצתי הפסדי אשראי ההוצאות ל
 הסתכמו 1021למחצית הראשונה של שנת  (שנבדקו פרטנית ונמצאו שאינם פגומים

 2.1 של עליה,ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 1.6 ח לעומת"מיליון ש 3.8בסך של 
 .ח "מיליון ש

 
של  מחצית הראשונהב מוהסתכ ין הפסדי אשראי הוצאות בגלאחר נטו , הכנסות רבית

ח בתקופה המקבילה "מיליון ש 215.8 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 236.0 -ב 1021שנת 
  .8.2%של גידול , אשתקד

 
של שנת  במחצית הראשונההסתכמו , מעמלותבעיקר אשר נבעו  הכנסות שאינן מריבית

, ח בתקופה המקבילה אשתקד"שמיליון  56.8 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 59.8 -ב 1021
 .מהכנסות אחרות ח"שמיליון  1.3מהם , 5.3%ח המהווים "מיליון ש 3.0 של גידול

 
 :בהכנסות מעמלותיים להלן עיקרי השינו

 .ח"מיליון ש 0.3גידול בהכנסות מדמי ניהול בסך   -
 .ח"מיליון ש 0.6גידול בעמלות מכרטיסי אשראי בסך   -
 .ח"מיליון ש 0.1י בסך גידול בהכנסות מטיפול באשרא  -
 .ח"מיליון ש 0.9קיטון בהכנסות מפעולות בניירות ערך בסך    -
 .ח"שמיליון  0.2קיטון בהכנסות מעמלות הפצת מוצרים פיננסיים בסך   -

 
הגידול המתון בעמלות נבע בין היתר מהפחתת עמלות דמי ניהול בערוצים ישירים 

 .והפחתת שיעורי ההכנסה מכרטיסי אשראי
 
 .בנין בנצרתממכירת בגין רווח  ח"שמיליון  1.3ות האחרות נרשמה הכנסה בסך בהכנס 

 
מסך כל  19.9%מהוות  1021של שנת למחצית הראשונה  שאינן מריביתהכנסות ה

נטו לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי ובתוספת הכנסות , הכנסות ריבית , קרי) ההכנסות
 .1022בכל שנת  30.2% –ו  ה אשתקדהמקביל בתקופה 30.7%  לעומת ( שאינן מריבית

מההוצאות  52.3%מכסות  1021של שנת  ראשונהלמחצית ה שאינן מריביתההכנסות 
בכל שנת  52.9% -ו, בתקופה המקבילה אשתקד 51.6%התפעוליות והאחרות לעומת 

1022. 
 

  1021הסתכמו במחצית הראשונה של שנת  ההוצאות התפעוליות והאחרות
 8.7 של גידול, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 207.9ח לעומת "מיליון ש 226.6 -ב

 .8.2% המהוויםח "מיליון ש
ח "מיליון ש 1.3מעליה בסך , ח"מיליון ש 4.8הגידול נבע מעליה בהוצאות השכר בסך של 

 .ח בהוצאות אחזקה ופחת בנינים וציוד"מיליון ש 2.6בהוצאות אחרות ומעליה בסך 
 

מסך כל  58.4% מהוות 1021במחצית הראשונה של שנת  האחרותההוצאות התפעוליות ו
 .1022שנת ל 58.2 % -תקופה המקבילה אשתקד ול זהה,ההכנסות 
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ח "מיליון ש 5.=: -ההוצאות התפעוליות והאחרות בברבעון השני של השנה הסתכמו 
 .%<.9עליה של , ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש :.::לעומת 

 
ח "מיליון ש =.:; -ב 5025במחצית הראשונה של שנת הסתכמו  משכורות והוצאות נלוות

ח "מיליון ש =.9עליה של , ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 2.0; -בהשוואה  ל
 . %<.>וים המהו

מיליון  8.=הגידול בהוצאות  השכר מוסבר מעליה בהוצאות משכורת ומענקים בסך של 
הנובע  ח"שמיליון  :.8מאידך חל קיטון בהוצאות בגין פיצויי פרישה ופנסיה בסך של , ח "ש

 .מעליה ברווחי היעודות בין התקופות
 

מסך כל סעיפי  9%.;: -מהוות כ 5025במחצית הראשונה של שנת הוצאות השכר 
 -כו בתקופה המקבילה אשתקד  %:.;: -ההוצאות התפעוליות והאחרות בהשוואה לכ

 .5022בכל שנת  8%.;:
 

  5025במחצית הראשונה של שנת למעט שכר הסתכמו  ההוצאות התפעוליות והאחרות
 גידול של, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש <.;9 -בהשוואה ל, ח"מיליון ש =.0: -ב

 . 8%.=המהווים , ח"מיליון ש <.8
 .עיקר מעליה בהוצאות אחזקת בנינים וציוד ובהוצאות מחשבהגידול נובע ב

 
  5025במחצית הראשונה של שנת הסתכם  הרווח מפעולות רגילות לפני מסים

 ,ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש >.9> -ח בהשוואה ל"מיליון ש 5.<>-ב
  .0%.;ל  שגידול  

 
ח "מיליון ש 2.<8 -של השנה הסתכם הרווח מפעולות רגילות לפני מסים ב ברבעון השני

 .9%.:גידול של , ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 2.>8לעומת 
 

במחצית הראשונה של שנת הסתכמה  ההפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות
, אשתקד ח בתקופה המקבילה"מיליון ש >.;5 -ח בהשוואה ל"מיליון ש :.=5 -ב 5025
 %>.:8לעומת   0%.;8שיעור ההפרשה למס מהרווח לפני מס הינו  .%>.;של  גידול

 .0.8%של  עליה ,בתקופה המקבילה אשתקד
 

 -ח בהשוואה ל"מיליון ש >.0: -ב 5025במחצית הראשונה של שנת הסתכם הרווח הנקי 
 .%;.: של גידול, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 0.=9

 
ח "מיליון ש 59.5ח לעומת "מיליון ש 0.:5 -של השנה הסתכם הרווח הנקי בברבעון השני 

 .8.8%גידול של , קדבתקופה המקבילה אשת
 

 %;.80 -בהשוואה ל, 59.0% -בחישוב שנתי הגיעה ל התשואה נטו על ההון העצמי
 .בתקופה המקבילה אשתקד

 
  - בהשוואה ל, ח"ש :<.<9-ל 5025במחצית הראשונה של שנת הגיע , הרווח הנקי למניה

 .%;.:של  גידול, ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש <5.>9
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 התפתחויות בסעיפי המאזן
 

מיליון  5,338.5 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 5,920.4 -הסתכם ב 2012ביוני  30ליום המאזן 
של ו 10.9%של   גידול, 2011בדצמבר   31 -ח ב"מיליון ש 5,761.0 -ו 2011ח בסוף יוני "ש

 . בהתאמה 2.8%
 

בסך  2012ביוני  30 -בהסתכמו  (רובם מופקדים בלאומי) דונות בבנקיםמזומנים ופיק
ח "מיליון ש 1,336.0וסך   2011בסוף יוני ח "מיליון ש 1,236.3ח לעומת "מיליון ש 1,291.7

 .בהתאמה 3.3%של קיטון ו 4.5%של  גידול, 2011בסוף שנת 
 

 ח בהשוואה "ון שמילי 589.6בסך  2012ביוני  30 -בהסתכמה  ההשקעה בניירות ערך
של  גידול, 2011בסוף שנת ח "מיליון ש 571.1וסך , 2011 ביוני 30 -ח ב"מיליון ש 477.9 -ל

 .לפירוט נוסף ראה דיווח על מצב הנזילות ומקורות הבנק .בהתאמה 3.2% ו 23.4%
, בניכוי השפעת המס, קפו ישירות להון העצמינזבגין התאמות לשווי ההוגן ש רווחיםה

לעומת  ח"שמיליון  0.7ח גידול של "שמיליון  3.1בסך של  2012ביוני  30ום הסתכמו בי
 .2011סוף שנת 

ומשך זמן ירידת הערך מאז  10% -שיעור ירידת הערך שנזקפה להון העצמי נמוך מ 
 .חודשים 12 -תחילת הירידה הינו פחות מ

 
ת והקטנת ההשקעה באגרות חוב משמשת את הבנק בניהול מדיניות נכסים והתחייבויו

 .הסיכונים הפיננסיים
 

ח לעומת סך "מיליון ש 3,902.4 -ב 2012ביוני  30 -בהסתכם  נטו ,אשראי לציבורה
, 2011בדצמבר   31 -בח "מיליון ש 3,723.3וסך  2011ביוני  30 -בח "מיליון ש 3,504.1
  .בהתאמה 4.8%ושל  11.4%ל גידול ש

 
 .שכל לשמירה על  איכות תיק האשראימדיניות הבנק כוללת ניהול סיכוני אשראי מו

 .'ראה סקירה על סיכוני אשראי בפרק ד, בנוסף
 

 ח בהשוואה "מיליון ש 4,094.7 -ב 2012 ביוני 30 -הסתכמו ב פיקדונות הציבור
 ח "מיליון ש 3,892.2ח בתום התקופה המקבילה אשתקד וסך "מיליון ש 3,632.6 -ל
  .בהתאמה 5.2%של ידול גו 12.7%של  גידול, 2011בדצמבר   31 -ב
 

 יעוץ ומידע ,סך תיק השקעות הלקוחות המנוהל באמצעות הבנק הכולל פיקדונות הציבור
 2012 יוניסתכם בסוף הניירות ערך למשמרת אחזקת  ,קרנות השתלמותו קופות גמלב

 לסך
לסך  2011ובסוף שנת   ח"מיליון ש 4,947.2לסך  2011בסוף יוני , ח"מיליון ש 5,372.7
אשר נובע בעיקר מעליה , בהתאמה 4.9% ושל 8.6%של גידול , ח"מיליון ש 5,121.6

 .הגמל של לקוחות עליה בשווי ניירות ערך וקופותבפיקדונות הציבור לצד 
 

 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 964.3הסתכמו לסך של  2012ביוני  30ליום  פיקדונות מבנקים
 קיטון של, 2011 בסוף שנתח "מיליון ש 1,056.1 -ו 2011ביוני  30 -בח "מיליון ש 980.9
 . בהתאמה 8.7%-ו 1.7%

ראה גם סעיף מזומנים , הפיקדונות מבנקים משמשים לצרכי הנזילות של הבנק
מצב הנזילות וגיוס המקורות "סעיף ', ראה פרק דלמידע נוסף  .בבנקים לעיל תופיקדונו

 ".בבנק
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 .לחברת האם לאומיהונפקו  כתבי התחייבות נדחים

ניתנים להארכה מדי שנה בשנה נוספת בהסכמת הצדדים  תבי ההתחייבות הנדחיםכ
בנק ישראל הכיר בכתבי ההתחייבות כהון משני . בהתאם למנגנון ריבית שנקבע מראש

הגדרת הון ( )רישוי)לצורך עמידה בהגדרת הון התאגיד הבנקאי לפי כללי הבנקאות 
 .1990 -ן "התש( א לחוק23תאגיד בנקאי לעניין סעיף 

 
 :אשר הונפקוכתבי ההתחייבות הנדחים להלן פרטי 

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

 ביתרת קרן של ,הנפיק הבנק כתב התחייבות נדחה, 2009בדצמבר  31ביום  -
 .0.3%+ שנים בריבית משתנה פריים  6שטר ההון הינו לזמן פירעון של . ח"מיליון ש 50.0

 
  2012ביוני  30ליום היתרה המשוערכת של כתבי ההתחייבות הנדחים מסתכמת 

 .2011לדוחות הכספיים לשנת  9למידע נוסף ראה ביאור . ח"מיליון ש 153.6 -ל
 

 מצב האמצעים ההוניים
 

 360.3ח לעומת "מיליון ש 474.9 -ב 2012ביוני  30 -בנק הסתכם בשל ה ההון העצמי
של  גידול, 2011בדצמבר   31 -ח ב"מיליון ש 423.5וסך  2011ביוני  30 -ח ב"מיליון ש

 . בהתאמה 12.1%ושל  31.8%
 

 ביוני 30 -ב 6.7% -בהשוואה ל 8.0% -הגיע ל 2012 ביוני 30ביום יחס הון עצמי למאזן 
 .2011בדצמבר  31ביום  7.4%-ו , 2011

 
 -ב  14.52% –בהשוואה ל 16.23% -הגיע ל 2012 ביוני 30ביום  לרכיבי סיכון כולליחס הון 

 .2011בדצמבר  31 -ב15.60% –ו  2011ביוני  30
 .שנקבע על ידי המפקח על הבנקים 9%שיעור זה גבוה מהשיעור המזערי של 

 
שלא יפחת משיעור של רכיבי סיכון מדיניות הבנק לשמור על יחס הלימות הון כולל ל

14.0%. 
 

בהשוואה  12.11% -ל 2012ביוני  30 -לרכיבי סיכון הגיע ב( ליבה) 1שיעור יחס הון רובד 
 .2011בדצמבר  31 -ב 11.30% –ו  2011ביוני  30 -ב 10.09% –ל
 

למידע נוסף בנושא הערכת הלימות ההון ראה , לדוחות כספיים 4למידע נוסף ראה ביאור 
 .ניהול הסיכונים' רק דפ
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 (;3באזל  -3טבלה )מבנה רכיבי ההון לצורך חישוב יחס ההון 
 41.7.3123 41.7.3122 42.23.3122 
ח"שבמיליוני    

    :1הון רובד 
 26.6 26.6 37.7 הון מניות

 379.4 318.7 541.2 עודפים
 15.1 15.1 26.2 קרנות הון אחרות

ע "י הוגן של ניהפסדים נטו בגין התאמות לשוו
(0.1) - זמינים למכירה  - 

 582.9 1סך הכל הון רובד 

                  
                

360.3  421.1 
 

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

המתייחס בגין התאמות לשווי הוגן של ניירות 
 1.7 - 3.3 ערך זמינים למכירה

 8.4 8.4 9.5 מסופקיםלחובות  הפרשה כללית

 150.0 150.0 261.1 כתבי התחייבות נדחים
 160.1 158.4 271.7 2סך הכל הון רובד 

518.7  743.5 סך הכל בסיס ההון לצורך הלימות ההון  581.2 
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 (;3באזל  -4טבלה ) הלימות ההון

 41.7.3123 41.7.3122 42.23.3122 
כסי סיכון ודרישות הון בגין נ

הנובע  סיכון אשראי
 :מחשיפות של

 
נכסי 
 סיכון

 
דרישות 

 (א)הון 
 

 נכסי סיכון

 
  דרישות

 (א)הון 
 

 נכסי סיכון

 
דרישות 

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

חובות של ישויות סקטור 

 4.4 49.3 4.8 53.8 5.4 58.8 יבוריצ
 53.5 594.3 49.5 550.4 65.6 716.8 חובות של תאגידים בנקאיים

 34.6 384.7 32.6 362.0 48.6 527.5 ות של תאגידיםחוב
 1.0 11.5 0.9 10.1 2.1 21.9 ן מסחרי"חובות בביטחון נדל

 114.7 1,274.6 105.0 1,166.6 233.5 9.:2,46 חשיפות קמעונאיות ליחידים
 64.2 712.6 61.9 686.3 76.5 838.2 הלוואות לעסקים קטנים

 11.8 130.6 10.8 120.2 23.4 247.8 נכסים אחרים
 284.2 3,157.6 265.5 2,949.4 3:8.5 4,415.3 (ב)סך הכל בגין סיכון אשראי 

נכסי סיכון ודרישות הון בגין 

 - 0.3 - 0.4 - 1.4 (ב)סיכון שוק 
נכסי סיכון ודרישות הון בגין 

  51.1  567.4 55.9 621.3 64.3 6:2.7 ( ג)סיכון תפעולי 
סך הכל נכסי הסיכון ודרישות 

 335.3 3,725.3 321.4  3,571.1  461.7 4,9:7.2 ההון
סך בסיס ההון לצורך הלימות 

   581.2  518.7  743.5 ההון
  15.60%  14.52%  27.34% יחס הון כולל

   11.30%  10.09%  23.22% 1יחס הון רובד 
 .השיעור המזערי הנדרש 9%לפי (    א)

 .לפי הגישה הסטנדרטית  ( ב)

 .חושב על פי גישת האינדיקטור הבסיסי 2011 ביוני 30ליום . גישה הסטנדרטיתלפי ה  (ג)
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 (;3באזל  -4טבלה ) הלימות ההון

 41.7.3123 41.7.3122 42.23.3122 
כסי סיכון ודרישות הון בגין נ

הנובע  סיכון אשראי
 :מחשיפות של

 
נכסי 
 סיכון

 
דרישות 

 (א)הון 
 

 נכסי סיכון

 
  דרישות

 (א)הון 
 

 נכסי סיכון

 
דרישות 

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

חובות של ישויות סקטור 

 4.4 49.3 4.8 53.8 5.4 58.8 יבוריצ
 53.5 594.3 49.5 550.4 65.6 716.8 חובות של תאגידים בנקאיים

 34.6 384.7 32.6 362.0 48.6 527.5 ות של תאגידיםחוב
 1.0 11.5 0.9 10.1 2.1 21.9 ן מסחרי"חובות בביטחון נדל

 114.7 1,274.6 105.0 1,166.6 233.5 9.:2,46 חשיפות קמעונאיות ליחידים
 64.2 712.6 61.9 686.3 76.5 838.2 הלוואות לעסקים קטנים

 11.8 130.6 10.8 120.2 23.4 247.8 נכסים אחרים
 284.2 3,157.6 265.5 2,949.4 3:8.5 4,415.3 (ב)סך הכל בגין סיכון אשראי 

נכסי סיכון ודרישות הון בגין 

 - 0.3 - 0.4 - 1.4 (ב)סיכון שוק 
נכסי סיכון ודרישות הון בגין 

  51.1  567.4 55.9 621.3 64.3 6:2.7 ( ג)סיכון תפעולי 
סך הכל נכסי הסיכון ודרישות 

 335.3 3,725.3 321.4  3,571.1  461.7 4,9:7.2 ההון
סך בסיס ההון לצורך הלימות 

   581.2  518.7  743.5 ההון
  15.60%  14.52%  27.34% יחס הון כולל

   11.30%  10.09%  23.22% 1יחס הון רובד 
 .השיעור המזערי הנדרש 9%לפי (    א)

 .לפי הגישה הסטנדרטית  ( ב)

 .חושב על פי גישת האינדיקטור הבסיסי 2011 ביוני 30ליום . גישה הסטנדרטיתלפי ה  (ג)
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 התחייבויות תלויות
 

לדעת הנהלת הבנק סכום החשיפה הנוספת בשל תביעות שהוגשו נגד הבנק בנושאים 
 .ח"מיליון ש 1.3 -מסתכם בסך כ, שונים אשר אפשרות התממשותן אינה קלושה

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

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

 
 ותייםהסכמים מה

 
ראה סעיף הסכמים לפרוט נוסף  .להלן הסכמים מהותיים חדשים שנוספו בתקופת הדוח

 .2011מהותיים בדוח השנתי של 
 

 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 
בתוקף לגבי חובות , 2012במרס  6ההסכם נחתם ביום  . אשראי בהפרשות להפסדי

 . 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 1.6חוב 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 
נגבה  שיביא לגביית המס הנוסף שהיה" מס נוסף"יתווסף לחבות המס "( מחילה"מ

 . אילולא הייתה מוכרת מלכתחילה ההפרשה שהותרה לניכוי
 ;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

 .רשמה ההוצאההשנייה לאחר השנה שבו נ
 :31.12.2010שבוצעו עד " חובות קמעונאיים"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

 ;הוןשנרשמו כנגד ה 2.2.3122השלכות היישום לראשונה ב 
 בכפוף 2011יותרו בניכוי לצרכי מס בחמישה שיעורים שנתיים שווים החל משנת המס 

 כללית, להיותם מותרים למס בהתאם להסדר ובתנאי שאין מדובר בהפרשות קבוצתיות
  .ונוספת
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 הבנק עובדי לנציגותהסכם בין הנהלת הבנק 
 

למרות כל נחתם הסכם בין הנהלת הבנק לנציגות עובדי הבנק לפיו  2012במרס   22ביום 
/ סיכומים/ או בהבנות/האמור בהסכמים אחרים כלשהם שנעשו בין הצדדים בעבר ו

בין תשלום מענק  יחול ניתוק מלא ומוחלט, מי דיון אחרים כלשהם שהיו ביניהםסיכו
 .האם-רווחים שנתי לעובדי הבנק לבין תשלום מענק רווחים שנתי לעובדי החברה

 
, פי החלטתו הבלעדית של הבנק-שולם עלי, אם בכלל, מענק רווחים שנתי לעובדי הבנק

פי אילו -על, באיזה אופן, מתי, סכוםבאיזה  -ואם כן , אשר יחליט אם לשלם המענק
 .'קריטריונים וכד

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

ופעל לגבי מענק רווחים ששולם לעובדים עבור שנת וההאמור לעיל נכנס לתוקף מיידי 
 .טריונים לחלוקתו נמסרו לנציגות העובדיםואשר הקרי, 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 
קה האמורה ערב במידה בהיקף ובמעמד של הזי, האם-הבנק לבין אלו של עובדי חברת

 .ואין בהסכם זה לשנותה, חתימת הסכם זה
 
 מדיניות חשבונאית קריטית  
 

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

וכן על סכומי הכנסות ( חייבויות תלויותלרבות הת)המדווחים של נכסים והתחייבויות 
 .והוצאות

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

 .או ההערכות/התוצאות בפועל של אומדנים אלו עלולות להיות שונות מהאומדנים ו
הערכות לגבי השווקים , ל על תחזיות כלכליותהאומדנים וההערכות מתבססים בדרך כל

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

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

סמה על ידי אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר טיוטת פור, 2012בחודש יולי 
אשר , נייר עמדה שעניינה עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בקרנות הפנסיה ובביטוח חיים

בהתאם להנחיות הפיקוח על הבנקים במדידת . כוללת עדכון אפשרי ללוחות התמותה
י תמותה ונכות בדוחות לרבעון התחייבויות בגין זכויות עובדים יש לעדכן את ההנחות לגב

יש , לצורך כך. לפי המידע הטוב ביותר שקיים בידי התאגיד הבנקאי 2012השני של שנת 
 .בטיוטה של לוחות התמותה והנכות שפורסמה לאחרונה על ידי האוצר, בין היתר, להיעזר

בהתאם לבחינה כאמור , הבנק בחן את השפעת הטיוטה של לוחות התמותה החדשים
 .ה אין השפעה מהותית על דוחות הבנקלטיוט

לא חלו שינויים במדיניות  2012של שנת  במחצית הראשונה, מלבד האמור לעיל
 .2011החשבונאית בנושאים קריטיים לעומת אלו שיושמו בדוח השנתי לשנת 
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 תיאור עסקי הבנק לפי מגזרי הפעילות . ג
 

מגזר לקוחות מסחריים קטנים , מגזר משקי בית: בבנק ארבעה מגזרי פעילות עיקריים
. מגזר לקוחות מסחריים גדולים ומגזר ניהול פיננסי,ורשויות מקומיות 
.  וחות הגדוליםנפתח בבנק מרכז עסקים המטפל בלק 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
. דש בהתאםמספרי ההשוואה סווגו מח

 
: להלן תיאור מגזרי הפעילות

 
אשר עיקר פעילותם עם הבנק , בעיקר שכירים, כולל לקוחות פרטיים  -מגזר משקי בית

. בעיקר לניהול שוטף של משק ביתם תמשמש
. האשראי הניתן ללקוחות אלו מאופיין בפיזור על פני מספר רב של לווים, בשל עובדה זו

קבוצה מצומצמת של מספר לקוחות מסחריים אשר כולל   -מגזר מסחריים גדולים
 5והיקף האשראי הניתן להם עולה על פעילותם עם הבנק משמשת לצרכי עסקיהם 

.  ח"מיליון ש 25או מחזור פעילותם עולה על /ח ו"מיליון ש
. לקוחות אלו מנוהלים בנפרד במרכז עסקים פרימיום

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

ל הבנק תוצאות ניהול סיכוני השוק שבעיקר במגזר זה נכללו   -מגזר ניהול פיננסי
  .ופעילות הנוסטרו, מניהול נכסים והתחייבויות

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

 
 

 נטו, אשראי לציבור מגזר

 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011 

שינוי לעומת 

30.6.2011 

שינוי לעומת 

31.12.2011 

 באחוזיםח "במיליוני ש 

 5.9% 14.6% 2,024.3 1,869.8 2,143.3 משקי בית

 מסחריים קטנים

 3.3 % 6.4% 1,236.7 1,200.9 1,277.4 (א)ורשויות מקומיות 

 3.7% 10.9% 445.6 416.7 462.2 ( א) גדולים  מסחריים

שלא הוקצו  סכומים

 16.8% 16.8% 16.7 16.7 19.5והתאמות 

 4.8% 11.4% 3,723.3 3,504.1 3,902.4סך הכל 
 

 פיקדונות הציבור מגזר

 

30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011 

שינוי לעומת 

30.6.2011 

שינוי לעומת 

31.12.2011 

 באחוזיםח "במיליוני ש 

 6.0% 11.4% 2,847.8 2,710.9 3,019.6 משקי בית

 מסחריים קטנים

 2.0% 15.1% 840.4 744.3 856.8 (א)ורשויות מקומיות 

 11.0% 25.2% 192.8 171.0 214.1 (א) גדולים  מסחריים
שלא הוקצו  סכומים

( 62.5%)( 34.4%) 11.2 6.4 4.2והתאמות 

 5.2% 12.7% 3,892.2 3,632.6 4,094.7סך הכל 
 
, ורשויות מקומיות סווג מחדש בעקבות העברת לקוחות ממגזר מסחריים גדולים למגזר מסחריים קטנים( א)

 .לדוחות הכספיים 10ראה ביאור 
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: להלן התפתחות אשראי לציבור ופיקדונות הציבור לפי  מגזרי פעילות

 
 

 נטו, אשראי לציבור מגזר

 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011 

שינוי לעומת 

30.6.2011 

שינוי לעומת 

31.12.2011 

 באחוזיםח "במיליוני ש 

 5.9% 14.6% 2,024.3 1,869.8 2,143.3 משקי בית

 מסחריים קטנים

 3.3 % 6.4% 1,236.7 1,200.9 1,277.4 (א)ורשויות מקומיות 

 3.7% 10.9% 445.6 416.7 462.2 ( א) גדולים  מסחריים

שלא הוקצו  סכומים

 16.8% 16.8% 16.7 16.7 19.5והתאמות 

 4.8% 11.4% 3,723.3 3,504.1 3,902.4סך הכל 
 

 פיקדונות הציבור מגזר

 

30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011 

שינוי לעומת 

30.6.2011 

שינוי לעומת 

31.12.2011 

 באחוזיםח "במיליוני ש 

 6.0% 11.4% 2,847.8 2,710.9 3,019.6 משקי בית

 מסחריים קטנים

 2.0% 15.1% 840.4 744.3 856.8 (א)ורשויות מקומיות 

 11.0% 25.2% 192.8 171.0 214.1 (א) גדולים  מסחריים
שלא הוקצו  סכומים

( 62.5%)( 34.4%) 11.2 6.4 4.2והתאמות 

 5.2% 12.7% 3,892.2 3,632.6 4,094.7סך הכל 
 
, ורשויות מקומיות סווג מחדש בעקבות העברת לקוחות ממגזר מסחריים גדולים למגזר מסחריים קטנים( א)

 .לדוחות הכספיים 10ראה ביאור 
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 ;תוצאות פעילות המגזרים
 

 מגזר משקי בית .א
 25.8 -ב  הסתכם 2012ראשונה של שנת במחצית ההרווח הנקי של מגזר משקי בית 

אשר , 12.2%של  גידול, ח בתקופה מקבילה אשתקד"מיליון ש 23.0ח לעומת "מיליון ש

אשר קוזזו  בהוצאות בגין הפסדי אשראיומירידה , בהכנסות ריבית נטונובע מעליה 

 .בהוצאות התפעוליותמעליה בחלקן 

ח לעומת "מיליון ש 84.8 -ב מוהסתכ איהפסדי אשרבגין הוצאות לפני  נטו, הכנסות ריבית

מעליה נובע  הגידול. 10.3%של  גידול, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 76.9

 .ומנגד חלה ירידה במרווחי הריבית והפיקדונות בין התקופותביתרות אשראי 
ח בתקופה "ליון שמי 34.9 ח לעומת"מיליון ש 34.8 -הסתכמו ב שאינן מריביתהכנסות 
  .0.3%המהווים , ח"מיליון ש 0.1של  ירידה, ה אשתקדהמקביל

 
ח "מיליון ש 1.3 -ב והסתכמ 2012במחצית הראשונה של שנת הוצאות להפסדי אשראי 

ח המהווים "מיליון ש 2.4של  ירידה, ח בתקופה מקבילה אשתקד"ש מיליון 3.7 לעומת
בחובות  טוןקימקיטון בהפרשה הקבוצתית כתוצאה מהירידה בהוצאה נובעת  .64.9%

 .הבעייתיים
 

, ח "מיליון ש 2,143.3הסתכם בסך  2012ביוני  30ליום במגזר זה נטו אשראי לציבור 
, 2011בסוף שנת ח "מיליון ש 2,024.3וסך , 2011 ביוני 30ביום  ח"מיליון ש 1,869.8לעומת 

 .בהתאמה 5.9% ושל 14.6%עליה של 
, ח "מיליון ש 3,019.6 בסך מההסתכ 2012 ביוני 30ליום יתרת פיקדונות הציבור במגזר זה 

, 2011בסוף שנת ח "מיליון ש  2,847.8וסך , 2011 ביוני 30ביום ח "מיליון ש 2,710.9 לעומת
 .בהתאמה 6.0%של ו 11.4%של  עליה
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 ;תוצאות פעילות מגזר משקי בית להלן
 

 3123ביוני  41ביום חודשים שנסתיימו  שישהל
בנקאות  

 ופיננסים

 כרטיסי

 אשראי

שוק 

 ההון

 סך הכל

 ח"במיליוני ש 

 :נטו, הכנסות רבית

 

    

 73.9 - 3.4 71.6 מחיצוניים -

 33.1 - (1.8) 33.8 בינמגזרי-

     :הכנסות שאינן מרבית

 מחיצוניים -

 

35.2 8.5 4.4 45.9 

-  - --  בינמגזרי-

 7.:22 4.4 1.: 218.4 סך ההכנסות

 2.4- -  2.4 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 36.9 :.1 4.5 32.6  רווח נקי

 
 (א)3122 ביוני 41ביום חודשים שנסתיימו  לשישה

בנקאות  

 ופיננסים

כרטיסי 

 אשראי

שוק 

 ההון

 סך הכל

 ח"במיליוני ש 

 :נטו, הכנסות רבית

 

    

 52.4 - 1.9 50.5 מחיצוניים -

 24.5 - (0.5) 25.0 בינמגזרי- 

     :הכנסות שאינן מרבית

 מחיצוניים -

 

23.8 6.8 4.0 34.6 

 0.3 - - 0.3 בינמגזרי-

 4.0 8.2 99.6 סך ההכנסות

1 

111.8 

 3.7- -  3.7 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 23.0 0.1 3.0 19.9  רווח נקי

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

 .(ה) –ו ( ד) 1לפירוט ראה ביאור . לתאגיד בנקאי
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 3123 ביוני 41חודשים שנסתיימו ביום  לשלושה
בנקאות  

 ופיננסים

כרטיסי 

 אשראי

שוק 

 ההון

 סך הכל

 ח"במיליוני ש 

 :נטו, הכנסות רבית

 
    

 2.:3 - 2.2 39.1 מחיצוניים -

 25.8 - (1.4) 26.1 בינמגזרי-

     :ת שאינן מרביתהכנסו

 מחיצוניים -

 
22.9 4.9 2.9 28.5 

-  - --  בינמגזרי-

 72.3 2.9 5.7 65.9 סך ההכנסות

 3.2- -  3.2 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 23.9 1.6 2.9 21.6  רווח נקי

 
 (א)3122ביוני  41חודשים שנסתיימו ביום ה שלושל

בנקאות  

 ופיננסים

כרטיסי 

 אשראי

שוק 

 ההון

 כלסך ה

 ח"במיליוני ש 

 :נטו, הכנסות רבית

 

    

 26.0 - 1.0 25.0 מחיצוניים -

 13.7 - (0.3) 14.0 בינמגזרי-

     :הכנסות שאינן מרבית

 מחיצוניים -

 

11.9 3.5 1.8 17.2 

 0.1 - - 0.1 בינמגזרי-

 57.0 1.8 4.2 51.0 סך ההכנסות

 2.5- -  2.5 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 11.3 0.1 1.6 9.6  רווח נקי

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

 .(ה) –ו ( ד) 1לפירוט ראה ביאור . לתאגיד בנקאי    
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מיות ורשויות מקו 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
 .מסחריים קטנים ורשויות מקומיות יועברו לניהול במגזר( הרשויות המקומיות

. מספרי ההשוואה סווגו מחדש בהתאם
 

במחצית הראשונה של שנת ורשויות מקומיות הרווח הנקי של מגזר מסחריים קטנים 
 ,ח בתקופה מקבילה אשתקד"מיליון ש 19.4ח לעומת "מיליון ש 18.6 -הסתכם ב 2012
.  4.1%ל ש קיטון

התפעוליות  הוצאותבמעליה  לה אשתקד נובעלעומת התקופה המקביברווח  קיטוןה
בהכנסות ריבית נטו ובהכנסות מעליה  ןבחלק ואשר קוזז, ובהוצאות להפסדי אשראי

.  שאינן מריבית
 

ח "מיליון ש 44.8 -בנטו לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו , הכנסות ריבית
. 10.3%של  גידול, ח בתקופה מקבילה אשתקד"מיליון ש 40.6 -בהשוואה ל

 19.6 -הסתכמו ב 2012במחצית הראשונה של שנת הכנסות שאינן מריבית הסתכמו 
 0.5גידול של , המקבילה אשתקד ח בתקופה"מיליון ש 19.1 -ח בהשוואה ל"מיליון ש
 .  2.6%המהווים , ח"מיליון ש

 
 סךב הוצאה ל הסתכמו 2012במחצית הראשונה של שנת  הוצאות בגין הפסדי אשראי

, ח בתקופה מקבילה אשתקד"מיליון ש 1.4בסך של  כנסהלעומת הח "יליון שמ 2.0של 
  .ח"מיליון ש 3.4של  גידול

 
, ח "מיליון ש 1,277.4הסתכם בסך של  2012ביוני  30ליום במגזר זה  לציבור נטו אשראי 
, 2011בסוף שנת ח "מיליון ש 1,236.7וסך , 2011 ביוני 30ביום  ח"מיליון ש 1,200.9לעומת 

. בהתאמה 3.3%ל וש  6.4%של  ליהע
מיליון  856.8של בסך  מההסתכ 2012ביוני  30ליום יתרת פיקדונות הציבור במגזר זה 

בסוף שנת ח "מיליון ש 840.4וסך , 2011 ביוני 30ביום ח "מיליון ש 744.3לעומת  ,ח"ש
. בהתאמה 2.0%ושל  15.1%עליה של , 2011
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 ; ורשויות מקומיות להלן תוצאות פעילות מגזר מסחריים קטנים
 

 3123 ביוני 41 ו ביום חודשים שנסתיימ לשישה
בנקאות  

 ופיננסים

כרטיסי 

 אשראי

שוק 

 ההון

סך 

 הכל

 ח"במיליוני ש 

 :נטו, הכנסות רבית

 

    

 59.4 - 1.6 58.9 מחיצוניים -

 (4.6) - (1.2) (4.5) בינמגזרי-

     :הכנסות שאינן מרבית

 מחיצוניים -

 

28.9 2.3 1.7 2:.7 

-  - --  בינמגזרי-

 75.5 1.7 2.7 73.3 סך ההכנסות

 3.1- -  3.1 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 29.7 1.3 1.8 28.8  רווח נקי
 

 ( א) 3122 ביוני 41ביום חודשים שנסתיימו  לשישה
בנקאות  

 ופיננסים

כרטיסי 

 אשראי

שוק 

 ההון

סך 

 הכל

 ח"במיליוני ש 

 :נטו, הכנסות רבית

 

    

 46.6 - 0.4 46.2 מחיצוניים -

 (6.0) - (0.1) (5.9) בינמגזרי-

     :הכנסות שאינן מרבית

 מחיצוניים -

 

17.1 1.2 0.8 19.1 

-  - --  בינמגזרי-

 59.7 0.8 1.5 57.4 סך ההכנסות

 (1.4)- -  (1.4) בגין הפסדי אשראי הכנסות

 19.4 0.1 0.6 18.7  רווח נקי
 
    קים בנושא מתכונת דוח רווח והפסד מחדש בעקבות היישום לראשונה של הוראות המפקח על הבנ סווג( א)

 בעקבות העברת לקוחות ממגזר כמו כן סווג מחדש (. (ה) –ו ( ד) 1לפירוט ראה ביאור ).לתאגיד בנקאי     
 .לדוחות הכספיים 10ראה ביאור , מסחריים גדולים למגזר מסחריים קטנים     
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 3123 ביוני 41 חודשים שנסתיימו ביום ה שלושל
 בנקאות 

 ופיננסים

כרטיסי 

 אשראי

שוק 

 ההון

סך 

 הכל

 ח"במיליוני ש 

 :נטו, הכנסות רבית

 

    

 35.2 - 1.4 34.9 מחיצוניים -

 (2.8) - - (2.8) בינמגזרי-

     :הכנסות שאינן מרבית

 מחיצוניים -

 

9.6 1.7 1.4 :.5 

-  - --  בינמגזרי-

 42.9 1.4 :.1 41.7 סך ההכנסות

 2.7- -  2.7 אשראי הוצאות בגין הפסדי

 9.8 1.2 1.5 9.3  רווח נקי
 

 ( א) 3122 ביוני 41חודשים שנסתיימו ביום לשלושה 
בנקאות  

 ופיננסים

כרטיסי 

 אשראי

שוק 

 ההון

סך 

 הכל

 ח"במיליוני ש 

 :נטו, הכנסות רבית

  מחיצוניים -

    

 24.2 - 0.2 24.0 מחיצוניים -

 (3.5) - (0.1) (3.4) בינמגזרי-

     :סות שאינן מרביתהכנ

 מחיצוניים -

 

8.2 0.6 0.4 9.2 

-  - --  בינמגזרי-

 29.9 0.4 0.7 28.8 סך ההכנסות

 (2.0)- -  (2.0) הכנסות בגין הפסדי אשראי

 10.4 0.1 0.2 10.1  רווח נקי
 
    והפסד מחדש בעקבות היישום לראשונה של הוראות המפקח על הבנקים בנושא מתכונת דוח רווח  סווג( א)

 בעקבות העברת לקוחות ממגזר כמו כן סווג מחדש (. (ה) –ו ( ד) 1לפירוט ראה ביאור ).לתאגיד בנקאי     
 .לדוחות הכספיים 10ראה ביאור , מסחריים גדולים למגזר מסחריים קטנים     
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 3123 ביוני 41 חודשים שנסתיימו ביום ה שלושל
 בנקאות 

 ופיננסים

כרטיסי 

 אשראי

שוק 

 ההון

סך 

 הכל

 ח"במיליוני ש 

 :נטו, הכנסות רבית

 

    

 35.2 - 1.4 34.9 מחיצוניים -

 (2.8) - - (2.8) בינמגזרי-

     :הכנסות שאינן מרבית

 מחיצוניים -

 

9.6 1.7 1.4 :.5 

-  - --  בינמגזרי-

 42.9 1.4 :.1 41.7 סך ההכנסות

 2.7- -  2.7 אשראי הוצאות בגין הפסדי

 9.8 1.2 1.5 9.3  רווח נקי
 

 ( א) 3122 ביוני 41חודשים שנסתיימו ביום לשלושה 
בנקאות  

 ופיננסים

כרטיסי 

 אשראי

שוק 

 ההון

סך 

 הכל

 ח"במיליוני ש 

 :נטו, הכנסות רבית

  מחיצוניים -

    

 24.2 - 0.2 24.0 מחיצוניים -

 (3.5) - (0.1) (3.4) בינמגזרי-

     :סות שאינן מרביתהכנ

 מחיצוניים -

 

8.2 0.6 0.4 9.2 

-  - --  בינמגזרי-

 29.9 0.4 0.7 28.8 סך ההכנסות

 (2.0)- -  (2.0) הכנסות בגין הפסדי אשראי

 10.4 0.1 0.2 10.1  רווח נקי
 
    והפסד מחדש בעקבות היישום לראשונה של הוראות המפקח על הבנקים בנושא מתכונת דוח רווח  סווג( א)

 בעקבות העברת לקוחות ממגזר כמו כן סווג מחדש (. (ה) –ו ( ד) 1לפירוט ראה ביאור ).לתאגיד בנקאי     
 .לדוחות הכספיים 10ראה ביאור , מסחריים גדולים למגזר מסחריים קטנים     
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מסחריים גדולים  מגזר  . ג
 

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

וביניהם ) ירוכזו במגזר מסחריים גדולים ויתר הלקוחות שהיו משויכים למגזר זה בעבר
 .ים ורשויות מקומיותיועברו לניהול במגזר מסחריים קטנ( הרשויות המקומיות

. מספרי ההשוואה סווגו מחדש בהתאם
 

 3.5 -בהסתכם  2012במחצית הראשונה של שנת הרווח הנקי של מגזר מסחריים גדולים 
. 6.1%גידול של  ,ח בתקופה מקבילה אשתקד"מיליון ש 3.3ח לעומת "מיליון ש

 
: ברווח מוסבר מהסיבות הבאות הגידול

. ח"מיליון ש 1.3סך של ב נטו ,בהכנסות ריבית עליה  .א
 .ח"מיליון ש 0.1בסך של  שאינן מריביתהכנסות עליה ב  .ב

 
ח "מיליון ש 10.5 -הסתכמו ב 2012במחצית הראשונה של שנת הכנסות המגזר סך 

. 15.4%של  גידול, ח בתקופה מקבילה אשתקד"מיליון ש 9.1 -בהשוואה ל
 אשר 2012ונה של שנת במחצית הראש הפסדי אשראיהוצאות בגין מאידך חל גידול ב

ח "מיליון ש 0.1הכנסה של לח בהשוואה "מיליון ש 0.6 בסך של וצאה הב  והסתכמ
. ח בהוצאה"שמיליון  0.7של  גידול, בתקופה המקבילה אשתקד

 
לעומת , ח "מיליון ש 462.2הסתכם בסך  2012ביוני  30ליום במגזר זה נטו אשראי לציבור 

של  עליה, 2011בסוף שנת ח "מיליון ש 445.6וסך , 2011 ביוני 30ביום ח "מיליון ש 416.7
  .בהתאמה 3.7%של  ועלייה 10.9%

, ח "מיליון ש 214.1 בסך מוהסתכ 2012ביוני  30ליום יתרת פיקדונות הציבור במגזר זה 
, 2011בסוף שנת ח "מיליון ש 192.8וסך , 2011 ביוני 30ביום ח "מיליון ש 171.0לעומת 

. בהתאמה 11.0% שלו 25.2%של  עליה
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 ;יים גדולים להלן תוצאות פעילות מגזר מסחר

 
 3123 ביוני 41ביום חודשים שנסתיימו  לשישה

בנקאות  

 ופיננסים

כרטיסי 

 אשראי

שוק 

 ההון

 סך הכל

 ח"במיליוני ש 

 :נטו, הכנסות רבית

 

    

 21.6 - - 21.6 מחיצוניים -

 (3.7) - - (3.7) בינמגזרי-

     :הכנסות שאינן מרבית

 מחיצוניים -

 

3.6 - 1.2 3.7 

-  - --  יבינמגזר-

 21.6 1.2 - 21.5 סך ההכנסות

-  1.7 הפסדי אשראי ןהוצאות בגי

 -

 -1.7 

 4.6 1.2-  4.5  רווח נקי

 
 ( א) 3122 ביוני 41ביום חודשים שנסתיימו  לשישה

בנקאות  

 ופיננסים

כרטיסי 

 אשראי

שוק 

 ההון

 סך הכל

 ח"במיליוני ש 

 :נטו, הכנסות רבית

 

    

 8.9 - - 8.9 מחיצוניים -

 (2.3) - - (2.3) בינמגזרי-

     :הכנסות שאינן מרבית

 מחיצוניים -

 

2.3 - 0.2 2.5 

-  - --  בינמגזרי-

 9.1 0.2 - 8.9 סך ההכנסות

-  (0.1) הכנסות בגין הפסדי אשראי

 -

 -(0.1) 

 3.3 0.1-  3.2  רווח נקי
 

    נקים בנושא מתכונת דוח רווח והפסד מחדש בעקבות היישום לראשונה של הוראות המפקח על הב סווג( א)
 בעקבות העברת לקוחות ממגזר כמו כן סווג מחדש (. (ה) –ו ( ד) 1לפירוט ראה ביאור ).לתאגיד בנקאי     
 .לדוחות הכספיים 10ראה ביאור , מסחריים גדולים למגזר מסחריים קטנים     
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 ;יים גדולים להלן תוצאות פעילות מגזר מסחר

 
 3123 ביוני 41ביום חודשים שנסתיימו  לשישה

בנקאות  

 ופיננסים

כרטיסי 

 אשראי

שוק 

 ההון

 סך הכל

 ח"במיליוני ש 

 :נטו, הכנסות רבית

 

    

 21.6 - - 21.6 מחיצוניים -

 (3.7) - - (3.7) בינמגזרי-

     :הכנסות שאינן מרבית

 מחיצוניים -

 

3.6 - 1.2 3.7 

-  - --  יבינמגזר-

 21.6 1.2 - 21.5 סך ההכנסות

-  1.7 הפסדי אשראי ןהוצאות בגי

 -

 -1.7 

 4.6 1.2-  4.5  רווח נקי

 
 ( א) 3122 ביוני 41ביום חודשים שנסתיימו  לשישה

בנקאות  

 ופיננסים

כרטיסי 

 אשראי

שוק 

 ההון

 סך הכל

 ח"במיליוני ש 

 :נטו, הכנסות רבית

 

    

 8.9 - - 8.9 מחיצוניים -

 (2.3) - - (2.3) בינמגזרי-

     :הכנסות שאינן מרבית

 מחיצוניים -

 

2.3 - 0.2 2.5 

-  - --  בינמגזרי-

 9.1 0.2 - 8.9 סך ההכנסות

-  (0.1) הכנסות בגין הפסדי אשראי

 -

 -(0.1) 

 3.3 0.1-  3.2  רווח נקי
 

    נקים בנושא מתכונת דוח רווח והפסד מחדש בעקבות היישום לראשונה של הוראות המפקח על הב סווג( א)
 בעקבות העברת לקוחות ממגזר כמו כן סווג מחדש (. (ה) –ו ( ד) 1לפירוט ראה ביאור ).לתאגיד בנקאי     
 .לדוחות הכספיים 10ראה ביאור , מסחריים גדולים למגזר מסחריים קטנים     
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 3123ביוני  41חודשים שנסתיימו ביום  השלושל
בנקאות  

 פיננסיםו

כרטיסי 

 אשראי

שוק 

 ההון

 סך הכל

 ח"במיליוני ש 

 :נטו, הכנסות רבית

 

    

 6.3 - - 6.3 מחיצוניים -

 (2.4) - - (2.4) בינמגזרי-

     :הכנסות שאינן מרבית

 מחיצוניים -

 

2.3 -  -2.3 

-  - --  בינמגזרי-

 6.2-  - 6.2 סך ההכנסות

 1.6- -  1.6 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 2.7- -  2.7  רווח נקי

 
  (א) 3122ביוני  41חודשים שנסתיימו ביום שלושה ל

בנקאות  

 ופיננסים

כרטיסי 

 אשראי

שוק 

 ההון

 סך הכל

 ח"במיליוני ש 

 :נטו, הכנסות רבית

 

    

 5.0 - - 5.0 מחיצוניים -

 (1.3) - - (1.3) בינמגזרי-

     :הכנסות שאינן מרבית

 מחיצוניים -

 

1.2 - 0.1 1.3 

-  - --  בינמגזרי-

 5.0 0.1 - 4.9 סך ההכנסות

 0.4- -  0.4 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 1.6- -  1.6  רווח נקי

    מחדש בעקבות היישום לראשונה של הוראות המפקח על הבנקים בנושא מתכונת דוח רווח והפסד  סווג( א)
 בעקבות העברת לקוחות ממגזר כמו כן סווג מחדש (. (ה) –ו ( ד) 1לפירוט ראה ביאור ).לתאגיד בנקאי     

 .לדוחות הכספיים 10ראה ביאור , מסחריים גדולים למגזר מסחריים קטנים     
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  מגזר ניהול פיננסי . ד
 

 1.3בסך של נקי  רווחמצביעות על  2012במחצית הראשונה של שנת המגזר  תוצאות
, ח"מיליון ש 0.6של  קיטון, קבילה אשתקדח בתקופה מ"מיליון ש 1.9 ח לעומת"מיליון ש
  .31.6%ירידה של המהווים 

 
 סכומים שלא הוקצו והתאמות . ה

 
במגזר זה נכללו כל פעילויות הבנק שאינן משויכות למגזר בר דיווח על פי הוראות 

 1.5נרשם רווח נקי בסך של  2012במחצית הראשונה של שנת  .המפקח על הבנקים
ח "מיליון ש 0.4מכירת בניינים וציוד לעומת רווח  נקי בסך של מ הנובע, ח"מיליון ש

  .ממס הכנסהמהכנסות ריבית והצמדה שנתקבלו  בתקופה המקבילה אשתקד אשר נבע 
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 )*( ניהול הסיכונים. ד

 
 כללי

 
: שהעיקריים שבהם, הבנק פועל במגוון פעילויות פיננסיות הכרוכות בנטילת סיכונים

לסיכונים אלו נלווים סיכונים תפעוליים הטבועים . סיכוני שוק ונזילות, אשראי סיכוני
 .בפעילות העסקית

 
 מסגרת ניהול הסיכונים

 
המדיניות  .מדיניות הבנק חותרת להשגת היעדים העסקיים תוך מזעור החשיפה לסיכונים

 .ונים המתייחסות לניהול הסיכ, 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

יטריונים לאמידת הסיכונים ומסגרות עבודה קרו את תיאבון הסיכון דירקטוריון הבנק קבע
הדירקטוריון מקיים מעקב ופיקוח שוטפים אחר ביצוע המדיניות והתפתחות . שוטפות

ועדת , ת משנה שיועדו לסיכונים השוניםוהסיכונים הן במליאת הדירקטוריון והן בועד
 .תוועדת ביקורסיכונים 

 
 טבלת גורמי הסיכון

 2011בלה שפורסמה בדוח השנתי רמי הסיכון ביחס לטלא חל שינוי בסיווג חומרת גו
 .114' בעמ

 
 2באזל 

 
קובעות דרישות איכותיות וכמותיות לצורך , 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  ;2 נדבך
 .תפעוליים סיכוניםל התייחסות

וכולל גם את תהליכי  הפיקוחיתמתווה את הציפיות והעקרונות בנוגע לסקירה  ; 3 נדבך
ניהול הסיכונים של התאגיד הבנקאי וסיכונים שאינם נכללים בנדבך הראשון לרבות סיכון 

 .סיכון ריבית בתיק הבנקאי ועוד, וזיותריכ
 הסיכונים בדבר מוגברת שקיפות ליצירת בעיקר ומתייחס שוק במשמעת דן; 4 נדבך

 .הבנק חשוף אליהם
 
 

". מידע צופה פני עתיד"הינו " ניהול סיכונים"חלק מהמידע המופיע במסגרת המידע על  )*(
למידע נרחב . בדוח הדירקטוריון' רק בבפ" 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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 הראשון הנדבך פי על,  בהתאם לגישת המדידה הסטנדרטית בבנק מחושבים הסיכון נכסי

 . לייםתפעו 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  למידע נוסף ראה .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 )רישה ליחס הון ליבה מינימאלי הד .הנדבך הראשון
 .2010בדצמבר  31החל מיום  7.5%הינה של 

 
פרסם המפקח , בישראל 3כחלק מהיערכות לאימוץ הוראות באזל , 2012במרס  28ביום 

 1עד ליום  9%על הבנקים דרישה לעמידה ביחסי הון ליבה מינימאליים בשיעור של 
החל  10%לבנקים גדולים נוספה דרישה לעליה נוספת לשיעור של כאשר , 2015בינואר 

   .2017בינואר  1מיום 
 

, בתקופה המקבילה 14.52%לעומת  16.23% הינו ההון הכולל לרכיבי סיכון הלימות יחס
בתקופה המקבילה  10.09%לעומת  12.11%לרכיבי סיכון הינו  1יחס הון רובד  . אשתקד
 . אשתקד

 
 לשמור על יחס הלימות הון כולל לרכיבי סיכון שלא יפחת  הינה ת הבנקמדיניו

  .על ידי הפיקוח על הבנקים ויחס הון ליבה בהתאם לנדרש 14.0%משיעור של 
 

  -ICAAPתהליך הערכת הלימות ההון
 

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

 
 :ך כולל שני רכיבים מרכזיים התהלי

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

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

נבחנת למול תכנון , הפגיעה בהון כתוצאה מהתרחיש החמור ביותר. וא חשוףאליהם ה
 . ההון הרב שנתי

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

 של האסטרטגית לתוכנית הנלווים הסיכונים של נגזרת ומהווה מכך כתוצאה 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 ליכיתה 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
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 כריות . 1 בנדבך נכללו שלא סיכונים בגין "כריות הון" נאמדו זה תהליך במסגרת .הבנק
סיכון שיורי , ענפית ריכוזיות, גדול לווה ריכוזיות: כגון לסיכונים מענה נותנות אלו הון

 . שונים שוק וסיכוני
 
 

 
 : בדוחות  2באזל בהוראות 3יישום דרישות הגילוי של נדבך להלן 

 

 
 

  4באזל 
הוראות  BIS (Bank For International Settlements) העודכנו על ידי  2011בחודש יוני 

ובאות  2הוראות באזל  נסמכות על, הוראות אלה. (2010שפורסמו בדצמבר ) 3באזל 
ההוראות אמורות להיכנס . בהתאם ללקחי המשבר הפיננסי האחרוןלעדכן מספר היבטים 
 .2013לתוקף מתחילת שנת 

 .3רגום להוראות באזל פרסם המפקח על הבנקים טיוטת ת 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 , הנזילות וקביעת סטנדרטים אחידים למדידת הנזילות
הורדת התלות של , ההון לכל בנק בהתאם לפרופיל הסיכון שלו כללים להתאמת דרישת

 .דרישות ההון במצב הכלכלי והגברת השקיפות של שיטות ניהול הסיכונים
 

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

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

 
פרסם בנק ישראל טיוטה ראשונה לתיקון הוראת ניהול בנקאי תקין מספר , 2011במאי 

אשר עברה מספר שינויים וגרסתה האחרונה הועברה לידי , בנושא ניהול סיכון נזילות 342
הטיוטה מהווה אבן דרך באימוץ הוראות הרגולציה הבינלאומית . 2012נקים באפריל הב

, מטרת עדכון ההוראה. 2009-ו 2008שהתפתחו על רקע המשבר בשנים , בנושא הנזילות

דוח  טבלה הנושא

 דירקטוריון

 דוח כספי

-  12 'עמ 2 גילוי כמותי -מבנה ההון

  4ביאור  13 'עמ 3 גילוי כמותי -הלימות ההון
 גילוי כמותי –סיכון אשראי 

-  37' עמ ב 4 אשראי לפי סוגי אשראי עיקריים חשיפות סיכון

חשיפות סיכון אשראי לפי צד נגדי וסוגי אשראי 

-  38' עמ ד 4 עיקריים

-  39' עמ ה 4 חשיפות אשראי לפי תקופה לפירעון

 'תוספת ג-  ו 4 חשיפות סיכון אשראי לפי ענפי משק

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

-  40-43' עמ 5 ת אשראי לפי משקל סיכוןחשיפו

-  44' עמ 7 גילוי כמותי –הפחתת סיכון אשראי 

  4ביאור - -  גילוי כמותי -סיכון שוק

-  48' עמ 14 סיכון ריבית



3117
 31  

לניהול סיכוני הנזילות ובמרכזן  3הינה להתחיל ולאמץ באופן הדרגתי את הנחיות באזל 
ים הנזילים לבין ההתחייבויות אשר מוערך כי יתממשו הגדרת יחסים מינימאליים בין הנכס

 מדובר בהגדרת יחס נזילות מזערי לתקופה של חודש, בפרט. תוך פרק זמן מוגדר
(LCR-Liquidity Coverage Ratio ) ובהגדרת יחס מימון יציב לתקופה של שנה 
(NSFR-Net Stable Funding Ratio.) 
 

את נציגי הבנקים והעביר קבצי עבודה לביצוע בנק ישראל הקים צוותי עבודה הכוללים 
על יחסי הנזילות  3להערכת השפעת המעבר להוראות באזל ( QIS)סקר השפעה כמותית 

 .של הבנקים בישראל
 

אם וכאשר תאומצנה על , ונערך לקראת יישוםל "השפעת ההוראות הנהבנק לומד את 
 .ודרישות הפיקוח 3תהליך תכנון ההון בבנק כולל הערכות ליישום כללי באזל  .ידי הפיקוח
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 ניהול סיכוני אשראי 

 
 

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

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

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

 .תייחסים הן למאפייני הלקוח הבודד והן למאפייני ענפי משק השוניםמ
הוא ו האשראי של הבנקתיאבון סיכון עודכן מסמך , כחלק משיפור ניהול סיכוני האשראי

. ולענפי משק הלקוחות ימגבלות המתייחסות לגידולי האשראי ביחס למגזר כולל
 .הבנקלמדיניות האשראי של  את התשתית  מגבלות אלה מהוות 

מתווה קריטריונים ומסמך מדיניות האשראי של הבנק מגדיר , 2באזל בהתאם להוראות 
 .בהתייחס לסוג ומאפייני הלקוח  והיקף המסגרות המאושרות אשראי מתןל

מנו באופן סלקטיבי ופעילויות שימ, הגדיר הבנק פעילויות אותן ירצה לממן, בנוסף
 .ממימונןימנע הבנק , ן שלוופעילויות אשר כחלק מהגדרת תיאבון הסיכו

 
הדירקטוריון מבצע מעקב הן במסגרת ועדותיו השונות והן במסגרת מליאת הדירקטוריון 

העמידה במגבלות שנקבעו על ידו והתפתחות החובות , 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

 
 תהליכי ניהול ובקרה

 
 , מערכת נהלים והנחיות, מדרג סמכויות, 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
 

החל מהדירקטוריון וכלה בפונקציות , נקבעו ברמות שונותלאישור אשראים הסמכויות 
 . כך שיינתן מענה אפקטיבי לצרכי הלקוחות, ניהול האשראים במערך הסינוף של הבנק

 
 על סיכוני האשראי הדיווח

 
להוראות ניהול בנקאי תקין אשר מצמצמת את מעורבות  301הבנק נערך ליישום הוראה 
לפיכך עודכנו הסמכויות לאישור אשראים בוועדת האשראי . הדירקטוריון בניהול השוטף

מעורבות , מנגד הוקטנה באופן זה  ,ל ולוועדת האשראי של הדירקטוריון"בראשות המנכ
באישור אשראים וצומצמו לאישור חריגות מהותיות ממדיניות האשראי  הדירקטוריון

 .2012ביוני  30זאת החל מיום , שנקבע בלבד
ובכלל זה , מאידך הורחב היקף הדיווח הנדרש לדירקטוריון על סיכוני האשראי בתיק

, עמידה במגבלות ענפיות ואחרות , ניתוח התפתחות תיק האשראי בפילוח לפי דרוג לווים
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, עסקאות חורגות ממדיניות האשראי, לווים גדולים, חובות בעיתיים , גביות,שות הפר
 .ב"וכיו

 
 מבנה ארגוני ואחריות ניהול סיכוני אשראי

 
אחראי על ניהול , (CRO)אגף לניהול סיכונים בכפיפות למנהלת הסיכונים הראשית 

וניתוח הסיכונים ניטור , על גיבוש מסמך מדיניות האשראי , סיכוני האשראי ובכלל זאת
מדידה ובקרה , בחינה בלתי תלויה של תיקי אשראי ספציפיים, בתיק האשראי בכללותו

 .על סיכוני האשראי
 

 ניהול סיכוני האשראי באגף אשראי
 

באחריות אגף האשראי לפעול לניתוח מעמיק של בקשות האשראי של היחידות 
גבש המלצות על סיווגים ל, לבצע בקרת אשראי שיטתית, לדרג את הלווים, העסקיות
תהליכי בקרה והטמעת נהלי עבודה וכללים למתן , לפתח מתודולוגיות למימון, והפרשות

 .אשראי בכל יחידות הבנק
 

נפתח מרכז עסקים פרימיום אשר מטפל בלקוחות  2011 בשנת בתחילת חודש ספטמבר
מחזורם העסקי  או/ 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 
הלקוחות הגדולים על ידי מתן טיפול מקצועי ייעודי ללקוחות אלו ולמטרת שיפור איכות 

 .ניהול סיכון האשראי
 

ב הפועל בכפיפות לראש אגף אשראי מתמחה בטיפול בלקוחות בקשיים "מרכז חוב
 .יהול הליכי הגביה מחבויות לקוחות אלוובנ

 
 דגשים בניהול סיכוני אשראי

 
הבנק , ם להם אנו עדים בשנה האחרונה יעל רקע תנודות ומשברים פיננסים וגיאופוליטי

לרבות דיוני , שוטף וביתר שאת מעקב הדוק אחר החשיפות של הלווים  ןמקיים באופ
 .  עומק על לקוחות המוגדרים כרגישים

בצע הבחנה בין רמות הסיכון של לקוחות שונים תוך התאמת מרווחי האשראי הבנק מ
 .ותנאיו בהתאם
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  לפי ענפי משק עיקריים )*(התפתחות סיכון האשראי הכולל 
   

  סיכון האשראי הכולל ענף משק

 

41.7.3123 41.7.3122 42.23.3122 

שינוי 

לעומת 

41.7.3122 

שינוי 

לעומת 

42.23.3122 

 באחוזים ח"במיליוני ש 

 2:3.5 תעשייה

759.5 

193.0 193.7 (0.3) 

 

(0.7) 

 759.5 ן"בינוי ונדל

 

533.3 588.9 21.6 10.1 

 7.1 8.5 635.0 627.1 791.3 מסחר

 (3.7) (4.3) 288.6 290.5 389.1 תחבורה ואחסנה

שירותים ציבוריים 

 וקהילתיים

2:3.4 195.1 198.1 (1.4) (2.9) 

 5.8 12.9 2,432.7 2,281.4 3,685.7 לקוחות פרטיים

 5.1 2.8 252.9 258.7 :.376 אחר

 5.3 10.3 4,589.9 4,379.1 5,942.9 סך הכל

 
  שיעור מסיכון האשראי הכולל ענף משק

 41.7.3123 41.7.3122 42.23.3122   

  באחוזים 

   4.2 4.4 5.1 תעשייה

   12.8 12.2 24.5 ן"בינוי ונדל

   13.8 14.3 25.2 מסחר

   6.3 6.6 6.9 תחבורה ואחסנה

שירותים ציבוריים 

 וקהילתיים

5.1 4.5 4.3   

   53.0 52.1 64.4 לקוחות פרטיים

   5.6 5.9 6.5 אחר

   100.0 100.0 211.1 סך הכל

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

 -ן ומסחר"נדל: לענפים העיקריים  להלן המגבלות. האשראיבשיעור מסך סיכון , כל ענף
  .כל ענף 10% -שירותים ציבוריים, תחבורה ואחסנה, תעשיה, 20%

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

 .לסקירת ההנהלה
 

 . פרשה להפסדי אשראיאשראי לציבור ברוטו לרבות סיכון אשראי חוץ מאזני  ולפני ה)*(
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סיכון אשראי מסחרי , חובות פגומים שצוברים הכנסות רבית, נכסים שאינם מבצעים
 .ימים או יותר 09בעייתי וחובות שאינם פגומים בפיגור של 

 
 

        
 יוניב 39

2902 
 יוניב 39

2900  
בדצמבר  30

2900 

 
 סכומים מדווחים

 ח"מיליוני ש                  
 

  :נכסים שאינם מבצעים. 0 
 

 

   י לציבור פגום שאינו צובר הכנסותאשרא    
  :ביתיר    

 

 

 8.38 8.31 22.0 שנבדק על בסיס פרטני      

 - - - שנבדק על בסיס קבוצתי      

 8.38 8.31 22.0 כל נכסים שאינם מבצעיםסך ה   

 
 

  

  (0) סיכון אשראי מסחרי בעייתי .2
  

 .3.. 8.31 4..4 סיכון אשראי מאזני בגין הציבור    

 .3. 531 4.4 (2) סיכון אשראי חוץ מאזני בגין הציבור   
סך הכל סיכון אשראי מסחרי בעייתי בגין    

 .103 .80.3 2.9.  הציבור

 
 

 
 

ימים  09חובות שאינם פגומים בפיגור של . 3
 .813 .8.3 03.9 :או יותר

 
 

 

 

 

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

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

חרים שהוכרו במאזן ונכסים בגין חובות א, איגרות חוב,אשראי)סיכון אשראי מאזני  83

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

 3סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני בגין אנשים פרטיים
למעט בגין ערבויות שנתן , כפי שחושב לצורך מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים 23

 3לפני השפעת בטחונות המותרים לניכוי, צד שלישי הלווה להבטחת חבות של
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סיכון אשראי מסחרי , חובות פגומים שצוברים הכנסות רבית, נכסים שאינם מבצעים
 .ימים או יותר 09בעייתי וחובות שאינם פגומים בפיגור של 

 
 

        
 יוניב 39

2902 
 יוניב 39

2900  
בדצמבר  30

2900 

 
 סכומים מדווחים

 ח"מיליוני ש                  
 

  :נכסים שאינם מבצעים. 0 
 

 

   י לציבור פגום שאינו צובר הכנסותאשרא    
  :ביתיר    

 

 

 8.38 8.31 22.0 שנבדק על בסיס פרטני      

 - - - שנבדק על בסיס קבוצתי      

 8.38 8.31 22.0 כל נכסים שאינם מבצעיםסך ה   

 
 

  

  (0) סיכון אשראי מסחרי בעייתי .2
  

 .3.. 8.31 4..4 סיכון אשראי מאזני בגין הציבור    

 .3. 531 4.4 (2) סיכון אשראי חוץ מאזני בגין הציבור   
סך הכל סיכון אשראי מסחרי בעייתי בגין    

 .103 .80.3 2.9.  הציבור

 
 

 
 

ימים  09חובות שאינם פגומים בפיגור של . 3
 .813 .8.3 03.9 :או יותר

 
 

 

 

 

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

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

חרים שהוכרו במאזן ונכסים בגין חובות א, איגרות חוב,אשראי)סיכון אשראי מאזני  83

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

 3סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני בגין אנשים פרטיים
למעט בגין ערבויות שנתן , כפי שחושב לצורך מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים 23

 3לפני השפעת בטחונות המותרים לניכוי, צד שלישי הלווה להבטחת חבות של
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- שיעור יתרת אשראי לציבור פגום שאינו צובר הכנסות ריבית מיתרת האשראי לציבור
 .1022בסוף שנת  %.0.0לעומת ו 1022בסוף יוני  9%..0לעומת ,  0.56%           

יותר מיתרת  ימים או 90שיעור יתרת אשראי לציבור שאינו פגום שנמצא בפיגור של 

 .1022בסוף שנת  0.09%לעומת ו 1022בסוף יוני  0.50%לעומת  ,%...0 -האשראי לציבור
פגום שאינו צובר הכנסות  שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור

לעומת ו 1022בסוף יוני  0.8%.לעומת , 10.0% –רבית מיתרת האשראי לציבור פגום 

 .1022בסוף שנת  19.1%
 –יעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור מיתרת האשראי לציבור ש

 .1022סוף שנת ב %..2לעומת ו 1022בסוף יוני  2.0%לעומת ,  2.17%

לעומת ,  1.0% -שיעור סיכון אשראי בעייתי בגין הציבור מסיכון אשראי כולל בגין הציבור

 .1022בסוף שנת  1.5%לעומת ו 1022בסוף יוני  2%..

שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי בחישוב שנתי מהיתרה הממוצעת של אשראי לציבור 

 .בתקופה המקבילה אשתקד %.0.2לעומת , 0.10%הינו  1021 יוניב 0.ליום 

שיעור המחיקות נטו בגין אשראי לציבור בחישוב שנתי מיתרת האשראי לציבור 

 .בתקופה המקבילה אשתקד 0.25%לעומת , 0.10%הינו  1021 יוניב 0.הממוצעת ליום 

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

בתקופה המקבילה  20.2%לעומת , 25.2%הינו  1021 יוניב 0.בגין אשראי לציבור ליום 

 .אשתקד
 למשמעות מושג". מידע צופה פני עתיד"הינו  סעיף זהחלק מהמידע המופיע במסגרת 

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

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

למידע נוסף ראה )לקוחות הבנק המנוהלים על ידי לאומי  פקדונותלאומי שמקורם מ
ותיק אגרות חוב הכולל בעיקר אגרות חוב , ( 1022לשנת לדוחות הכספיים  7ביאור 

ההשקעה באגרות חוב משמשת את הבנק בניהול מדיניות נכסים . ממשלתיות
 .והתחייבויות והקטנת הסיכונים הפיננסיים ובהתאם לצרכי הנזילות
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 (;3באזל  –' ב 5טבלה )לפי סוגי אשראי עיקריים ( א)סיכון אשראי חשיפות 
  31.12.2011  30.6.2011 41.7.3123 יתרה ליום

  ח"מיליוני ש                                                                               
 5,045.2 4,725.6 :.6,296 אשראי

 571.1 477.9 7.:69 אגרות חוב
 195.1 184.7 2:6.2 אחרים

 815.0 824.1 989.1 ערבויות והתחייבויות אחרות

 6,626.4 6,212.3 7,959.7 כ"סה
 
 
 

 (;3באזל  – 'ב 5טבלה )לפי סוגי אשראי עיקריים ( א)סיכון אשראי חשיפות 
  31.12.2011 30.6.2011 41.7.3123 (ב)יתרות ממוצעות 

   ח"מיליוני ש                                                                                 
 4,737.5 4,553.6 6,233.4 אשראי

 488.7 526.9 6:4.4 אגרות חוב

 185.3 181.3 :.2:5 אחרים

 816.8 802.7 959.8 חייבויות אחרותערבויות והת

 6,228.3 6,064.5 3.:7,86  כ"סה

 

אשראי לפני ניכוי הפרשות להפסדי חשיפות סיכון אשראי ברוטו  - (א)  
 

.הרבעונים האחרוניםלושת הממוצע מחושב לש, 30.6.2011וליום  30.6.2012ליום ( ב)  
.עונים האחרוניםהממוצע חושב על בסיס חמשת הרב 31.12.2011ליום        
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ים ולפי סוגי חשיפות אשראי עיקרילפי צד נגדי ( *)סיכון אשראי חשיפות 
: (2באזל –' ד 4טבלה ) 

30.6.2012 

אגרות אשראי  

חוב 

ערבויות אחרים 

והתחייבויות 

אחרות 

סך 

הכול 

ח "במיליוני ש

 604.8- -  586.9 17.9חובות של ריבונויות 

שויות סקטור חובות של י

 102.4 12.0- -  90.4ציבורי 

 1,216.9- -  1.5 1,215.4חובות של תאגידים בנקאיים 

 574.4 153.8-  1.2 419.4חובות של תאגידים 

 11.7 0.2- -  11.5ן מסחרי "חובות בביטחון נדל

 2,626.6 455.2-  - 2,171.4חשיפות קמעונאיות ליחידים 

 1,516.7 256.8- -  1,259.9הלוואות לעסקים קטנים 

 195.1-  195.1    --  נכסים אחרים

 6,848.6 878.0 195.1 589.6 5,185.9כ בגין סיכון אשראי "סה

 
  יםלפי צד נגדי ולפי סוגי חשיפות אשראי עיקרי( *)סיכון אשראי חשיפות 

(: 2באזל –' ד 4טבלה )
31.12.2011 

אגרות אשראי   

חוב  

ערבויות אחרים  

ות והתחייבוי

אחרות  

סך הכול 

ח "במיליוני ש

 624.3- -  568.5 55.8חובות של ריבונויות 

חובות של ישויות סקטור 

 106.0 16.2- -  89.8ציבורי 

חובות של תאגידים 

 1,217.1- -  1.4 1,215.7בנקאיים 

 507.7 116.2-  1.2 390.1חובות של תאגידים 

ן "חובות בביטחון נדל

 12.7 0.1- -  12.6מסחרי 

חשיפות קמעונאיות 

 2,491.6 435.7- -  2,055.9ליחידים 

 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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 (;3באזל  –' ה 5טבלה )על פי תקופה חוזית לפירעון  ( *)סיכון אשראי פות חשי
41.7.3123 

חשיפה לפי תקופות 

 לפירעון

אגרות  אשראי 

 חוב

ערבויות  אחרים

והתחייבויות 

 אחרות

כ סיכון "סה

 אשראי כולל

 ח"במיליוני ש

 :.5,533 :.963 73.4 435.8 4,294.1 עד שנה

 3,162.1 32.2-  :.276 2,975.1 שנים 5מעל שנה ועד 

 :.352 5.1-  1.:: :.249 מעל חמש שנים

 243.9-  243.9- -  ללא תקופת פירעון

 7,959.7 989.1 2:6.2 7.:69 :.6,296 כ"סה

 

 
 (;3באזל  –' ה 5טבלה )על פי תקופה חוזית לפירעון ( *)סיכון אשראי חשיפות 

42.23.3122 

חשיפה לפי תקופות 

 לפירעון

גרות א אשראי 

 חוב

ערבויות  אחרים

והתחייבויות 

 אחרות

כ סיכון "סה

 אשראי כולל

 ח"במיליוני ש

 4,358.8 782.8 67.6 336.9 3,171.5 עד שנה

 1,897.6 27.7-  125.9 1,744.0 שנים 5מעל שנה ועד 

 242.5 4.5-  108.3 129.7 מעל חמש שנים

 127.5-  127.5- -  ללא תקופת פירעון

 6,626.4 815.0 195.1 571.1 5,045.2 כ"סה

 .הפסדי אשראיל הפרשותחשיפות סיכון אשראי ברוטו לפני ניכוי  )*( 
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 (;3באזל  –' ה 5טבלה )על פי תקופה חוזית לפירעון  ( *)סיכון אשראי פות חשי
41.7.3123 

חשיפה לפי תקופות 

 לפירעון

אגרות  אשראי 

 חוב

ערבויות  אחרים

והתחייבויות 

 אחרות

כ סיכון "סה

 אשראי כולל

 ח"במיליוני ש

 :.5,533 :.963 73.4 435.8 4,294.1 עד שנה

 3,162.1 32.2-  :.276 2,975.1 שנים 5מעל שנה ועד 

 :.352 5.1-  1.:: :.249 מעל חמש שנים

 243.9-  243.9- -  ללא תקופת פירעון

 7,959.7 989.1 2:6.2 7.:69 :.6,296 כ"סה

 

 
 (;3באזל  –' ה 5טבלה )על פי תקופה חוזית לפירעון ( *)סיכון אשראי חשיפות 

42.23.3122 

חשיפה לפי תקופות 

 לפירעון

גרות א אשראי 

 חוב

ערבויות  אחרים

והתחייבויות 

 אחרות

כ סיכון "סה

 אשראי כולל

 ח"במיליוני ש

 4,358.8 782.8 67.6 336.9 3,171.5 עד שנה

 1,897.6 27.7-  125.9 1,744.0 שנים 5מעל שנה ועד 

 242.5 4.5-  108.3 129.7 מעל חמש שנים

 127.5-  127.5- -  ללא תקופת פירעון

 6,626.4 815.0 195.1 571.1 5,045.2 כ"סה

 .הפסדי אשראיל הפרשותחשיפות סיכון אשראי ברוטו לפני ניכוי  )*( 
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 (א) לפני הפחתת סיכון אשראיהפסדי אשראי והוצאות בגין פני סכום החשיפה ל 
(: 2 באזל -5טבלה )       

30.6.2012 

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

חשיפת 
אשראי 

ברוטו 
 (ב)

 ח"שבמיליוני 

ריבונויות חובות של  604.8  - - - - -604.8 
חובות של ישויות 

 102.4 1.3- -  101.1- -  סקטור ציבורי
חובות של תאגידים 

 1,216.9- - -  1,207.7 9.2-  בנקאיים

 574.4 0.6 573.8- - - -  חובות של תאגידים

חובות בביטחון 
ן מסחרי"נדל   - - - -11.7  -11.7 

איותחשיפות קמעונ  
 2,626.6 20.7 2.1 2,603.8- - -  ליחידים

הלוואות לעסקים 
 1,516.7 13.8 11.1 1,491.8- - -  קטנים

 195.1-  136.7- - -  58.4 נכסים אחרים
 

 6,848.6 36.4 735.4 4,095.6 1,308.8 9.2 663.2 סך הכל
 

 (א) ילפני הפחתת סיכון אשראו הפסדי אשראי הוצאות בגין לאחר סכום החשיפה 
(: 2 באזל -5טבלה )

30.6.2012 

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

חשיפת 
אשראי 

ברוטו 
 (ב)

 ח"במיליוני ש
 

 604.8- - - - -  604.8 חובות של ריבונויות
חובות של ישויות 

 102.3 1.3- -  101.0- -  סקטור ציבורי
חובות של תאגידים 

 1,216.9- - -  1,207.7 9.2-  בנקאיים

ל תאגידיםחובות ש   - - - -569.4 0.6 570.0 
חובות בביטחון 

ן מסחרי"נדל   - - - -11.7  -11.7 
חשיפות קמעונאיות 

 2,605.5 20.7 2.1 2,582.7- - -  ליחידים
הלוואות לעסקים 

 1,498.1 13.8 5.1 1,479.2- - -  קטנים

 195.1-  136.7- - -  58.4 נכסים אחרים
 

 6,804.4 36.4 725.0 4,061.9 1,308.7 9.2 663.2 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)

לדוגמא על ידי שימוש ) וכן הפחתת סיכון אשראי כתוצאה מביצוע פעולות מסוימות( מנוצלות
(. בערבויות
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 (א) הפחתת סיכון אשראי אחרלהפסדי אשראי ו הוצאות בגיןלאחר סכום החשיפה 
 (;3 באזל -6טבלה )

41.7.3123 

 1% 31% 61% 86% 211% 261% 

חשיפת 
אשראי 

ברוטו 
 (ב)

 ח"במיליוני ש
 

 715.9- - - - -  715.9 חובות של ריבונויות
חובות של ישויות 

ציבורי סקטור   - -212.1  - -2.4 213.4 
חובות של תאגידים 

 2,328.1- - -  2,318.9 3.:-  בנקאיים

 5:2.8 1.7 5:2.2- - - -  חובות של תאגידים
חובות בביטחון 

ן מסחרי"נדל   - - - -21.:  -21.: 
חשיפות קמעונאיות 

 3,247.3 31.3 3.1 3,225.1- - -  ליחידים
הלוואות לעסקים 

 2,223.1 23.7 6.1 2,1:5.5- - -  קטנים

 2:6.2-  247.8- - -  69.5 נכסים אחרים
 

 6,981.1 45.8 756.8 4,319.5 2,419.9 3.: 774.3 סך הכל
 
 .הפחתה בסיכון האשראי מבטאת סיווג של משקל הסיכון הסופי בין השיעורים השונים (א)
 
לדוגמא שקלול מסגרות לא . )2 ות באזללפני המרה לאשראי של רכיבים חוץ מאזניים כנדרש בהורא (ב)

לדוגמא על ידי שימוש )וכן הפחתת סיכון אשראי כתוצאה מביצוע פעולות מסוימות ( מנוצלות
 (.בערבויות
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 (א) לפני הפחתת סיכון אשראיו הפסדי אשראי הוצאות בגין פני סכום החשיפה ל
 (;3 באזל -6טבלה )       

 
42.23.3122       

 1% 31% 61% 86% 211% 261% 

חשיפת 
אשראי 
ברוטו 

(ב)  

 624.3 - - -- -  624.3 חובות של ריבונויות
 

חובות של ישויות 
 106.0 2.8 - - 103.2 - - סקטור ציבורי

 
חובות של תאגידים 

 1,217.1 - - - 1,169.0 48.1-  בנקאיים
 

 507.7 1.0 506.7 -- - -  חובות של תאגידים
 

חובות בביטחון 
ין מסחר"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 אשראיהפסדי אשראי ו ןהוצאות בגילאחר סכום החשיפה 
 (;3 באזל -6טבלה )

 
42.23.3122       

 1% 31% 61% 86% 211% 261% 

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)סיכון אשראי כתוצאה מביצוע פעולות מסוימות  וכן הפחתת ( מנוצלות
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 (א) הפחתת סיכון אשראי אחרלו הפסדי אשראי  הוצאות בגיןלאחר סכום החשיפה 
 (;3 באזל -6טבלה ) 

42.23.3122 

 1% 31% 61% 86% 211% 261% 

חשיפת 
אשראי 

ברוטו 
 (ב)

 ח"שבמיליוני 
 

ותחובות של ריבונוי  624.3  - - - - -624.3 
חובות של ישויות 

 106.0 2.8- -  103.2- -  סקטור ציבורי
חובות של תאגידים 

 1,217.5- - -  1,169.4 48.1-  בנקאיים

 440.3 1.0 439.3- - - -  חובות של תאגידים
חובות בביטחון 

ן מסחרי"נדל   - - - -11.5  -11.5 
חשיפות קמעונאיות 

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

 (.לדוגמא על ידי שימוש בערבויות)הפחתת סיכון אשראי כתוצאה מביצוע פעולות מסוימות 
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 (;3 באזל -8טבלה )סיכון אשראי פחתת ה
41.7.3123 

 

חשיפת 
אשראי 

 ברוטו
לפני 

הפרשה 
פסדי לה

 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                                                      

 715.9- - -  715.9 715.9 תחובות של ריבונויו

 213.4- - -  213.4 213.5 חובות של ישויות סקטור ציבורי

 2,328.1-  1.2-  :.2,327 :.2,327 חובות של תאגידים בנקאיים

 5:2.8 (89.4)- -  681.1 685.5 חובות של תאגידים 

 :.21 (1.9)- -  22.8 22.8 ן מסחרי"חובות בביטחון נדל

 3,247.3 (3.:57)-  (1.2) 3,716.6 3,737.7 ליחידיםחשיפות קמעונאיות 

 2,223.1 (497.2)- -  2,5:9.2 2,627.8 הלוואות לעסקים קטנים

 2:6.2- - -  2:6.2 2:6.2 נכסים אחרים

 6,981.1 (45.5:) 1.2  (1.2) 7,915.5 7,959.7 כ"סה

 
 (;3 באזל -8טבלה )סיכון אשראי הפחתת 

42.23.3122 

 

חשיפת 
אשראי 

רוטוב  
לפני 

הפרשה 
להפסדי 

 אשראי

חשיפת 
אשראי 

 ברוטו
בניכוי 

הפרשה 
להפסדי 

 אשראי

סך 
החשיפה 
המכוסה 

על ידי 
ערבויות 
 שנגרעו

כ "סה
סכומים 
 שנוספו

 סך 
החשיפה 
המכוסה 
בביטחון 

 פיננסי 
 כשיר

 חשיפת
 אשראי

 נטו

ח"במיליוני ש  

 624.3- - -  624.3 624.3 חובות של ריבונויות

 106.0- - -  106.0 106.0 ויות סקטור ציבוריחובות של יש

 1,217.5-  0.4-  1,217.1 1,217.1 חובות של תאגידים בנקאיים

 440.3 (63.9)- -  504.2 507.7 חובות של תאגידים 

 11.5 (1.2)- -  12.7 12.7 ן מסחרי"חובות בביטחון נדל

 2,004.6 (464.4)-  (0.2) 2,469.2 2,491.6 חשיפות קמעונאיות ליחידים

 1,080.7 (372.8)-  (0.2) 1,453.7 1,471.9 הלוואות לעסקים קטנים

     195.1- - -  195.1 195.1 נכסים אחרים

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

 
  339ישראל  ת בנקובבנק 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

 .הניהול מתבסס על תחזיות והערכות לגבי התפתחויות בשוקי ההון והכספים .והרווח הנקי
מגבלות ותחומים , דירקטוריון הבנק קווי מדיניותקבע , במסגרת ניהול סיכוני השוק

המסגרות . כתוצאה משינויים לא צפויים, לשיעורי החשיפה המרביים לסיכוני בסיס וריבית
 .האם לאומי החברהניהול הסיכונים של  שנקבעו לסיכוני השוק משתלבות במכלול

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 
 . נהלה לגבי הסיכונים הטמונים בפעילויות השונותהה

 
הפנימיים שונים לעיתים מאלו שבסקירת ההנהלה ובדוחות הדוחות הנחות ואופן חישוב ה

הכספיים וההבדלים מתבטאים בעיקר באופן חישוב החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית 
י הצמדה  בבאור ובהצגת הנכסים וההתחייבויות לפי בסיסלסקירת ההנהלה ' בתוספת ב

יתרות ואמדני שווי הוגן של מכשירים פיננסים המובאים , בנוסף. לדוחות הכספיים 5
אינם זהים לאופן חישוב השווי , לדוחות הכספיים 7ובביאור  בפרק זה בדוח הדירקטוריון

 (א) .ההוגן בדוחות הפנימיים של ניהול הסיכונים בבנק
 

בנק מבוסס על מערך דיווח ובקרה החל ברמת המבנה הארגוני של ניהול סיכוני השוק ב
 (ב) .האגפים השונים וכלה בדירקטוריון הבנק

 
 

בעקבות השינויים החדים בשווקי ההון בארץ ובעולם והשלכותיהם הצפויות על חשיפות 
אשר עשויים , הבנק בוחן מספר תרחישים אפשריים, הבנק וביניהן על סיכוני השוק

הסיכונים הנובעים מהם והצעדים הנדרשים כתוצאה  להתרחש וזאת על מנת לאמוד את
 .מכך

 
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 , מדיניות ניהול סיכוני שוק וסמכויות ומנגנוני בקרה מידע נוסף לגבי  (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

. קלי הלא צמוד והמגזר הצמוד למדדהמגזר הש, ת בשני מגזרים עיקרייםלבנק פעילו
 . ח"ח והצמוד למט"בנוסף קיימת פעילות מצומצמת במגזר המט

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

מלבד המקרים בהן הנסיבות , דיניות הבנק להשקיע את ההון במגזר הלא צמודמ
 (.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

. יותהנכסים והתחייבו
 

  : 2012 ביוני 30 -להלן מידע על מצב החשיפות ל
 

 2012 יוניל 30( ב( )א)חשיפה בבסיס 
חשיפה בפועל   % -מגבלה במגזר הצמדה 

 

   נקודות קיצון במהלך התקופה

 %-ב

 ממוצע מקסימום מינימוםח "במש % -ב טווח  
 85.9 90.7 82.0 362.3 90.7 125 60לא צמוד 

 14.0 18.0 9.2 37.0 9.2 35( ג( )20)צמוד מדד 
ח וצמוד "מט
 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 5( ג)  ( 5)ח "מט

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

 

נקודות קיצון במהלך השנה  

 %-ב

 ממוצע מקסימום מינימוםח "במש % -ב טווח  
 84.1 90.8 80.2 310.0 87.2 125 60לא צמוד 

 15.7 19.7 8.9 45.1 12.7 35( ג( )20)צמוד מדד 
ח וצמוד "מט
ח "מט

 0.2 0.3 0.1 0.3 0.1 5( ג) (  5)

 
  2011 ליוני 30( ב( )א)חשיפה בבסיס 
  % -מגבלה במגזר הצמדה 

 
חשיפה בפועל 

 

נקודות קיצון במהלך התקופה  

  % -ב

 ממוצע מקסימום מינימוםח "במש % -ב ח טוו 
 83.7 90.8 80.2 239.1 80.2 125 60לא צמוד 

 16.1 19.7 8.9 58.9 19.7 35( ג( )20)צמוד מדד 
ח וצמוד "מט
ח  "מט

 0.2 0.3 0.1 0.4 0.1 5( ג)  ( 5)

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

 .מחושב כאחוז מההון החשוף  (ב)

 .החשיפה המותרת הנובעת מעודף התחייבויות על נכסים מוצגת בסימן שלילי  (ג)
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, ח"להלן הרגישות להשפעת שינוי במדדים ובשערי החליפין על ההון הבנק במיליוני ש
 ;בהתאם לדוחות הפנימיים של הבנק

 
 41.17.3123 41.17.3122 

 ירידה של עליה של ה שליריד עליה של מגזר הצמדה

 6%  21%  6% 21% 6% 21% 6%  21%  
 (5.9) (2.9) 5.9 2.9 (4.8) (:.2) 4.8 :.2 צמוד מדד

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

 
בדומה , ח"ח ולצמוד מט"ך החשיפה למטמס 89%-כ 2012יוני ל 30 -ב מהווה ב"החשיפה לדולר ארה, מזה (א)

 ( . ח"מחושב באלפי ש) 2011ליוני  30 -ב לשיעור

 .ח"אלף ש 100 -נמוך מ (ב)

 
נתונים מפורטים על הנכסים וההתחייבויות לפי מגזרי הצמדה בהתאם להוראות בנק 

 .לדוחות הכספיים 5ניתנים בבאור , ישראל
 

 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
 .מועדי הפרעון ומועדי שינוי הריבית

האומד את ההשפעה , ריבית הבנק מבצע ניתוח רגישות לשינוי, 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 . הנוכחי של הנכסים וההתחייבויות

 .  אה חסר סיכוןבעקום תשו
 

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

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

 
או )בריבית  1% קבוע של בנק קבע מגבלות להשפעה של שינוי בשיעורדירקטוריון ה

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

בשיעור ( או בתשואות)שינוי לא צפוי בריבית מ הבנק בוחן גם חשיפה לריבית כתוצאה
 .זה לא נקבעו מגבלות על בחינה זובשלב . שאינו קבוע לכל אורך העקום לפידיון
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, ח"להלן הרגישות להשפעת שינוי במדדים ובשערי החליפין על ההון הבנק במיליוני ש
 ;בהתאם לדוחות הפנימיים של הבנק

 
 41.17.3123 41.17.3122 

 ירידה של עליה של ה שליריד עליה של מגזר הצמדה

 6%  21%  6% 21% 6% 21% 6%  21%  
 (5.9) (2.9) 5.9 2.9 (4.8) (:.2) 4.8 :.2 צמוד מדד

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

 
בדומה , ח"ח ולצמוד מט"ך החשיפה למטמס 89%-כ 2012יוני ל 30 -ב מהווה ב"החשיפה לדולר ארה, מזה (א)

 ( . ח"מחושב באלפי ש) 2011ליוני  30 -ב לשיעור

 .ח"אלף ש 100 -נמוך מ (ב)

 
נתונים מפורטים על הנכסים וההתחייבויות לפי מגזרי הצמדה בהתאם להוראות בנק 

 .לדוחות הכספיים 5ניתנים בבאור , ישראל
 

 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
 .מועדי הפרעון ומועדי שינוי הריבית

האומד את ההשפעה , ריבית הבנק מבצע ניתוח רגישות לשינוי, 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 . הנוכחי של הנכסים וההתחייבויות

 .  אה חסר סיכוןבעקום תשו
 

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

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

 
או )בריבית  1% קבוע של בנק קבע מגבלות להשפעה של שינוי בשיעורדירקטוריון ה

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

בשיעור ( או בתשואות)שינוי לא צפוי בריבית מ הבנק בוחן גם חשיפה לריבית כתוצאה
 .זה לא נקבעו מגבלות על בחינה זובשלב . שאינו קבוע לכל אורך העקום לפידיון
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 ;3123ביוני  41 -ל(  ב( )א)בריבית  2%של  להלן החשיפה לשינויים בלתי צפויים

 
 (ג)רווח שנתי    שווי כלכלי  

 41.7.22 42.23.22 41.7.23 41.7.22 42.23.22 41.7.23 מגזר הצמדה
 ח"במיליוני ש 

 5.7 5.9 8.2 8.3 7.2 4.: לא צמוד

 0.9 0.6 1.6 0.8 1.6 2.3 מדדצמוד 

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

 6.6 6.5 8.7 9.1 8.8 21.6 חשיפה כוללת 

 9.6 9.6 23.8 12.9 12.9 :.27 מגבלה כוללת

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

 (2011בדוח הכספי של הבנק לשנת " כוני שוקעבודה לניהול סי

  (.רווח מעליית ריבית) הסכומים לעיל המוצגים בסימן חיובי מייצגים חשיפה להפסד בעת ירידת ריבית  (ב)

 .השנים הקרובות 3באחת מתוך , ברווח השנתי ביהמר השינוי  (ג)

 .ח"אלף ש 100 -נמוך מ  (ד)

 

 

לסקירת ' ן החישוב בתוספת בשיפה לריבית לפי המודל הפנימי שונה מאופחישוב הח
בדוח " הנחות עבודה לניהול סיכוני שוק"על ההבדלים בין הדוחות ראה בסעיף . ההנהלה

 . 2011הכספי לשנת 
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לפי המודל הפנימי ולפי "( מ"מח"להלן ) בשנים להלן נתונים על משך החיים הממוצע
ל תזרים מבוסס ע) המחושבת לפי כללים חשבונאייםלסקירת ההנהלה ' תוספת ב

 ;(רעונות מוקדמיםיהתייחסות לפ שכולל
 

 3123 ביוני 41 
 מודל פנימי 'תוספת ב 

פער  התחייבויות נכסים ;מגזר הצמדה

 מ"המח
פער  התחייבויות נכסים

 מ"המח
מ "מח

 ההון
 (:2.6) (1.38) 1.72 1.45 (1.23) 1.52 :1.3 לא צמוד 

 (3.13) (3.43) 5.53 3.21 (1.29) 5.35 5.17  צמוד מדד

 (א)  (א)  (א)  (א) (1.22) 3:.1 1.92 סך מגזרי הצמדה

 
 3122לדצמבר  42 
 מודל פנימי 'תוספת ב 

פער  התחייבויות נכסים ;מגזר הצמדה

 מ"המח
פער  התחייבויות נכסים

 מ"המח
מ "מח

 ההון
 (1.43) (0.22) 0.56 0.34 (0.07) 0.37 0.30 לא 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 0.80 סך מגזרי הצמדה

 
 3122 ביוני 41 
 מודל פנימי 'תוספת ב 

פער  התחייבויות נכסים ;מגזר הצמדה

 מ"המח
פער  התחייבויות נכסים

 מ"המח
מ "מח

 ההון
 (1.82) (0.26) 0.54 0.28 (0.15) 0.40 0.25 לא צמוד

 (0.95) (2.67) 5.07 2.40 (0.45) 4.29 3.84 צמוד מדד

 (א)  (א)  (א)  (א)  (0.14) 0.92 0.78 סך מגזרי הצמדה

 

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

 .מ כולל"מח
 

ם מקורי המבוסס על תזרי"( מ"מח"להלן ) בשנים להלן נתונים על משך החיים הממוצע
 ;רעונות מוקדמיםיהתייחסות לפ שאינו כולללסקירת ההנהלה  'תוספת בשל 

 
 מ"פער המח התחייבויות נכסים 

יוני  41 ;מגזר הצמדה

3123 
' לדצ 42

3122 
יוני  41

3122 
יוני  41

3123 
' לדצ 42

3122 
יוני  41

3122 
יוני  41

3123 
' לדצ 42

3122 
יוני  41

3122 
 (0.16) (0.11) (1.28) 0.42 0.41 1.57 0.26 0.31 :1.3 לא צמוד 

 (0.58)  (0.40) (1.39) 5.18 5.10 6.28 4.60 4.70 :5.9  צמוד מדד

 (0.17) (0.11) (1.25) 1.06 1.02 2.18 0.89 0.91 4:.1 סך מגזרי הצמדה
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לפי המודל הפנימי ולפי "( מ"מח"להלן ) בשנים להלן נתונים על משך החיים הממוצע
ל תזרים מבוסס ע) המחושבת לפי כללים חשבונאייםלסקירת ההנהלה ' תוספת ב

 ;(רעונות מוקדמיםיהתייחסות לפ שכולל
 

 3123 ביוני 41 
 מודל פנימי 'תוספת ב 

פער  התחייבויות נכסים ;מגזר הצמדה

 מ"המח
פער  התחייבויות נכסים

 מ"המח
מ "מח

 ההון
 (:2.6) (1.38) 1.72 1.45 (1.23) 1.52 :1.3 לא צמוד 

 (3.13) (3.43) 5.53 3.21 (1.29) 5.35 5.17  צמוד מדד

 (א)  (א)  (א)  (א) (1.22) 3:.1 1.92 סך מגזרי הצמדה

 
 3122לדצמבר  42 
 מודל פנימי 'תוספת ב 

פער  התחייבויות נכסים ;מגזר הצמדה

 מ"המח
פער  התחייבויות נכסים

 מ"המח
מ "מח

 ההון
 (1.43) (0.22) 0.56 0.34 (0.07) 0.37 0.30 לא 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 0.80 סך מגזרי הצמדה

 
 3122 ביוני 41 
 מודל פנימי 'תוספת ב 

פער  התחייבויות נכסים ;מגזר הצמדה

 מ"המח
פער  התחייבויות נכסים

 מ"המח
מ "מח

 ההון
 (1.82) (0.26) 0.54 0.28 (0.15) 0.40 0.25 לא צמוד

 (0.95) (2.67) 5.07 2.40 (0.45) 4.29 3.84 צמוד מדד

 (א)  (א)  (א)  (א)  (0.14) 0.92 0.78 סך מגזרי הצמדה

 

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

 .מ כולל"מח
 

ם מקורי המבוסס על תזרי"( מ"מח"להלן ) בשנים להלן נתונים על משך החיים הממוצע
 ;רעונות מוקדמיםיהתייחסות לפ שאינו כולללסקירת ההנהלה  'תוספת בשל 

 
 מ"פער המח התחייבויות נכסים 

יוני  41 ;מגזר הצמדה

3123 
' לדצ 42

3122 
יוני  41

3122 
יוני  41

3123 
' לדצ 42

3122 
יוני  41

3122 
יוני  41

3123 
' לדצ 42

3122 
יוני  41

3122 
 (0.16) (0.11) (1.28) 0.42 0.41 1.57 0.26 0.31 :1.3 לא צמוד 

 (0.58)  (0.40) (1.39) 5.18 5.10 6.28 4.60 4.70 :5.9  צמוד מדד

 (0.17) (0.11) (1.25) 1.06 1.02 2.18 0.89 0.91 4:.1 סך מגזרי הצמדה
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ראה  -לפי הוראות בנק ישראל , פרטים נוספים על החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית
 .קירת ההנהלהלס 'בבתוספת 

 
למעט פריטים לא , להלן מידע על השווי ההוגן של המכשירים הפיננסים של הבנק

 (;לפני השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי ריבית)כספיים 
 41.17.3123 

 במיליוני שקלים חדשים

  (ב)מטבע חוץ  מטבע ישראלי 

לא  

 צמוד

צמוד 

 למדד

 כ"סה אחר דולר

 5,776.3 8.2 44.8 802.1 4,921.2 (א)נכסים פיננסים  

 5,378.4 8.2 44.5 708.4 4,617.3 (א)התחייבויות פיננסיות  

 397.9 (ג) 0.3 93.7 303.9 שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסים

 

 42.23.3122 

 במיליוני שקלים חדשים

  (ב)מטבע חוץ  מטבע ישראלי 

לא  

 צמוד

צמוד 

 למדד

 כ"סה אחר 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 90.8 270.4 שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסים

 

של נגזרים ושווי הוגן  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 , לפירוט נוסף בדבר ההנחות ששימשו לחישוב השווי ההוגן של המכשירים הפיננסים

 .'ב 7 -ו' א 7, 7באור 
 

 41.17.3122 

 במיליוני שקלים חדשים

  (ב)מטבע חוץ  מטבע ישראלי 

לא  

 צמוד

צמוד 

 למדד

 כ"סה אחר דולר

 5,195.6 5.8 38.4 767.6 4,383.8 (א)יננסים  נכסים פ

 4,905.0 5.8 38.0 663.3 4,197.9 (א)התחייבויות פיננסיות  

 290.6 (ג) 0.4 104.3 185.9 שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסים

 51  

ההוגן נטו של  להלן מידע על השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית על השווי
 למעט פריטים לא כספיים, המכשירים הפיננסים של הבנק

 
41.17.3123 

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

 

 שינוי בשווי הוגן

 % -ב ח"במש במיליוני שקלים חדשים

השינוי בשיעורי 

 הריבית

 כ"סה (ב)מטבע חוץ  מטבע ישראלי

צמוד  לא צמוד 

 למדד

 כ"סה כ"סה  אחר דולר

גידול מיידי 

 0.7 2.8 400.7 (ג) 0.3 91.3 309.1 2%מקביל של 

גידול מיידי 

 1.2%מקביל של 
 0.1 0.3 398.2 (ג) 0.3 93.5 304.4

 קיטון מיידי

 (0.3) (1.3) 396.6 (ג) 0.3 96.1 300.2 2%מקביל של 

 

42.23.3122 

 שינוי בשווי הוגן (א)לאחר השפעת שינויים בשיעורי ריבית , ם פיננסייםשווי הוגן נטו של מכשירי

 % -ב ח"במש במיליוני שקלים חדשים

השינוי בשיעורי 

 הריבית

 כ"סה (ב)מטבע חוץ  מטבע ישראלי

צמוד  לא צמוד 

 למדד

 כ"סה כ"סה  אחר דולר

גידול מיידי 

 2%מקביל של 
273.6 89.3 0.2 0.1 363.2 1.7 0.5 

ול מיידי גיד

 1.2%מקביל של 
 (ג) 0.1 361.6 0.1 0.2 90.6 270.7

 קיטון מיידי 

 2%מקביל של 
267.2 92.3 0.2 0.1 359.8 (1.7) (0.5) 
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ההוגן נטו של  להלן מידע על השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית על השווי
 למעט פריטים לא כספיים, המכשירים הפיננסים של הבנק

 
41.17.3123 

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

 

 שינוי בשווי הוגן

 % -ב ח"במש במיליוני שקלים חדשים

השינוי בשיעורי 

 הריבית

 כ"סה (ב)מטבע חוץ  מטבע ישראלי

צמוד  לא צמוד 

 למדד

 כ"סה כ"סה  אחר דולר

גידול מיידי 

 0.7 2.8 400.7 (ג) 0.3 91.3 309.1 2%מקביל של 

גידול מיידי 

 1.2%מקביל של 
 0.1 0.3 398.2 (ג) 0.3 93.5 304.4

 קיטון מיידי

 (0.3) (1.3) 396.6 (ג) 0.3 96.1 300.2 2%מקביל של 

 

42.23.3122 

 שינוי בשווי הוגן (א)לאחר השפעת שינויים בשיעורי ריבית , ם פיננסייםשווי הוגן נטו של מכשירי

 % -ב ח"במש במיליוני שקלים חדשים

השינוי בשיעורי 

 הריבית

 כ"סה (ב)מטבע חוץ  מטבע ישראלי

צמוד  לא צמוד 

 למדד

 כ"סה כ"סה  אחר דולר

גידול מיידי 

 2%מקביל של 
273.6 89.3 0.2 0.1 363.2 1.7 0.5 

ול מיידי גיד

 1.2%מקביל של 
 (ג) 0.1 361.6 0.1 0.2 90.6 270.7

 קיטון מיידי 

 2%מקביל של 
267.2 92.3 0.2 0.1 359.8 (1.7) (0.5) 
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41.17.3122 

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

 % -ב ח"במש במיליוני שקלים חדשים

השינוי בשיעורי  

 הריבית

  כ"סה (ב)מטבע חוץ  מטבע ישראלי

 לא  

 (ד) צמוד

צמוד 

 למדד

 כ"סה כ"סה  אחר דולר

גידול מיידי 

 2%מקביל של 
 1.7 4.8 295.4 (ג) 0.4 103.5 191.5

גידול מיידי 

 1.2%מקביל של 
 0.2 0.5 291.1 (ג) 0.4 104.2 186.5

קיטון מיידי מקביל 

 2%של 
 (1.8) (5.1) 285.5 (ג) 0.4 105.1 180.0

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

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

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

 .שיעורי הריבית בכל מגזרי ההצמדה

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

 .אינה מהותית

 ח"אלף ש 100 -מנמוך  ( ג)

 
. ם בין קונה מרצון למוכר מרצוןהשווי ההוגן של מכשיר פיננסי מוגדר כמחיר המשול

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

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

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

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

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

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

 .ח"מיליון ש 6 הינה VARבבנק במונחי 
 

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

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

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

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

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

 
לפי מטבע בסיס  ,ח"מיליון ש 2.8 -הסתכם ל 2012 ליוני 30 -לבנק של ה VAR -סך ה

 .2011לדצמבר  31ח ליום "מש 2.5לעומת , שקל לא צמוד
הגדלת החשיפה לריבית במגזר השקלי במהלך  בשלבעיקר נובע  VAR-ב הגידול

 .התקופה
 ןמיליו 2.7 -הסתכם ל, לפי דיווח חודשי, 2012של  במחצית הראשונההממוצע  VAR -ה
 2.8 -ח ל"מיליון ש 2.5נע בין רמה של  VAR -ה 2012במהלך המחצית הראשונה של . ח"ש

 .ח"מיליון ש
 

 תרחישי קיצון לסיכוני שוק
 

המתבטאים בתנודה , בארץ ובעולם עשויים להיות נתונים מעת לעת לזעזועים שווקי ההון
הגות וההתנהתפלגות מעבר לתנודות הנצפות על ידי החריפה של נתוני השוק 

אינו מהווה מידע מספק על הפסדים שעלולים להתרחש  VAR -מודל ה .ההיסטורית
אומדנים מבצע הבנק , לכן. או מעבר לרמת המובהקות הנדרשת, בתנאי שוק קיצוניים

לבנק סט של תרחישי קיצון  .ומבחני רגישות על סיכוני השוק תרחישי קיצוןהשפעת של 
ברת האם וחלקם תרחישים המותאמים שחלקם תואמים לתרחישים המקובלים בח

 .למאפיינים הייחודיים של הבנק
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 וגיוס המקורות בבנק, מצב הנזילות, סיכוני נזילות 
 

 נזילות  ניסיכו
 

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

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

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

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

 .לתקופות זהות ולכן לבנק אין כמעט חשיפות במגזר זה
 

כאשר לכל תרחיש נקבעו , המודל בשקלים בוחן את סיכוני הנזילות בתרחישים שונים
, הנחות לגבי התפתחות הסעיפים השונים ובעיקר הנחות לגבי התנהגות הלקוחות

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

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

 
 ים עמוד, 2011ראה בדוח הכספי לשנת , למידע נוסף על מודל סיכון הנזילות של הבנק

106-108. 
 

 4בנושא ניהול סיכוני נזילות וההערכות לבאזל  453לתיקון הוראה טיוטת בנק ישראל 
 

הבנק בוחן את , לעיל 3שצוין בסעיף העוסק בהיערכות הבנק ליישום הוראות באזל  כפי
 .השלכות הוראות אלו על ניהול סיכון הנזילות ואת אופן ההיערכות הנדרש

 
 

להלן מידע על פער הנזילות ויחס הנזילות במטבע ישראלי בכל סוג תרחיש שהוגדר 
 ;רעון של חודשילתקופת פ

                             41.17.3123            

  מטבע ישראלי 

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

  948  15.9 רגיל

  861  6.9 סטטיסטי

  246  1.6 לחץ

 .היחס בין סך הנכסים הנזילים להתחייבויות בכל תקופת זמן -יחס הנזילות  .א

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

 
 

 .את השלכות האירועים בארץ ובעולם על מצב הנזילותבוחן באופן שוטף הבנק 
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 מצב הנזילות וגיוס המקורות בבנק
 

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

 .הדירקטוריון
 

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

 . בתנאים זהים בלאומיו
 

לק ח. מוד מתבסס על פיקדונות הציבורגיוס המקורות של הבנק במגזר השקלי הלא צ
ואינם מהווים חלק  בנק מנוהלים על ידי לאומיהלזמן קצוב של לקוחות  מהפיקדונות

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

 
מיליארד  1.4בסך  פעילות בחברת האםון פעילותו השוטפת הועמדה לבנק מסגרת למימ

מימון סכום המסגרת שלא נוצל ניתן לשימוש ב.  ח"ח במט"מיליון ש 20מזה עד , ח"ש
ד "המימון לטווח קצר מתנהל בתנאי חח. ח"מיליון ש 200 עד לסכום שללטווח ארוך 

 . בשיעור הריבית הנקבעת על ידי בנק ישראל
 

, למרות זאת. 0.25% -הופחתה הריבית במשק ב 2012במהלך המחצית הראשונה של 
נרשמה במהלך התקופה צבירה חיובית בפיקדונות הציבור הלא צמודים המנוהלים בבנק 

 -בלאומי גדלו במהלך התקופה ב המנוהליםגם פיקדונות הציבור . ח"מיליון ש 184.4בסך 
, ח"מיליון ש 31.9פיקדונות הצמודים למדד בסך בעיקר בשל גידול ב, ח"מיליון ש 12.4

ח "מיליון ש 0.1ח בפיקדונות הלא צמודים ושל "מיליון ש 19.4קיטון בסך אשר קוזזו עקב 
 916.8 -הסתכמו ב 2012ביוני  30ליום  פיקדונות המנוהלים בלאומי. ח"בפיקדונות במט

 .ח"מיליון ש
 828.1לסך של , ח"מיליון ש 51.8ם של שווי אחזקות לקוחות הבנק בניירות ערך גדל בסכו

 . ח"מיליון ש
מפיקדונות הציבור המנוהלים בבנק הם במגזר הלא צמוד והיתרה במגזר  98.4% -כ

, 2012 יוניב 30לבנק אין פיקדונות במגזר הצמוד למדד נכון ליום . ח"ח והצמוד למט"המט
 .לזמן קצוב המנוהלים בלאומי פיקדונותלמעט 

 
 . 2011לעומת דצמבר  ח"מיליון ש 179.1 -גדל ב 2012ליוני  30 -נטו ב ,האשראי לציבור

 
ח "מיליון ש 18.5 -ב 2012של  המחצית הראשונהתיק ניירות הערך של הבנק גדל במהלך 

התיק מושקע באגרות חוב מ 99.5% -כ. ח לא צמודות"רכישות של אגבעיקר בשל 
כל התיק . חברות בדירוג גבוהושאר האחזקות הן באגרות חוב של  ,מ"ממשלתיות ובמק

 ח נפרע תוך"מיליון ש 333.7, מזה, ח"מיליון ש 589.6 -הינו תיק זמין למכירה ומסתכם ל
 .שנה מיום הדוחות

 . הבנק יכול לשעבד את תיק ניירות הערך כנגד אשראי יומי או תוך יומי מבנק ישראל
מיליון  43.7 -המשועבד בהסתכם סך ניירות הערך שהועברו לפיקדון  2012ביוני  30ביום 

 11למידע נוסף ראה ביאור . )2011ח בסוף שנת ''מיליון ש 43.4ח לעומת סך של ''ש
 (.בדוחות הכספיים

מיליון  91.8קיטון של , ח"מיליון ש 964.3 -הגיע ל 2012 יוניב 30סך המימון מבנקים ליום 
 . דונות בבנק ישראלהקיטון נבע בעיקר מירידה בסעיף מזומנים ופיק. מתחילת השנה ח"ש

 . ח"מיליון ש 51.4 -ב 2012 יוני-במהלך ינואר גדלההון העצמי של הבנק 
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 סיכונים תפעוליים 
 

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

 . טעויות אנוש והעדר תהליכי בדיקה ובקרה נאותים, וד נתוניםלעיב
, ייםנסיות ולפיכך חשוף לסיכונים תפעולהבנק פועל במגוון רחב של פעילויות פינ
סיכוני , סיכוני ציות, סיכונים משפטיים, הכוללים בין היתר סיכוני מעילות והונאות

 .המשכיות עסקית ואבטחת מידע, טכנולוגית המידע
 

כללים ועקרונות על מנת , טוריון הבנק קבע מדיניות ניהול סיכונים תפעולייםדירק
 .לצמצם את ההשלכות של סיכונים אלו ולהפחית את הסבירות להתרחשותם

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

ניטור , 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
 
 

ם לאומי קיימים נהלים ושיטות עבודה שנועדו למזער את הסיכונים הא הבבנק כמו בחבר
, הערכה, ניהול הסיכונים התפעוליים מושתת על תהליך פרואקטיבי של זיהוי. התפעוליים

 . הפחתה של הסיכונים המהותיים/דיווח בקרה, ניטור, מדידה
ים הבנק מקיים בקרות רבות ברמות השונות שמטרתן לגלות ולהתריע על הסיכונ

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

 .וקיום בקרה אחר ביצוע ההנחיות
 . 
 

חושבה הקצאת  2011בדצמבר 31החל מיום , באשר להקצאת הון בגין סיכונים תפעוליים
הבנק מחולקות לקווי פעילויות , על פי  עקרונות גישה זו. הגישה הסטנדרטית פי ההון על
כאשר דרישת ההון עבור כל קו עסקים מחושבת על ידי הכפלת ההכנסה , עסקים 

לתקופות קודמות חושבה הקצאת ההון בגין . לקו עסקים זה נדרש הגולמית במקדם ה
המעבר לחישוב על פי הגישה (. BIA) הבסיסי האינדיקאטור הסיכון התפעולי על פי גישת

 .ביחס הלימות ההון הכולל 0.3%  -בשיעור של כ  הסטנדרטית הביא לעליה
 



5717
 57  

  
 נושאים שונים . ה
 

 אחריות תאגידית
, בנק ערבי ישראלי הציב בסדר היום שלו את נושאי האחריות התאגידית בעדיפות גבוהה

הבנק , במסגרת זו. כשהוא שוקד על פיתוחה ומביא לידי ביטוי מעשי היבטים מגוונים שלה
, "מעלה"י ארגון "יה שלו לבחינה אובייקטיבית של מדידה עהעמיד את מכלול העשי

, "פלטינה"העניק לבנק ערבי ישראלי דירוג , שבמדידה האחרונה שפורסמה ברבעון השני
 .שהוא הגבוה ביותר במדרג

 
 תרבות ארגונית

הטמעת ערכים של מצוינות דרך תרבות ארגונית ישראלי שואף לעצב -בנק ערבי
על פי עקרונות הקוד האתי , וך חתירה להשגת היעדים העסקייםת, אישית-ובין מקצועית

, נפתח תהליך עדכון הקוד האתי של הבנק, 2011לקראת סוף שנת  . של עובדי הבנק
 .בהתאמה לתהליך מקביל שנערך בחברת האם

 
 

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

על תפיסה פעילות הבנק בנושא מבוססת . על מנת לסייע להתפתחותה ולשגשוגה, ועלפ
 .מתוך אמונה שפירותיה יבואו לידי ביטוי ביצירת חברה טובה יותר, של השקעה

בהתנדבות עובדים ובהשקעות , הבנק ועובדיו מעורבים בחברה ובקהילה הערבית
הספורט , התרבות, ומי החינוךבעיקר בתח, חברתיות בהיקף של מיליוני שקלים בשנה

באה לידי ביטוי במגוון מיזמים חברתיים כגון תכנית , מעורבות הבנק בקהילה. והבריאות
י חינוך ילדים ונוער למוסיקה "ע, תרבותי-שמטרתה העיקרית היא ליצור גשר בין" מפנה"

ת והמרכז לאמנויו" 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 ; עידוד צמיחה של מנהיגות צעירה בקרב נוער ערבי ודרוזי –" לתת"
טרתם פיתוח ועידוד התנדבות ומתנדבים בקרב החברה שמ, של מרכז מעשה" נעורים"ו

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

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

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

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

ן של לקוחות הנמנים על הפלח העליו, 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
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ונדון  2012בפברואר   15הוגש ביום  2011שניה של שנת הלמחצית , הפנימידוח המבקר 
 .2012בפברואר  26בועדת הביקורת הביקורת ביום 

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

 

 
 הליך אישור הדוחות הכספיים

 
 :חות הכספייםלהלן תיאור הליך אישור הדו

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

 .הדירקטוריון הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית חברי כל שמונת .של הבנק
 .לקיים דיון מקדמי בדוחות הכספיים ועדת מאזן את  הדירקטוריון הסמיך

 
מתקיים דיון , ובמליאת הדירקטוריוןן בועדת מאזן באת הדוחות הכספיים לדיולפני ה

ל וחברים "ועדת הגילוי הינה ועדת הנהלה בראשות המנכ. בועדת הגילוי של הנהלת הבנק
כי המידע , בין השאר, ועדת הגילוי בוחנת. בה חברי הנהלה ומנהלים בכירים אחרים בבנק

או /מועלים ליקויים ו ,מלא ומוצג באופן נאות כמו כן, בדוחות הכספיים הינו מדויק
חולשות ככל שקיימים ובחינת השפעתם על הליך הבקרה הפנימית לצורך הגילוי ודיווח 

בישיבות ועדת הגילוי משתתפים גם נציגי רואי החשבון המבקרים והמבקרת . כספי
ועדת הגילוי הוקמה כחלק מיישום הוראת הפיקוח על הבנקים )הפנימית של הבנק 

 .  SOX)של חוק  302המתבססת על סעיף 
 

 .הדוחות הכספיים מאושרים בהנהלת הבנק לפני אישורם בדירקטוריון
 

ל וחברי "בהשתתפות המנכ, דיון בדוחות הכספייםהדירקטוריון מקיימת  ועדת מאזן של
המבקרת הפנימית ונציגי רואי החשבון  ,הרלוונטיים ובכללם החשבונאי הראשיההנהלה 

 .המבקרים של הבנק
הנשלח לחברי הועדה לקראת הדיון כולל את פרוטוקול הדיון בועדת הגילוי חומר הרקע 
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)ר דרישות גילוי חדשות עוד מקבלים חברי הועדה פרטים בדב. 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

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

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

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

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

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

אם היו , יטיתאת השינויים במדיניות החשבונאית הקר, הדירקטוריון ובדוחות הכספיים
 .ואת הערכת הבקרות על דיווח כספי ומהות הליקויים המשמעותיים באם היו כאלה
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במליאת . מאזן מעבירה את המלצתה לאישור הדוחות למליאת הדירקטוריוןהועדת 
, הדירקטוריון ושל הדוחות הכספייםהדירקטוריון מתקיים דיון בטיוטה המעודכנת של דוח 

המבקרת הפנימית ונציגי רואי החשבון , נהלה הרלוונטייםחברי הה, ל"בהשתתפות המנכ
 של המעודכנת הטיוטה את הדירקטורים מקבליםכחומר רקע לקראת הדיון . המבקרים

 .ההפרשות ופרוט נוסף נלווה רקע חומר עם יחד, הכספיים הדוחות ושל הדירקטוריון דוח
 

החשבונאי . הבנק ל של הבנק את תוצאות הפעילות של"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

ירקטוריון דיון בטיוטה המעודכנת של דוח הדירקטוריון לאחר מכן מקיימת מליאת הד
 .והדוחות הכספיים ומאשרת אותם

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

 .המבקרים של הבנק אשר עומדים לרשות הדירקטוריון לשאלות ולהבהרות
עלו כתוצאה מתהליכי הביקורת שלאחריהן  רואי החשבון מציגים חולשות מהותיות באם

 .מאושרים הדוחות הכספיים על ידי הדירקטוריון
 

 
  עבודת הדירקטוריון

 
 19-ישיבות מליאה ו 7, 2012החודשים הראשונים של שנת  בששתהדירקטוריון קיים 

 .ישיבות של ועדות הדירקטוריון
 

  .ר דירקטוריון"רקטור וכיוכדינכנס לתוקף מינויו של מר נהרי , 2012 אפרילב 1ביום 
 

 את התפטרותה מדירקטוריון הבנק עקב שינויים 2012במאי  15דיטה פז הגישה ביום ' גב
 .שחלו בתפקידיה בשוק הפרטי

 
 . 2012במאי  22ביום , כדירקטור חיצוני בבנק, שנים 6מר רפיק חלבי סיים כהונה בת 

 
 .2012במאי  31 מר חיים אברהם סיים את כהונתו כדירקטור בבנק ביום

 
מר רפיק חלבי , דיטה פז' ה הגב"ההדירקטוריון מביע את תודתו הרבה והערכתו העמוקה ל

ועדות הדירקטוריון ומאחל והרבה לעבודת הדירקטוריון  םעל תרומתומר חיים אברהם 
 .םהצלחה בהמשך דרכ הםל



60
 60  

 
 

 
 בדוח הכספיהערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי 

 
העריכו לתום התקופה , ל והחשבונאי הראשי של הבנק"המנכבשיתוף , הנהלת הבנק

על בסיס . ת של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנקאפקטיביוהמכוסה בדוח זה את ה
ל הבנק והחשבונאי הראשי הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים "מנכ, הערכה זו

כם ולדווח על המידע לס, לעבד, כדי לרשום אפקטיבייםלגבי הגילוי של הבנק הינם 
שהבנק נדרש לגלות בדוח הרבעוני בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על 

 .הבנקים ובמועד שנקבע בהוראות אלו
  

לא אירע כל שינוי מהותי בבקרה הפנימית על  2012המחצית הראשונה של שנת במהלך 
להשפיע באופן  אשר השפיע  באופן מהותי או סביר שצפוי, הדיווח הכספי של הבנק 

 .מהותי על הבקרה  הפנימית של הבנק על הדיווח הכספי
  
 

הוחלט לאשר ולפרסם את , 2012 אוגוסטב 15בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 
 יוני –מ לתקופה ינואר "הדוחות הכספיים הבלתי מבוקרים של בנק ערבי ישראלי בע

2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      _______________________________________ 

                                                                                                                                                                        

 גיטר.ד                                           נהרי   .ז       

 מנהל כללי                                   ר הדירקטוריון"יו    
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12/08/2012-טיוטה ל

סקירת ההנהלה

(ט)(א)שיעורי הכנסה והוצאה - ' תוספת א

סכומים מדווחים
  ביוני30לשלושה 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

8.14 83.9        4,245.9     7.48 (ג)נכסים    4,903.3        89.2

(2.21) (21.8) 3,979.7     (1.93) (21.7) (ד)התחייבויות    4,540.2

5.93 5.55 פער הריבית

:מטבע ישראלי צמוד למדד

8.46        15.2        740.8 8.01        15.5        797.1 (ג)נכסים  

(7.52) (11.9) 650.2 (7.17) (12.1) 692.8 התחייבויות

0.94 0.84 פער הריבית

(ה): פעילות מקומית- מטבע חוץ 

( ח"לרבות מטבע ישראלי צמוד למט )

(5.86) (0.7) 45.1 21.74 2.3 46.3 נכסים

5.99 0.7 44.7 (21.12) (2.3) 45.9 התחייבויות

0.13 0.62 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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12/08/2012-טיוטה ל

סקירת ההנהלה

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

סכומים מדווחים
  ביוני30לשלושה 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 

8.05 98.4 5,031.8 7.66 107.0 5,746.7 (ד) (ג)נכסים כספיים שהניבו הכנסות מימון 

(2.85) (33.0) 4,674.6 (2.76) (36.1) 5,278.9 (ד)התחייבויות כספיות שגרמו הוצאות מימון 

5.20 4.90 פער הריבית

-           -           
1.2 1.4 (ו)עמלות מעסקי מימון והכנסות מימון אחרות 

הוצאות מימון אחרות           -           -

66.6 72.3 רווח מפעולות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי

(0.9) (4.2) הוצאות בגין הפסדי אשראי

65.7 68.1 רווח מפעולות מימון לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי

5,031.8 5,746.7 (ג)נכסים כספיים שהניבו הכנסות מימון  

70.8 67.0 נכסים כספיים אחרים

(53.4) (51.0) הפרשה להפסדי אשראי

5,049.2 5,762.7 סך כל הנכסים הכספיים

4,674.6 5,278.9 (ד)התחייבויות כספיות שגרמו  הוצאות מימון 

91.7 99.0 (ד)התחייבויות כספיות אחרות 

4,766.3 5,377.9 סך כל ההתחייבויות הכספיות

282.9 384.8 סך הכל עודף נכסים כספיים על התחייבויות כספיות

63.0 73.6 נכסים לא כספיים

(1.6) (1.7) התחייבויות לא כספיות

344.3 456.7 סך כל האמצעים ההוניים

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

( ח"לרבות מטבע ישראלי צמוד למט )

0.46 -         13.1 1.25 -         12.2 נכסים

(0.09) -         13.0 (0.69) -         12.1 התחייבויות

0.37 0.56 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

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

(ח)

(ח)

(ח)

(ח)

(ז)

(ז)

12/08/2012-טיוטה ל

סקירת ההנהלה

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

סכומים מדווחים
  ביוני30לשישה 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

7.69        159.5      4,224.6 7.46 178.0      4,859.7 (ד) (ג)נכסים  

(1.96) (38.6) 3,957.5 (1.95) (43.8) 4,510.3 (ד)התחייבויות 

5.73 5.51 פער הריבית

:מטבע ישראלי צמוד למדד

7.59        27.0        724.7 5.41 21.0        787.2 (ג)נכסים 

(6.62) (20.9) 641.9 (4.60) (15.6) 685.7 התחייבויות

0.97 0.81 פער הריבית

(ה): פעילות מקומית- מטבע חוץ 

( ח"לרבות מטבע ישראלי צמוד למט )

(3.60) (0.9) 49.5 6.05 1.4 46.6 נכסים

3.81 0.9 48.8 (5.53) (1.3) 46.2 התחייבויות

0.21 0.52 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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12/08/2012-טיוטה ל

סקירת ההנהלה

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

סכומים מדווחים
  ביוני30לשישה 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

7.69        159.5      4,224.6 7.46 178.0      4,859.7 (ד) (ג)נכסים  

(1.96) (38.6) 3,957.5 (1.95) (43.8) 4,510.3 (ד)התחייבויות 

5.73 5.51 פער הריבית

:מטבע ישראלי צמוד למדד

7.59        27.0        724.7 5.41 21.0        787.2 (ג)נכסים 

(6.62) (20.9) 641.9 (4.60) (15.6) 685.7 התחייבויות

0.97 0.81 פער הריבית

(ה): פעילות מקומית- מטבע חוץ 

( ח"לרבות מטבע ישראלי צמוד למט )

(3.60) (0.9) 49.5 6.05 1.4 46.6 נכסים

3.81 0.9 48.8 (5.53) (1.3) 46.2 התחייבויות

0.21 0.52 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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12/08/2012-טיוטה ל

סקירת ההנהלה

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

סכומים מדווחים
  ביוני30לשישה 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 

7.56        185.6 4,998.8 7.16        200.4 5,693.5 (ד) (ג)נכסים כספיים שהניבו הכנסות מימון 

(2.54) (58.6) 4,648.2 (2.33) (60.7) 5,242.2 (ד)התחייבויות כספיות שגרמו הוצאות מימון 

5.02 4.83 פער הריבית

-           -           
3.2 2.8 (ו)עמלות מעסקי מימון והכנסות מימון אחרות 

(0.1) הוצאות מימון אחרות           -

130.1 142.5 רווח מפעולות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי

(2.2) (3.9) הוצאות בגין הפסדי אשראי

127.9 138.6 רווח מפעולות מימון לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי

4,998.8 5,693.5 (ג)נכסים כספיים שהניבו הכנסות מימון  

61.4 73.3 נכסים כספיים אחרים

(46.6) (51.5) הפרשה להפסדי אשראי

5,013.6 5,715.3 סך כל הנכסים הכספיים

4,648.2 5,242.2 (ד)התחייבויות כספיות שגרמו  הוצאות מימון 

90.4 99.0 (ד)התחייבויות כספיות אחרות 

4,738.6 5,341.2 סך כל ההתחייבויות הכספיות

275.0 374.1 סך הכל עודף נכסים כספיים על התחייבויות כספיות

62.2 70.7 נכסים לא כספיים

(1.6) (1.7) התחייבויות לא כספיות

335.6 443.1 סך כל האמצעים ההוניים

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

( ח"לרבות מטבע ישראלי צמוד למט )

0.49 -           14.0 1.20 0.1          12.3 נכסים

(0.10) -           13.8 (0.67) -           12.2 התחייבויות

0.39 0.53 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

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

(ח)

(ח)(ח)

(ז)

(ז)

(ח)
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 1  

 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 
יתרה המאזנית לפני ניכוי ה( במגזר מטבע ישראלי לא צמוד על בסיס יתרות יומיות)לתחילת החודשים על בסיס יתרות 

 .הממוצעת של הפרשות להפסדי אשראי

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

 .ח''שמיליוני  25.4 סך 1-6/2011 -ולח ''שמיליוני  35.4 סך 1-6/2012

 .ח''שמיליוני  27.2 סך 4-6/2011 -ולח ''שמיליוני  35.1 סך 4-6/2012

 (ב)

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

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

 ":הוגןזמינים למכירה לפי שווי  ערך

 (ג)

- צמודבמגזר מטבע ישראלי לא 

 .ח"מש 0.4 סך 1-6/2011 -ול ח"שמ 4.0 סך 1-6/2012 -ל

 .ח''מש( 0.7)סך  4-6/2011 -ח  ול''מש 3.8סך  4-6/2012 -ל

- צמוד מדדבמגזר 

 .ח"מש 0.3סך  1-6/2011 -ח ול"שמ 0.2סך  1-6/2012 -ל

 .ח''מש 0.2סך  4-6/2011 -ח  ול''מש 0.2סך  4-6/2012 -ל

 

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

 (ו) .לרבות רווחים והפסדים ממכירת השקעות באגרות חוב

 (ז)  .סווג מחדש

 (ח) .דולרמיליוני  0.1 -סכום הנמוך מ
דהיינו לפי הכללים שהיו קיימים טרם כניסת ההוראות החדשות  ,תוספת זו ערוכה על שיעורי הכנסה והוצאה מימוניים

ב בנושא מדידת "ות  המקובלים בבנקים בארהבנקאי ואימוץ כללי החשבונא בדבר מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד

 .'ה -ו' ד 1למידע נוסף אודות השינוי במתכונת דוח רווח והפסד והשפעת הסיווג מחדש ראה באור   .הכנסות רבית

 (ט)
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12/08/2012-טיוטה ל

סקירת ההנהלה

'תוספת ב
2012 ביוני 30החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית ליום 

סכומים מדווחים

(לא מבוקר) 2012 ביוני 30
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 3,636.0  316.3  501.0  332.8  126.1  3.3          -         -

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

(א)כ שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות "סה 3,312.2  179.8  532.8  409.0  127.7  52.3  3.5          -

נטו, מכשירים פיננסיים

-         (3.5) (49.0) (1.6) (76.2) (31.8) החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר 323.8  136.5 

החשיפה המצטברת במגזר 323.8  460.3  428.5  352.3  350.7  301.7  298.2  298.2 

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 19.8  29.9  149.9  210.7  86.2  244.9  60.4          -

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

(א)כ שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות "סה 18.1  24.8  109.0  202.5  68.2  227.1  58.7          -

נטו, מכשירים פיננסיים

החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר 1.7  5.1  40.9  8.2  18.0  17.8  1.7          -

החשיפה המצטברת במגזר 1.7  6.8  47.7  55.9  73.9  91.7  93.4  93.4 

(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 27.5  2.1  23.0  0.4          -         -         -         -

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

(א)כ שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות "סה 27.7  2.1  22.5  0.4          -         -         -         -

נטו, מכשירים פיננסיים

-         -         -         -         -          0.5 -         (0.2) החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר

0.3          0.3          0.3          0.3          0.3           0.3 (0.2) (0.2) החשיפה המצטברת במגזר

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 3,683.3  348.3  673.9  543.9  212.3  248.2  60.4          -

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

(א)כ שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות "סה 3,358.0  206.7  664.3  611.9  195.9  279.4  62.2          -

נטו, מכשירים פיננסיים

-           (1.8) (31.2)  16.4 (68.0) החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר 325.3  141.6  9.6 

החשיפה המצטברת במגזר 325.3  466.9  476.5  408.5  424.9  393.7  391.9  391.9 

.של סקירת ההנהלה' הערות והפניות ראה בסוף תוספת ב

12/08/2012-טיוטה ל

(מבוקר) 2011 בדצמבר 31 (לא מבוקר) 2011 ביוני 30   
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 0.25  5.73 4,383.8 0.29 4.37  4,921.2  5.7 

 0.37  3.13 4,541.1 0.40  3.99 4,197.9 0.41 2.84  4,617.3 -         

 3.92  2.63 778.3 3.84  2.80 767.6 4.06 2.47  802.1  0.3 

 4.19  1.87 687.5 4.29  2.00 663.3 4.24 2.15  708.4 -         

 0.27  2.78 47.3 0.11  1.38 44.2 0.27 1.77  53.0 -         

 0.28  0.61 47.0 0.10  0.32 43.8 0.27 0.24  52.7 -         

0.80  3.33 5,637.1 0.78  3.59 5,195.6 0.81 3.05         5,776.3  6.0 

0.87  2.33 5,275.6 0.92  2.74 4,905.0 0.92 2.41         5,378.4 -         
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12/08/2012-טיוטה ל

(מבוקר) 2011 בדצמבר 31 (לא מבוקר) 2011 ביוני 30   
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 0.25  5.73 4,383.8 0.29 4.37  4,921.2  5.7 

 0.37  3.13 4,541.1 0.40  3.99 4,197.9 0.41 2.84  4,617.3 -         

 3.92  2.63 778.3 3.84  2.80 767.6 4.06 2.47  802.1  0.3 

 4.19  1.87 687.5 4.29  2.00 663.3 4.24 2.15  708.4 -         

 0.27  2.78 47.3 0.11  1.38 44.2 0.27 1.77  53.0 -         

 0.28  0.61 47.0 0.10  0.32 43.8 0.27 0.24  52.7 -         

0.80  3.33 5,637.1 0.78  3.59 5,195.6 0.81 3.05         5,776.3  6.0 

0.87  2.33 5,275.6 0.92  2.74 4,905.0 0.92 2.41         5,378.4 -         
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 סקירת ההנהלה
 

 (המשך) 2302ביוני  03החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית ליום  -' תוספת ב
 

 :הערות כלליות

 
לפי , ף על החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית בכל מגזר של הנכסים הפיננסיים ושל ההתחייבויות הפיננסיותפירוט נוס  (1)

 .יימסרו לכל מבקש, סעיפי המאזן השונים
       

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

 ,בדוח הכספי 7ננסי בבאור י שיעורי הריבית שמנכים אותם אל השווי ההוגן הכלול בגין המכשיר הפימהוונים לפ

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

 .בדוח הכספי 7ראה באור  ,ההוגן של המכשירים הפיננסיים
 

לתום  ווי ההוגןואה פנימי הינו שיעור הריבית המנכה את תזרימי המזומנים הצפויים ממכשיר פיננסי אל הששיעור תש( 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%ידול של ג)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
 .חוץלרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע ( ב)

 

14/08/2012-טיוטה ל

סקירת ההנהלה

'תוספת ג

סיכון  האשראי  הכולל  לציבור  לפי  ענפי  משק 
סכומים מדווחים

2012 ביוני 30ליום 
(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  

 1.2 - -  0.2  1.9  79.6  12.6  67.0 חקלאות
 4.1  0.1 (0.7)  3.4  14.9  192.4  37.2  155.2 תעשיה
 9.7  0.6  2.8  5.3  17.3  648.4  167.6  480.8 ן"בינוי ונדל

- - - - -  0.1  0.1 - חשמל ומים
 8.1 (0.1)  0.8  6.0  19.2  680.2  124.1  556.1 מסחר
 1.1  0.1  0.1  0.1  6.5  41.0  5.9  35.1 שרותי הארחה ואוכל, בתי מלון
 1.6  0.1 (0.5)  0.5  2.5  278.0  28.0  250.0 תחבורה ואחסנה 
 0.3  0.1  0.1  0.2  0.5  12.8  1.9  10.9 תקשורת ושרותי מחשב

- (0.1) (0.1) - -  9.4  1.5  7.9 שירותים פיננסיים
 1.9  0.2  0.4  0.6  3.1  123.0  23.0  100.0 שירותים עסקיים ואחרים
 0.1  0.1  0.1  1.3  6.1  192.3  32.1  160.2 שירותים  צבוריים וקהילתיים

- - - - -  31.4 -  31.4 הלוואות דיור- אנשים פרטיים 
 24.5  2.7  0.9  4.5  26.7  2,543.2  444.0  2,099.2 אחר- אנשים פרטיים 

 52.6  3.8  3.9  22.1  98.7  4,831.8  878.0  3,953.8 כ"סה

:סיכון אשראי שנכלל בענפי המשק השונים

 0.1 - -  1.3  5.1  102.4  12.0  90.4 (ה)רשויות מקומיות 

.ח'' מיליון ש1.2ח והשקעות באיגרות חוב של הציבור בסך '' מיליון ש3,952.6אשראי 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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14/08/2012-טיוטה ל

סקירת ההנהלה

'תוספת ג

סיכון  האשראי  הכולל  לציבור  לפי  ענפי  משק 
סכומים מדווחים

2012 ביוני 30ליום 
(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  

 1.2 - -  0.2  1.9  79.6  12.6  67.0 חקלאות
 4.1  0.1 (0.7)  3.4  14.9  192.4  37.2  155.2 תעשיה
 9.7  0.6  2.8  5.3  17.3  648.4  167.6  480.8 ן"בינוי ונדל

- - - - -  0.1  0.1 - חשמל ומים
 8.1 (0.1)  0.8  6.0  19.2  680.2  124.1  556.1 מסחר
 1.1  0.1  0.1  0.1  6.5  41.0  5.9  35.1 שרותי הארחה ואוכל, בתי מלון
 1.6  0.1 (0.5)  0.5  2.5  278.0  28.0  250.0 תחבורה ואחסנה 
 0.3  0.1  0.1  0.2  0.5  12.8  1.9  10.9 תקשורת ושרותי מחשב

- (0.1) (0.1) - -  9.4  1.5  7.9 שירותים פיננסיים
 1.9  0.2  0.4  0.6  3.1  123.0  23.0  100.0 שירותים עסקיים ואחרים
 0.1  0.1  0.1  1.3  6.1  192.3  32.1  160.2 שירותים  צבוריים וקהילתיים

- - - - -  31.4 -  31.4 הלוואות דיור- אנשים פרטיים 
 24.5  2.7  0.9  4.5  26.7  2,543.2  444.0  2,099.2 אחר- אנשים פרטיים 

 52.6  3.8  3.9  22.1  98.7  4,831.8  878.0  3,953.8 כ"סה

:סיכון אשראי שנכלל בענפי המשק השונים

 0.1 - -  1.3  5.1  102.4  12.0  90.4 (ה)רשויות מקומיות 

.ח'' מיליון ש1.2ח והשקעות באיגרות חוב של הציבור בסך '' מיליון ש3,952.6אשראי 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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12/08/2012-טיוטה ל

סקירת ההנהלה

'תוספת ג

סיכון  האשראי  הכולל  לציבור  לפי  ענפי  משק 
סכומים מדווחים

2011 ביוני 30ליום 
(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  

 0.4  0.1 - -  2.9  78.3  13.8  64.5 חקלאות
 3.5  3.0  0.6  6.0  20.1  193.0  35.0  158.0 תעשיה
 8.6 (0.4)  1.7  1.9  17.9  533.3  126.1  407.2 ן"בינוי ונדל

- - (0.1) - -  0.2  0.1  0.1 חשמל ומים
 9.5 (3.2) (1.9)  5.2  24.1  627.1  106.1  521.0 מסחר
 1.2  0.1 - -  8.5  38.7  5.1  33.6 שרותי הארחה ואוכל, בתי מלון
 2.2 (0.2)  0.4  0.5  9.0  290.5  27.8  262.7 תחבורה ואחסנה 
 0.2  0.1  0.1 -  0.6  9.5  1.5  8.0 תקשורת ושרותי מחשב

-  0.1 - -  0.2  13.6  6.1  7.5 שירותים פיננסיים
 2.1  0.2  0.7 -  4.1  118.4  21.6  96.8 שירותים עסקיים ואחרים

- -  0.1  0.2  16.2  195.1  34.3  160.8 שירותים  צבוריים וקהילתיים
- - - - -  33.8 -  33.8 הלוואות דיור- אנשים פרטיים 

 24.3  2.7  0.6 -  30.2  2,247.6  446.6  1,801.0 אחר- אנשים פרטיים 

 52.0  2.5  2.2  13.8  133.8  4,379.1  824.1  3,555.0 כ"סה
:סיכון אשראי שנכלל בענפי המשק השונים

- - -  0.2  14.3  104.6  10.3  94.3 (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 ש3,553.8אשראי לציבור בסך : 30.6.11-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)הצהרה לגבי גילוי 
 

 :מצהיר כי, דניאל גיטראני 

 ."(הדוח: "להלן) 30.6.2012לרבעון 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 , דע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאותומיהרבעוניים הדוחות הכספיים , בהתבסס על ידיעתי .3

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

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

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

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

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

 ;לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו

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

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

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

 :וח כספיבהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיו
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

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

 .בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי
 

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

                   ________________ 

 גיטר. ד                            

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

 2012 באוגוסט 15
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 (Certification)הצהרה לגבי גילוי 
 

 :מצהיר כי, יובל צוראני 

 ."(הדוח: "להלן) 30.6.2012לרבעון 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 , דיעתיבהתבסס על י .2

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

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

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

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

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

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

 ;לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו

של  האפקטיביותאת מסקנותינו לגבי בדוח נהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו הת ושל הבקרו האפקטיביותהערכנו את  .ג

 וכן; לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו, 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, אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר .5

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

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

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

 .בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי
 

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

 

                               __________________ 

  צור. י                         

 סגן מנהל כללי                           "וריוןדוח דירקט"כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר ( 1)

  חשבונאי ראשי                                                2012  אוגוסטב 15
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  סומך חייקין 

 40   868  0844 טלפון  7רחוב נחום חת  
 40   868  0800 פקס 84801 תא דואר 

 www.kpmg.co.il אינטרנט  58944חיפה 
 
 
 

 

של פירמות  KPMGשותפות ישראלית וחברה ברשת , סומך חייקין
"KPMG "(KPMG International ) -עצמאיות המאוגדות ב

International Cooperative  ישות שוויצרית. 
 

 דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של 
 מ"בנק ערבי ישראלי בע

 
 

 מבוא
 

הביניים  מאזןהכולל את  ,"(הבנק" –להלן )מ "של בנק ערבי ישראלי בע המצורף הכספי המידע את סקרנו
 ותזרימי שינויים בהוןה, והפסד רווח ואת הדוחות התמציתיים ביניים על 2302ביוני  03ליום  התמציתי
 אחראים הדירקטוריון וההנהלה .תאריך באותו וסתיימהש חודשים לתקופות של ששה ושלושה המזומנים

 Israeli)לכללי חשבונאות מקובלים בישראל בהתאם  אלוביניים  לתקופותכספי  מידע של ולהצגה לעריכה
GAAP )היא אחריותנו .ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו לדיווח כספי לתקופות ביניים 

 .סקירתנו בהתבסס על אלו ביניים לתקופות כספי מידע על מסקנה להביע
 

 היקף הסקירה
 

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

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

 אנליטיים סקירה נהלי ומיישום ,הכספיים והחשבונאיים לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר ,מבירורים
 לתקני ביקורת בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה בהיקפה הינה מצומצמת סקירה .ואחרים

 יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל ביטחון שניוודע להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך בישראל מקובלים
  .ביקורת של דעת חוות מחווים אנו אין ,לכך בהתאם .מזוהים בביקורת להיות

 
 מסקנה

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

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

 
 

 
 
 

 ,רב בכבוד
 
 
 

 סומך חייקין
 רואי חשבון

 
 
 

 2302באוגוסט  01, חיפה
 

 
 

 
  סומך חייקין 

 40   868  0844 טלפון  7רחוב נחום חת  
 40   868  0800 פקס 84801 תא דואר 

 www.kpmg.co.il אינטרנט  58944חיפה 
 
 
 

 

של פירמות  KPMGשותפות ישראלית וחברה ברשת , סומך חייקין
"KPMG "(KPMG International ) -עצמאיות המאוגדות ב

International Cooperative  ישות שוויצרית. 
 

 דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של 
 מ"בנק ערבי ישראלי בע

 
 

 מבוא
 

הביניים  מאזןהכולל את  ,"(הבנק" –להלן )מ "של בנק ערבי ישראלי בע המצורף הכספי המידע את סקרנו
 ותזרימי שינויים בהוןה, והפסד רווח ואת הדוחות התמציתיים ביניים על 2302ביוני  03ליום  התמציתי
 אחראים הדירקטוריון וההנהלה .תאריך באותו וסתיימהש חודשים לתקופות של ששה ושלושה המזומנים

 Israeli)לכללי חשבונאות מקובלים בישראל בהתאם  אלוביניים  לתקופותכספי  מידע של ולהצגה לעריכה
GAAP )היא אחריותנו .ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו לדיווח כספי לתקופות ביניים 

 .סקירתנו בהתבסס על אלו ביניים לתקופות כספי מידע על מסקנה להביע
 

 היקף הסקירה
 

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

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

 אנליטיים סקירה נהלי ומיישום ,הכספיים והחשבונאיים לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר ,מבירורים
 לתקני ביקורת בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה בהיקפה הינה מצומצמת סקירה .ואחרים

 יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל ביטחון שניוודע להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך בישראל מקובלים
  .ביקורת של דעת חוות מחווים אנו אין ,לכך בהתאם .מזוהים בביקורת להיות

 
 מסקנה

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

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

 
 

 
 
 

 ,רב בכבוד
 
 
 

 סומך חייקין
 רואי חשבון

 
 
 

 2302באוגוסט  01, חיפה
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13/08/2012-טיוטה ל

דוחות כספיים

2012 ביוני 30תמצית מאזן ליום 
סכומים מדווחים

לעומת- % שינוי ב 31.12.2011 30.6.2011 30.6.2012
(מבוקר) (לא מבוקר) (לא מבוקר) באור

(במיליוני שקלים חדשים)
נכסים

1,336.0 1,236.3 1,291.7 מזומנים ופיקדונות בבנקים

571.1 477.9 589.6 2,11 ניירות ערך

3,773.7 3,553.8 3,952.6 3 אשראי לציבור 

(50.4) (49.7) (50.2) 3 הפרשה להפסדי אשראי

3,723.3 3,504.1 3,902.4 נטו, אשראי לציבור

62.2 56.5 65.9 בניינים וציוד

68.4 63.7 70.8 נכסים אחרים

5,761.0 5,338.5 5,920.4 סך כל הנכסים 

התחייבויות והון

3,892.2 3,632.6 4,094.7 פיקדונות הציבור 

1,056.1 980.9 964.3 פיקדונות מבנקים

157.9 153.7 153.6 כתבי התחייבויות נדחים

231.3 211.0 232.9 (א)התחייבויות אחרות 

5,337.5 4,978.2 5,445.5 סך כל ההתחייבויות

423.5 360.3 474.9 הון 

5,761.0 5,338.5 5,920.4 סך כל ההתחייבויות וההון 

 מיליוני 2.3 סך 30.6.2011ליום , ח'' מיליוני ש2.4 סך 30.6.2012ליום : הפרשה להפסדי אשראי בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים: מזה (א)
.ח'' מיליוני ש2.1 סך 31.12.2011ח וליום ''      ש

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

.2012 באוגוסט 15: תאריך אישור הדוחות הכספיים

.הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד ממנה

12/08/2012-טיוטה ל

דוחות כספיים

תמצית דוח רווח והפסד
2012 ביוני 30לתקופות שנסתיימו ביום 

סכומים מדווחים
לשנה שנסתיימה לשישה חודשים שנסתיימו לשלושה חודשים שנסתיימו

 ביוני30ביום  ביוני30ביום  בדצמבר31ביום 

2011 2011 2012 2011 2012

(מבוקר) (לא מבוקר) (לא מבוקר) (לא מבוקר) (לא מבוקר) באור

381.8 187.5 199.5 99.3 104.9 8 הכנסות רבית
116.7 59.5 59.6 33.7 34.0 8 הוצאות רבית

265.1 128.0 139.9 65.6 70.9 נטו, הכנסות רבית

6.5 2.2 3.9 0.9 4.2 3 הוצאות בגין הפסדי אשראי

258.6 125.8 136.0 64.7 66.7 נטו לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי, הכנסות רבית

הכנסות שאינן מרבית

0.6 -              0.3 -              0.2 9 הכנסות מימון שאינן מרבית

113.8 56.8 57.2 27.9 28.1 ע מ ל ו ת 

(0.1) -              2.3 -              2.3 אחרות  (הוצאות)הכנסות 

114.3 56.8 59.8 27.9 30.6 סך כל ההכנסות שאינן מרבית

הוצאות תפעוליות ואחרות

124.1 61.0 65.8 31.8 32.5 משכורות והוצאות נלוות

30.1 14.9 16.5 7.4 8.5 אחזקה ופחת בנינים וציוד

66.1 32.0 34.3 16.3 17.2 הוצאות אחרות

220.3 107.9 116.6 55.5 58.2 סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

152.6 74.7 79.2 37.1 39.1 רווח לפני מסים 

43.9 26.7 28.5 12.9 14.1 הפרשה למסים על הרווח

108.7 48.0 50.7 24.2 25.0 רווח נקי 

רווח למניה

107.09 47.29 49.95 23.84 24.63 רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק

1,015,000 1,015,000 1,015,000 1,015,000 1,015,000

ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות בנות 
א ששימש בחישוב הרווח הבסיסי "כ. נ.ח ע'' ש0.01

למניה

לרבות ההגדרה החדשה של ,  אימץ הבנק לראשונה את הוראות המפקח על הבנקים בנושא מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי2012 בינואר 1ביום  (א)
ב בנושא מדידת "כפי שנקבעו בחוזר המפקח על הבנקים בנושא מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי ואימוץ כללי החשבונאות בבנקים בארה,       ריבית

למעט ביטול הפרשי הצמדה למדד על קרן שנצברו וטרם שולמו בגין חובות שסווגו כפגומים, אימוץ ההוראות בוצע באופן של יישום למפרע.      הכנסות ריבית
 סווגו מחדש כדי להתאים להגדרה 2011הנתונים שנכללו בדוח רווח והפסד לתקופות מקבילות אשתקד ולשנת , לאור זאת.      לפני מועד היישום לראשונה

.להלן' ה- ו' ד1לפירוט ראה ביאור . לכותרות ולאופן ההצגה בתקופת הדיווח השוטפת,       החדשה

.הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד ממנה

(במיליוני שקלים חדשים)

(בשקלים חדשים)

(א) (א) (א)
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12/08/2012-טיוטה ל

דוחות כספיים

תמצית דוח רווח והפסד
2012 ביוני 30לתקופות שנסתיימו ביום 

סכומים מדווחים
לשנה שנסתיימה לשישה חודשים שנסתיימו לשלושה חודשים שנסתיימו

 ביוני30ביום  ביוני30ביום  בדצמבר31ביום 

2011 2011 2012 2011 2012

(מבוקר) (לא מבוקר) (לא מבוקר) (לא מבוקר) (לא מבוקר) באור

381.8 187.5 199.5 99.3 104.9 8 הכנסות רבית
116.7 59.5 59.6 33.7 34.0 8 הוצאות רבית

265.1 128.0 139.9 65.6 70.9 נטו, הכנסות רבית

6.5 2.2 3.9 0.9 4.2 3 הוצאות בגין הפסדי אשראי

258.6 125.8 136.0 64.7 66.7 נטו לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי, הכנסות רבית

הכנסות שאינן מרבית

0.6 -              0.3 -              0.2 9 הכנסות מימון שאינן מרבית

113.8 56.8 57.2 27.9 28.1 ע מ ל ו ת 

(0.1) -              2.3 -              2.3 אחרות  (הוצאות)הכנסות 

114.3 56.8 59.8 27.9 30.6 סך כל ההכנסות שאינן מרבית

הוצאות תפעוליות ואחרות

124.1 61.0 65.8 31.8 32.5 משכורות והוצאות נלוות

30.1 14.9 16.5 7.4 8.5 אחזקה ופחת בנינים וציוד

66.1 32.0 34.3 16.3 17.2 הוצאות אחרות

220.3 107.9 116.6 55.5 58.2 סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

152.6 74.7 79.2 37.1 39.1 רווח לפני מסים 

43.9 26.7 28.5 12.9 14.1 הפרשה למסים על הרווח

108.7 48.0 50.7 24.2 25.0 רווח נקי 

רווח למניה

107.09 47.29 49.95 23.84 24.63 רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק

1,015,000 1,015,000 1,015,000 1,015,000 1,015,000

ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות בנות 
א ששימש בחישוב הרווח הבסיסי "כ. נ.ח ע'' ש0.01

למניה

לרבות ההגדרה החדשה של ,  אימץ הבנק לראשונה את הוראות המפקח על הבנקים בנושא מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי2012 בינואר 1ביום  (א)
ב בנושא מדידת "כפי שנקבעו בחוזר המפקח על הבנקים בנושא מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי ואימוץ כללי החשבונאות בבנקים בארה,       ריבית

למעט ביטול הפרשי הצמדה למדד על קרן שנצברו וטרם שולמו בגין חובות שסווגו כפגומים, אימוץ ההוראות בוצע באופן של יישום למפרע.      הכנסות ריבית
 סווגו מחדש כדי להתאים להגדרה 2011הנתונים שנכללו בדוח רווח והפסד לתקופות מקבילות אשתקד ולשנת , לאור זאת.      לפני מועד היישום לראשונה

.להלן' ה- ו' ד1לפירוט ראה ביאור . לכותרות ולאופן ההצגה בתקופת הדיווח השוטפת,       החדשה

.הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד ממנה

(במיליוני שקלים חדשים)

(בשקלים חדשים)

(א) (א) (א)
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14/08/2012-טיוטה ל

דוחות כספיים

תמצית דוח על השינויים בהון 
2012 ביוני 30לתקופות שנסתיימו ביום 

סכומים מדווחים

 ביוני30לשלושה 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)  

335.3 294.5 14.7 (0.5) 26.6 449.0 405.1 15.1 2.2 26.6 יתרה לתחילת התקופה 
24.2 24.2 -        -          -        25.0 25.0 רווח נקי בתקופה        -          -        -

ע זמינים"התאמות בגין הצגת ני
0.7 -        -        0.7 -        1.5 -        -        1.5 למכירה לפי שווי הוגן        -

ע זמינים"התאמות בגין הצגת ני
-        -        -        -          -        (0.2) -        -        (0.2) למכירה שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד        -

(0.3) -        -        (0.3) -        (0.4) -        -        (0.4) השפעת המס המתייחס        -

0.4       -        0.4       -          -        -        -        -        -          -        

360.3 318.7 15.1 (0.1) 26.6 474.9 430.1 15.1 3.1 26.6 יתרה לסוף התקופה

 ביוני30לשישה חודשים שנסתיימו ביום 
2011 2012  

כ"סה עודפים  קרן הון  התאמות  הון המניות  כ"סה עודפים  קרן הון  התאמות  הון המניות 
מעסקאות  שנצברו בגין הצגת  הנפרע  מעסקאות  שנצברו בגין הצגת  הנפרע 

עם בעלי ע זמינים "ני וקרנות הון 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 

(22.9) (22.9) -          -            -          -        -        -        -          -        
48.0 48.0 -          -            -          50.7 50.7 רווח נקי בתקופה        -          -        -

ע זמינים"התאמות מהצגת ני
(2.6) -          -          (2.6) -          1.3 -        -        1.3 למכירה לפי שווי הוגן        -

ע זמינים למכירה"התאמות מהצגת ני
(0.1) -          -          (0.1) -        (0.3) -        -        (0.3) שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד        -

0.9 -          -          0.9 -        (0.3) -        -        (0.3) השפעת המס המתייחס        -

0.4 -          0.4 -            -          -        -        -        -          -        

360.3 318.7 15.1 (0.1) 26.6 474.9 430.1 15.1 3.1 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

.הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד ממנה

השפעה מצטברת נטו ממס של יישום לראשונה 
 של ההוראה בנושא מדידת חובות 1.1.2011ביום 

פגומים והפרשה להפסדי אשראי

הטבות לעובדים ממכירת מניות של חברת 
נטו, האם

הטבות לעובדים ממכירת מניות של חברת 
נטו, האם

הטבות לעובדים ממכירת מניות של חברת 
נטו, האם

(ב)

12/08/2012- טיוטה ל

דוחות כספיים

2012 ביוני 30תמצית דוח על תזרימי המזומנים לתקופות שנסתיימו ביום 
סכומים מדווחים

לשנה שנסתיימהלשישה חודשים שנסתיימולשלושה חודשים שנסתיימו
 בדצמבר31ביום  ביוני30ביום  ביוני30ביום 

20122011201220112011
(מבוקר)(לא מבוקר)(לא מבוקר)(לא מבוקר)(לא מבוקר)

(במיליוני שקלים חדשים)
תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת

 108.7  48.0  50.7  24.2  25.0 רווח נקי
:התאמות

 9.1  4.5  5.1  2.2  2.6 פחת על בניינים וציוד
 6.5  2.2  3.9  0.9  4.2 הוצאות בגין הפסדי אשראי

(0.4)(0.1)(0.3)                 -(0.2)נטו, רווח ממכירת ניירות ערך זמינים למכירה
 0.2                  -(2.3)                 -(2.3)הפסד ממימוש בניינים וציוד (רווח)

 0.4  0.4                  - 0.4                 -י חברת האם לעובדים"הנפקת כתבי אופציות ומניות ע
 1.9 (2.3)(4.3) 2.0  1.8 התאמת ערכם של כתבי התחייבויות נדחים

(11.2)                 - 0.3 (0.9)(1.4)נטו, מיסים נדחים
, גידול בעודף העתודות לפיצויי פרישה

 9.4  4.7                 2.7 2.0                2.7נטו, חופשה ומענקי יובל על היעודה, פנסיה
(0.1)                 -                 -                 -                -התאמות בגין הפרשי שער חליפין

:שינוי נטו בנכסים שוטפים
(190.2)(79.1)(43.9)(40.0)(24.9)פקדונות בבנקים

(472.0)(248.3)(183.3)(136.8)(80.7)אשראי לציבור
 9.4  2.7 (5.0)(2.6)(1.0)נכסים אחרים

:שינוי נטו בהתחייבויות שוטפות
 455.6  196.0  202.5  104.7  98.0 פקדונות הציבור

 29.9 (45.3)(91.8) 34.1 (107.9)פקדונות מבנקים
 10.2 (0.4) 4.7 (5.2)(0.1)התחייבויות אחרות

(32.6)(117.0)(61.0)(15.0)(84.2)מזומנים נטו לפעילות שוטפת

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
(337.5)(103.6)(131.3)(72.1)(42.7)רכישת ניירות ערך זמינים למכירה

 260.0  155.0  102.7  8.8  62.5 תמורה ממכירת ניירות ערך זמינים למכירה
 124.2  84.4  11.4  72.7  11.4 תמורה מפדיון ניירות ערך זמינים למכירה

(12.8)(5.9)(13.1)(1.9)(4.1)רכישת בניינים וציוד
                   -                 - 3.1                  -               3.1תמורה ממימוש בניינים וציוד

 33.9  129.9 (27.2) 7.5  30.2 מפעילות השקעה (לפעילות)מזומנים נטו 
 1.3  12.9 (88.2)(7.5)(54.0)במזומנים (קיטון)גידול 

 194.5  194.5  195.9  214.9  161.7 יתרת מזומנים לתחילת תקופה
 0.1                  -                 -                 -                -השפעת תנועות בשער החליפין על יתרות מזומנים

 195.9  207.4  107.7  207.4  107.7 יתרת מזומנים לסוף תקופה

או התקבלו/רבית ומסים ששולמו ו
 376.3  185.8             190.8 98.5              92.4רבית שהתקבלה

 92.7  47.7               59.7 19.5              31.5רבית ששולמה
 54.7  22.5               23.2 15.3              13.1מסים על הכנסה ששולמו

 9.0  9.0                 0.5                 -                -מסים 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' ה1לפירוט נוסף ראה באור 

.הוצג מחדש(ב)

:נספח
:פעולות השקעות ומימון שלא במזומן בתקופת הדוח

.ח'' מיליון ש2.1-  יתרת הרכוש הקבוע שנרכש באשראי ספקים הסתכמה ב2012לסוף יוני 
.ח'' מיליון ש2.0-  יתרת הרכוש הקבוע שנרכש באשראי ספקים הסתכמה ב2011לסוף יוני 

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

.הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

(ב) (ב)   (ב)

(א)(א)

(ב) (ב) (ב)

(א)

(ב)
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2012 ביוני 30תמצית דוח על תזרימי המזומנים לתקופות שנסתיימו ביום 
סכומים מדווחים

לשנה שנסתיימהלשישה חודשים שנסתיימולשלושה חודשים שנסתיימו
 בדצמבר31ביום  ביוני30ביום  ביוני30ביום 

20122011201220112011
(מבוקר)(לא מבוקר)(לא מבוקר)(לא מבוקר)(לא מבוקר)

(במיליוני שקלים חדשים)
תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת

 108.7  48.0  50.7  24.2  25.0 רווח נקי
:התאמות

 9.1  4.5  5.1  2.2  2.6 פחת על בניינים וציוד
 6.5  2.2  3.9  0.9  4.2 הוצאות בגין הפסדי אשראי

(0.4)(0.1)(0.3)                 -(0.2)נטו, רווח ממכירת ניירות ערך זמינים למכירה
 0.2                  -(2.3)                 -(2.3)הפסד ממימוש בניינים וציוד (רווח)

 0.4  0.4                  - 0.4                 -י חברת האם לעובדים"הנפקת כתבי אופציות ומניות ע
 1.9 (2.3)(4.3) 2.0  1.8 התאמת ערכם של כתבי התחייבויות נדחים

(11.2)                 - 0.3 (0.9)(1.4)נטו, מיסים נדחים
, גידול בעודף העתודות לפיצויי פרישה

 9.4  4.7                 2.7 2.0                2.7נטו, חופשה ומענקי יובל על היעודה, פנסיה
(0.1)                 -                 -                 -                -התאמות בגין הפרשי שער חליפין

:שינוי נטו בנכסים שוטפים
(190.2)(79.1)(43.9)(40.0)(24.9)פקדונות בבנקים

(472.0)(248.3)(183.3)(136.8)(80.7)אשראי לציבור
 9.4  2.7 (5.0)(2.6)(1.0)נכסים אחרים

:שינוי נטו בהתחייבויות שוטפות
 455.6  196.0  202.5  104.7  98.0 פקדונות הציבור

 29.9 (45.3)(91.8) 34.1 (107.9)פקדונות מבנקים
 10.2 (0.4) 4.7 (5.2)(0.1)התחייבויות אחרות

(32.6)(117.0)(61.0)(15.0)(84.2)מזומנים נטו לפעילות שוטפת

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
(337.5)(103.6)(131.3)(72.1)(42.7)רכישת ניירות ערך זמינים למכירה

 260.0  155.0  102.7  8.8  62.5 תמורה ממכירת ניירות ערך זמינים למכירה
 124.2  84.4  11.4  72.7  11.4 תמורה מפדיון ניירות ערך זמינים למכירה

(12.8)(5.9)(13.1)(1.9)(4.1)רכישת בניינים וציוד
                   -                 - 3.1                  -               3.1תמורה ממימוש בניינים וציוד

 33.9  129.9 (27.2) 7.5  30.2 מפעילות השקעה (לפעילות)מזומנים נטו 
 1.3  12.9 (88.2)(7.5)(54.0)במזומנים (קיטון)גידול 

 194.5  194.5  195.9  214.9  161.7 יתרת מזומנים לתחילת תקופה
 0.1                  -                 -                 -                -השפעת תנועות בשער החליפין על יתרות מזומנים

 195.9  207.4  107.7  207.4  107.7 יתרת מזומנים לסוף תקופה

או התקבלו/רבית ומסים ששולמו ו
 376.3  185.8             190.8 98.5              92.4רבית שהתקבלה

 92.7  47.7               59.7 19.5              31.5רבית ששולמה
 54.7  22.5               23.2 15.3              13.1מסים על הכנסה ששולמו

 9.0  9.0                 0.5                 -                -מסים 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' ה1לפירוט נוסף ראה באור 

.הוצג מחדש(ב)

:נספח
:פעולות השקעות ומימון שלא במזומן בתקופת הדוח

.ח'' מיליון ש2.1-  יתרת הרכוש הקבוע שנרכש באשראי ספקים הסתכמה ב2012לסוף יוני 
.ח'' מיליון ש2.0-  יתרת הרכוש הקבוע שנרכש באשראי ספקים הסתכמה ב2011לסוף יוני 

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

.הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

(ב) (ב)   (ב)

(א)(א)

(ב) (ב) (ב)

(א)

(ב)
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 2302ביוני  03באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 0באור 
 

 כללי . א

 

בהתאם ערוכה  30.6.2012הביניים של הבנק ליום תמצית הדוחות הכספיים . מ הינו תאגיד בישראל"בנק ערבי ישראלי בע

ואינה כוללת את , ראות המפקח על הבנקים והנחיותיווכן בהתאם להו( ISRAELI GAAP)לכללי חשבונאות מקובלים בישראל 

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

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

למעט המפורט , ות שיושמה בדוחות השנתייםהינה המדיני, אלה בינייםהמדיניות החשבונאית בתמצית דוחות כספיים 

 .להלן 'ה-ו' ד בסעיפים

 .2012באוגוסט  15י דירקטוריון הבנק ביום "סום עאושרה לפר הבינייםתמצית הדוחות הכספיים 

 

 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
ובהתאם  הטיפול החשבונאי הינו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל  -בנושאים שאינם בליבת העסק הבנקאי  •

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

 :מפורטים להלןעקרונות ההתקינה הבינלאומית מיושמת על פי ה .אליהם ותהמתייחס

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

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

 ; יפיות שנקבעו על ידי המפקחלפי הנחיות יישום ספצ הטיפול, 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

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

 .הפניה להגדרה בהוראות במקום ההפניה המקורית
 

 ש באומדניםושימ .ג

 

הון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר טיוטת נייר עמדה שעניינה עדכון מערך פורסמה על ידי אגף שוק ה, 2012בחודש יולי 

בהתאם להנחיות הפיקוח . אשר כוללת עדכון אפשרי ללוחות התמותה, ההנחות הדמוגרפי בקרנות הפנסיה ובביטוח חיים

לרבעון השני של  על הבנקים במדידת התחייבויות בגין זכויות עובדים יש לעדכן את ההנחות לגבי תמותה ונכות בדוחות

בטיוטה של לוחות , בין היתר, יש להיעזר, לצורך כך. לפי המידע הטוב ביותר שקיים בידי התאגיד הבנקאי 2012שנת 

 .התמותה והנכות שפורסמה לאחרונה על ידי האוצר

ל בהתאם לבחינה כאמור לטיוטה אין השפעה מהותית ע, הבנק בחן את השפעת הטיוטה של לוחות התמותה החדשים

 .דוחות הבנק



7917
 4  

 2302ביוני  03באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 0באור 
 

 שינוי סיווג .ד

 

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

בתקופה יים ומספרי השוואה סווגו מחדש כדי להתאים לכותרות הסעיפים ולדרישות הדיווח במסגרת הדוחות הכספ

 :סווגו מחדש, בפרט. השוטפת

 

 :פריטים שנכללו בתמצית דוח רווח והפסד

( להלן 'ה1ראה ביאור )ות הפיקוח על הבנקים בנושא מתכונת חדשה של דוח רווח והפסד בעקבות יישום לראשונה של הורא

 1311ביוני  03חודשים שהסתיימו ביום ושישה של שלושה  ותבוצעו סיווגים מחדש המפורטים להלן בדוחות הכספיים לתקופ

 :1311בדצמבר  01וכן בדוחות לשנה שהסתיימה ביום 

 

הכנסות מימון "שנכללו בעבר במסגרת סעיף רווח מפעילות מימון סווגו מחדש ונכללו במסגרת  פריטים המפורטים להלן •

 :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)וי הוגן דרך רווח והפסד שלא נמדדים לפי שו

 וכן( פיקדונות מבנקים, יקדונות הציבורפ

 .ממכירת איגרות זמינות למכירה( יםהפסד)רווחים - 

 

, "רווח מפעילות מימון"שנכללו בעבר במסגרת סעיף למעט עמלות מהקצאת אשראי הכנסות מעמלות מעסקי מימון  •

 "(.עמלות תפעוליות"לשעבר סעיף " )עמלות"סווגו מחדש ונכללו במסגרת סעיף 

ח בתקופה של ''מיליוני ש 1.1של שנכללו ברווח מפעילות מימון בסך  (הוצאות)הכנסות , כתוצאה משינויי הסיווגים כאמור

 ,1311ביוני  03בתקופה של שישה חודשים שהסתיימו ביום  1.0וסך של , 1311ביוני  03שלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 01ח סווג כאמור בשנה שהסתיימה ביום ''מיליוני ש 5.4סכום של , כן כמו". מרבית ןשאינהכנסות "סווגו מחדש לסעיף 

 .1311בדצמבר 

 

 :מזומנים תזרימי על דוח בתמצית שנכללו פריטים

 של סיווג כללי קובע אשר, (להלן 'ד1ראה ביאור ) מזומנים תזרימי על דוחבנושא  IAS 7יישום לראשונה של  בעקבות

 :להלן המפורט מחדש סיווג בוצע, הפעילות למהות בהתאם הדוח במסגרת השונים הפריטים

 בעבר במסגרת  שנכללו (אחרים נכסיםו לציבור אשראי, בבנקים פיקדונות: כגון)ין נכסים שוטפים נטו בתזרים בג שינויים

בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום  ח"מיליוני ש( 179.4)בסך של  (לשעבר פעילות בנכסים)פעילות השקעה 

סווגו לפעילות  .1311ביוני  03הסתיימו ביום ח לתקופה של שישה חודשים ש''מיליוני ש( 014.7)וסך של , 1311ביוני  03

 .1311בדצמבר  01ח סווג כאמור בשנה שהסתיימה ביום "מיליוני ש (651.8)סכום של , כמו כן. שוטפת
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 2302ביוני  03באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 0באור 
 

 שנכללו ( והתחייבויות אחרות פיקדונות מהציבור, פיקדונות מבנקים: כגון)פות בגין התחייבויות שוט שינויים נטו בתזרים

בתקופה של שלושה , ח"מיליוני ש 133.6בסך של  (לשעבר פעילות בהתחייבויות ובהון)בעבר במסגרת פעילות מימון 

ביוני  30ביום  ושהסתיימים של שישה חודשח לתקופה ''מיליוני ש 150.3וסך של , 2011ביוני  30חודשים שהסתיימו ביום 

בדצמבר  31ח סווג כאמור בשנה שהסתיימה ביום "מיליוני ש 495.7סכום של , כמו כן. סווגו לפעילות שוטפת, 2011

2011. 

 
 דיווח על מגזרי פעילות 

שונו  2012החל מהרבעון הראשון של שנת . הגדוליםנפתח בבנק מרכז עסקים המטפל בלקוחות  2011במהלך ספטמבר 

מגזרי הפעילות כך שלקוחות מרכז העסקים ירוכזו במגזר מסחריים גדולים ויתר הלקוחות שהיו משויכים למגזר זה בעבר 

 .יועברו לניהול במגזר מסחריים קטנים ורשויות מקומיות( וביניהם הרשויות המקומיות)

 .10ראה באור . סווגו מחדש 2011בדצמבר  31 -ו 2011ביוני  30סתיימות בימים הנתונים לתקופות שמ, לאור זאת

 
 עדכוני תקינה חשבונאית והוראות הפיקוח על הבנקים, יישום לראשונה של תקני חשבונאות .ה

 

 :מיישם הבנק תקנים חשבונאיים והוראות המפורטים להלן 2012בינואר  1החל מתקופות המתחילות ביום 

 

 והפסד רווח דוח מתכונתבנושא מתכונת דוח רווח והפסד שנקבעו במסגרת חוזר הפיקוח על הבנקים בנושא  הוראות .1

 .ב בנושא מדידת הכנסות ריבית"בבנקים בארה המקובלים החשבונאות כללי ואימוץ לתאגיד

 (IFRIC)ספי בינלאומי פרשנויות של הוועדה לפרשנויות של דיווח כו 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. 

שליטת התאגיד הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא פעולות בין תאגיד בנקאי לבין בעל שליטה בו ולבין חברה ב .3

 . הבנקאי

תיקונים להשגת מדידת שווי הוגן ודרישות (: ASC 820)בנושא מדידת שווי הוגן  ASU 2011-04עדכון תקינה חשבונאית  .4

 .IFRS -וב U.S GAAP -גילוי אחידות ב

 

לן תיאור מהות השינויים שננקטו במדיניות החשבונאית בתמצית דוחות כספיים ביניים אלה ותיאור של אופן והשפעת לה

 :ככל שהייתה, היישום לראשונה
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 2302ביוני  03באורים לדוחות הכספיים ליום 
     

 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 0באור 
 

מתכונת דוח רווח והפסד  הפיקוח על הבנקים בנושא חוזרשנקבעו במסגרת  דהוראות בנושא מתכונת דוח רווח והפס .0

 ב בנושא מדידת הכנסות ריבית"לתאגיד בנקאי ואימוץ כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה

 

 ואימוץ בנקאי לתאגיד והפסד רווח דוח מתכונתבנושא  2011בדצמבר  29בהתאם לחוזר הפיקוח על הבנקים מיום 

מיישם הבנק את ההוראות הקשורות , ב בנושא מדידת הכנסות ריבית"בארה בבנקים המקובלים ונאותהחשב 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 " לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי רווח מימוני"סעיף

 .שהוצגו בשורות נפרדות" הכנסות מימון שאינן מריבית"וכן " ריבית

 במסגרת סעיף הכנסות מימון שאינן מריבית תוך אבחנה בין פעילויות  והרווח המימוני שאינם מריבית סווג ימרכיב

 .בין פעילויות שאינן למטרות מסחרלמטרות מסחר ל

  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. מסגרת הרווח המימוני לבין עמלות תפעוליותבוטלה האבחנה בין עמלות מעסקי מימון שבעבר נכללו ב ,

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"יטים אשר כפר

 .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 למפרע 2012בינואר  1וגע למתכונת דוח רווח והפסד החל מיום הבנק יישם את ההוראות בנ

 .'ד1לפירוט לגבי הסיווגים מחדש ראה ביאור . ההוראה לראשונה לא היתה השפעה למעט שינוי הצגתי

 

( 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  אימוץבנושא  2011בנובמבר  30בהתאם לחוזר המפקח על הבנקים מיום 

 :המפורטים להלן( IFRS)יווח כספי בינלאומיים מיישם הבנק את תקני ד

 

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
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 2302ביוני  03ים לדוחות הכספיים ליום באור
     

 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 0באור 
 

 .תזרימי המזומנים הנובעים מפעילויות עיקריות של הבנק מסווגים לפעילות שוטפת

 

של ופיקדונות בבנקים מרכזיים לתקופה מקורית , 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 למפרע 2012בינואר  1הבנק יישם את הכללים שנקבעו בתקן החל מיום 

 .'ד.1לפירוט לגבי הסיווגים מחדש ראה ביאור . לא הייתה השפעה למעט שינוי הצגתי

 
2.2  IAS 12 ,ההכנסה על סיםמ 

או נזקפים ישירות  ם ונדחים נזקפים לדוח רווח והפסדמסים שוטפי. מסים על הכנסה כוללים מסים שוטפים ונדחים

 .להון במידה ונובעים מפריטים אשר מוכרים ישירות בהון

 

 שוטפים מסים

 

שהוא מחושב לפי על ההכנסה החייבת במס לשנה כ( 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"ח והפסד בסעיף המוטל על מוסדות כספיים נכלל בדוח רוו

 

 נדחים מסים

 

הבנק מכיר במסים נדחים בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של נכסים והתחייבויות לצורך דיווח כספי 

 . לבין ערכם לצרכי מסים

 

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/יפוך ובעת הה במס

לצורך הקביעה כי צפוי שתהיה הכנסה חייבת מספיקה שכנגדה ניתן יהיה לנצל את החיסכון במס בגין הפרשים 

הכרה בנכס התומכות ב, הן הראיות החיוביות -הבנק מביא בחשבון את כל הראיות הזמינות , זמניים הניתנים לניכוי

 .נדחהמס נדחה והן הראיות השליליות השוללות הכרה בנכס מס 
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 2302ביוני  03באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 0באור 
 

ההתחייבויות בגין נכסי מסים נדחים נטו לא יעלו על סכום , במידה ואין זה צפוי שלבנק תהיה הכנסה חייבת מספיקה

 .ים נדחיםמס

 

 נדחים מסים והתחייבויות םנכסי 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 זמנית האשר 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 . 55%שסבירות התממשותו עולה על  המקסימלילפי הסכום מס שמוכרות נמדדות  פוזיציות. בית המשפט

 .מדידה באים לידי ביטוי בתקופה בה חלו שינויים בנסיבות אשר הובילו לשינוי בשיקול הדעתבבהכרה או 

 

 ההכנסה על מסים, IAS 12לראשונה של  יישום

 

תקן לראשונה לא היתה השפעה מהותית ליישום ה .2512בינואר  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, ללנכס כשיר הוא נכס שנדרשת תקופת זמן משמעותית להכנתו לשימושו המיועד או מכירתו והוא כו

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

 

 אשראי עלויות, IAS 23 של לראשונה יישום

  

 .ליישום התקן לראשונה לא הייתה השפעה על דוחות הבנק

 

2.4 24   IAS ,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
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 2302ביוני  03באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 0באור 
 

אנשי מפתח ניהוליים מוגדרים כאנשים שיש להם סמכות . ול לאנשי מפתח ניהולייםבנוסף נדרש מתן גילוי על תגמ

פעיל או לא )לרבות דירקטור כלשהו , להכוונה ושליטה עליה במישרין או בעקיפין, ואחריות לתכנון פעילות הישות

 .של ישות זו( פעיל

  

ילוי הנדרש בדוחות הכספיים על מנת הותאמה מתכונת הג, במסגרת האימוץ של התקן על ידי הפיקוח על הבנקים

 .2010 -ע"והן על הגילויים הנוספים הנדרשים מכח תקנות ניירות ערך התש IAS 24לענות הן על דרישות הגילוי של 

 

 .גילויים בהקשר לצד קשור, IAS 24יישום לראשונה של 

 

 . באופן של יישום למפרע 2012בינואר  1הבנק יישם את התקן החל מיום 

 

  .ום התקן לראשונה לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות של הבנקלייש

 
 התאגיד בשליטת חברה ולביןהפיקוח על הבנקים בנושא פעולות בין תאגיד בנקאי לבין בעל שליטה בו  הוראות .0

 הבנקאי

 

 מסוימים( IFRS)תקני דיווח כספי בינלאומיים  אימוץבנושא  2011בנובמבר  30לחוזר הפיקוח על הבנקים מיום  בהתאם

ב לצורך טיפול חשבונאי בפעולות בין "את כללי החשבונאות המקובלים בארה 2012בינואר  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  23קבעו בתקן מספר מיישם הבנק את הכללים שנ, 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 דיםנמד ,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

 

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

 .או פיקדון שהתקבל לבין שוויים ההוגן במועד ההכרה לראשונה נזקף להון ההלוואה שניתנה

 

בתקופות הדיווח שלאחר מועד ההכרה לראשונה ההלוואה או הפיקדון כאמור מוצגים בדוחות הכספיים של הבנק 

ם למעט מקרים בהם בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ה, בעלותם המופחתת תוך יישום שיטת הריבית האפקטיבית

 .מוצגים בשווי הוגן

 

 בה שליטה בעל לבין הישות בין בעסקאות חשבונאי טיפוללראשונה של הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא  יישום
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 2302ביוני  03באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 0באור 
 

הבא לגבי כל העסקאות בין הבנק לבין בעל שליטה בו הבנק יישם את ההנחיות שנקבעו בהוראות באופן של מכאן ול

וכן לגבי הלוואה שניתנה או פיקדון שהתקבל מבעל השליטה לפני מועד תחילת יישום  2012בינואר  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 ל העדכון

 (.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 

יציה נטו בקבוצות של נכסים פיננסים או התחייבויות פיננסיות כאמור הייתה נמכרת או מתקבל או משולם אילו פוז

 .מועברת

 

מדידת שווי הוגן של מכשירים פיננסים נעשית ללא הבאה בחשבון של פקטור גודל ההחזקה , בהתאם לעדכון, בנוסף

(blockage factor ) לגבי מכשירים פיננסים המוערכים לפי  והן 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 , 3או  2רמות 

 .1נתוני רמה 

 

שימוש  נמדד השווי ההוגן של הפריטים המסווגים בהון תוך, 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

 .ם נדרש גילוי לגבי שווים ההוגןהביאורי

  3לגבי מדידות שווי הוגן אשר סווגו במסגרת היררכיית השווי ההוגן לרמה: 

 תהליך הערכה שמיושם על ידי הישות המדווחת; 
 ל מדידת השווי ההוגן לשינויים בנתונים לא נצפים משמעותיים ויחסים הדדיים בין גילוי איכותי בדבר ניתוח רגישות ש

 .אם קיימים, נתונים לא נצפים אלו
  לרבות פירוט הסיבות למעברים, או להיפך 1לרמה  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 2011-04לראשונה של  יישום

 IFRS -וב U.S GAAP -אחידות ב
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 2302ביוני  03באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 0באור 
 

לא קיימת . באופן של מכאן ולהבא 2112בינואר  1החל מיום  ASU 2011-04 -הבנק מיישם את התיקונים שנקבעו ב

בדוחות , לאור זאת. ם לראשונהחובת יישום של דרישות הגילוי החדשות לגבי הדוחות לתקופות שהוצגו לפני היישו

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

 

 ם בתקופה שלפני יישומםתקני חשבונאות חדשים והוראות חדשות של המפקח על הבנקי .ו

 

 כספי דיווח תקניץ אימו, 22פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר  2116יולי  בחודש .0

ומחויבות לדווח על פי תקנותיו של חוק  1261-ח"התשכ ,רךקובע כי ישויות הכפופות לחוק ניירות ע התקן .בינלאומיים

לא חל על תאגידים  האמור. 2111בינואר  1לתקופות המתחילות מיום  IFRSיערכו את דוחותיהן הכספיים לפי תקני  ,זה

פרסם  2112בחודש יוני . המפקח על הבנקים והנחיותיובנקאיים שדוחותיהם הכספיים ערוכים בהתאם להוראות 

ח על הבנקים מכתב בנושא דיווח של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי בישראל לפי תקני דיווח כספי הפיקו

 .על ידי תאגידים בנקאיים( IFRS)אשר קובע את אופן האימוץ הצפוי של תקני דיווח כספי בינלאומיים ( IFRS)בינלאומיים 

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

ת רשויות פיקוח במדינות מפותחות בעולם או בנושאים שלגביהם לא קיימת התייחסות הדבר מתחייב לנוכח דרישו

 .הפיקוח על הבנקים ישמור על סמכותו לקבוע דרישות גילוי ודיווח, בנוסף. בתקנים הבינלאומיים

 

 3הינו IFRS -תאריך היעד לדיווח של תאגידים בנקאיים בהתאם לתקני ה , בהתאם לחוזר

 כאשר בכוונת הפיקוח על הבנקים לקבל , 2113בינואר  1החל מיום  -יבת העסקה הבנקאי תקנים בנושאים בל

ב ובהתקדמות תהליך ההתכנסות בין גופי התקינה "החלטה סופית שתקבע בהתחשב בלוח הזמנים שיקבע בארה

 .הבינלאומית והאמריקאית
  יחד עם זאת. 2112 -ו 2111אימוץ 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

 

ב בנושא "הוראה בנושא מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי ואימוץ כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה .2

 ידת הכנסות ריביתמד

פורסם חוזר המפקח על הבנקים אשר נועד להתאים את הוראות הדיווח לציבור לצורך אימוץ  2111בדצמבר  22-ב

. ב בנושא עמלות שאינן ניתנות להחזרה ועלויות אחרות"הכללים שנקבעו במסגרת תקני חשבונאות מקובלים בארה

העמלות והעלויות . ת ובעלויות ישירות ליצירת הלוואותההוראה קובעת כללים לטיפול בעמלות מיצירת הלוואו

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. ת אשראי לרבות עסקאות בכרטיסי אשראילהקצא

טיפול בפירעונות מוקדמים של חובות וכן טיפול בעסקאות מתן אשראי , אשר לא מהווים ארגון מחדש של חוב בעייתי

 .2114בינואר  1פיו מועד האימוץ נדחה ליום הופץ חוזר ל 2112ביולי  25ביום  .אחרות כגון עסקאות סינדיקציה

12/08/2012-טיוטה ל

2012 ביוני 30באורים לדוחות הכספיים ליום 

ניירות ערך - 2באור 
סכומים מדווחים

2012 ביוני 30
(ב)רווח כולל אחר מצטבר 

 (א)שווי הוגן הפסדים רווחים עלות מופחתת הערך במאזן
(לא מבוקר)

( ח''מיליוני ש )
:אגרות חוב זמינות למכירה

                   586.9 (0.3)                        5.0                  582.2                  586.9של ממשלת ישראל
                        1.5                          -                          0.1                       1.4                       1.5של מוסדות פיננסיים בישראל

                        1.2                          -                            -                         1.2                       1.2של אחרים בישראל

                   589.6 (0.3)                        5.1                  584.8                  589.6סך הכל ניירות ערך

 (ג) 2011 ביוני 30
(ב)רווח כולל אחר מצטבר 

 (א)שווי הוגן הפסדים רווחים עלות מופחתת הערך במאזן
(לא מבוקר)

( ח''מיליוני ש )
:אגרות חוב זמינות למכירה

                    475.2 (1.3)                        1.1                   475.4                   475.2של ממשלת ישראל
                        1.5                          -                          0.1                       1.4                       1.5של מוסדות פיננסיים בישראל

                        1.2                          -                            -                         1.2                       1.2של אחרים בישראל

                    477.9 (1.3)                        1.2                   478.0                   477.9סך 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 ביוני 30סיווג הבנק את הנתונים ליום , לאור זאת. אשר קבע דרישות גילוי חדשות לגבי ניירות ערך
.ולשיטת ההצגה בתקופה השוטפת

.11בדבר שיעבודים ראה באור . 9- ו8ראה באור - פירוט תוצאות הפעילות בהשקעות באגרות חוב   :הערה

(ב)

(א) (א)
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12/08/2012-טיוטה ל

2012 ביוני 30באורים לדוחות הכספיים ליום 

ניירות ערך - 2באור 
סכומים מדווחים

2012 ביוני 30
(ב)רווח כולל אחר מצטבר 

 (א)שווי הוגן הפסדים רווחים עלות מופחתת הערך במאזן
(לא מבוקר)

( ח''מיליוני ש )
:אגרות חוב זמינות למכירה

                   586.9 (0.3)                        5.0                  582.2                  586.9של ממשלת ישראל
                        1.5                          -                          0.1                       1.4                       1.5של מוסדות פיננסיים בישראל

                        1.2                          -                            -                         1.2                       1.2של אחרים בישראל

                   589.6 (0.3)                        5.1                  584.8                  589.6סך הכל ניירות ערך

 (ג) 2011 ביוני 30
(ב)רווח כולל אחר מצטבר 

 (א)שווי הוגן הפסדים רווחים עלות מופחתת הערך במאזן
(לא מבוקר)

( ח''מיליוני ש )
:אגרות חוב זמינות למכירה

                    475.2 (1.3)                        1.1                   475.4                   475.2של ממשלת ישראל
                        1.5                          -                          0.1                       1.4                       1.5של מוסדות פיננסיים בישראל

                        1.2                          -                            -                         1.2                       1.2של אחרים בישראל

                    477.9 (1.3)                        1.2                   478.0                   477.9סך 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 ביוני 30סיווג הבנק את הנתונים ליום , לאור זאת. אשר קבע דרישות גילוי חדשות לגבי ניירות ערך
.ולשיטת ההצגה בתקופה השוטפת

.11בדבר שיעבודים ראה באור . 9- ו8ראה באור - פירוט תוצאות הפעילות בהשקעות באגרות חוב   :הערה

(ב)

(א) (א)
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14/08/2012-טיוטה ל

2012 ביוני 30באורים לדוחות הכספיים ליום 

אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  - 3באור 

האשראי לציבור . א
ח''סכומים מדווחים במיליוני ש

30.6.201230.6.201131.12.2011
יתרת חוב נטוהפרשה  יתרת חוב יתרת חוב נטוהפרשה  יתרת חוב יתרת חוב נטוהפרשה  יתרת חוב 

להפסדי אשראירשומהלהפסדי אשראירשומהלהפסדי אשראירשומה

(מבוקר)(לא מבוקר)(לא מבוקר)

108.87.2101.6123.47.4116.0102.96.396.6(א)אשראי לציבור שנבדק על בסיס פרטני 
3,843.843.03,800.83,430.442.33,388.13,670.844.13,626.7(ב)אשראי לציבור שנבדק על בסיס קבוצתי 

3,952.650.23,902.43,553.849.73,504.13,773.750.43,723.3סך 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
30.6.201230.6.201131.12.2011

יתרת חוב נטוהפרשה  יתרת חוב יתרת חוב נטוהפרשה  יתרת חוב יתרת חוב נטוהפרשה  יתרת חוב 

להפסדי אשראירשומהלהפסדי אשראירשומהלהפסדי אשראירשומה

(מבוקר)(לא מבוקר)(לא מבוקר)

22.15.416.713.84.89.016.14.711.4(א)אשראי לציבור פגום 
 ימים או 90בפיגור של ,אשראי לציבור שאינו פגום

              -               -               -  1.6             -  1.6             -               -               -  (ב)יותר 
 ימים ועד 30בפיגור של ,אשראי לציבור שאינו פגום

1.60.90.10.8             -  1.30.11.21.6(ב) ימים 89
85.41.783.7106.42.6103.885.91.584.4(ב)אשראי לציבור אחר שאינו פגום 

86.71.884.9109.62.6107.086.81.685.2(ב)כ אשראי לציבור שאינו פגום "סה

108.87.2101.6123.47.4116.0102.96.396.6כ 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)

30.6.201230.6.201131.12.2011מידע נוסף על אשראי לציבור פגום שנבדק על בסיס פרטני
(מבוקר)(לא מבוקר)(לא מבוקר)

8.013.68.2אשראי לציבור פגום בגינו קיימת הפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטני. 2
14.10.27.9   אשראי לציבור פגום בגינו לא קיימת הפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטני

22.113.816.1   סך הכל אשראי לציבור פגום
22.113.816.1אשראי לציבור פגום שנמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי מזומנים. 3

             -            -           -   אשראי לציבור פגום שנמדד לפי שווי הביטחון
22.113.816.1   סך הכל אשראי לציבור פגום

:אשראי בעייתי בארגון מחדש במסגרתו בוצעו שינויים בתנאי האשראי. 4

5.6            -11.2   שאינו צובר הכנסות רבית
             -            -           -   צובר הכנסות רבית

5.6            -11.2(נכלל באשראי לציבור פגום)   סך הכל 

לשנה שנסתיימהלשישה חודשים שנסתיימולשלושה חודשים שנסתיימו
 בדצמבר31ביום  ביוני30ביום  ביוני30ביום 
20122011201220112011

(מבוקר)(לא מבוקר)(לא מבוקר)(לא מבוקר)(לא מבוקר)

יתרת חוב רשומה ממוצעת של אשראי לציבור. 5

18.014.017.413.514.6    פגום בתקופת הדיווח

   סך הכנסות רבית שהיו נרשמות בתקופת הדיווח אילו 
0.40.40.80.81.3   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
30.6.201230.6.201131.12.2011

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
13.02.210.816.12.613.518.43.115.3יותר

 ימים ועד 30בפיגור של ,אשראי לציבור שאינו פגום
34.80.634.235.90.535.444.80.644.2 ימים89

3,796.040.23,755.83,378.439.23,339.23,607.640.43,567.2אשראי לציבור אחר שאינו פגום
3,843.843.03,800.83,430.442.33,388.13,670.844.13,626.7סך הכל

.סווג מחדש (*)

14/08/2012-טיוטה ל

2012 ביוני 30באורים 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
30.6.2012

הפרשה להפסדי אשראי
כ"סהעל בסיס על בסיס פרטני

(א)קבוצתי 
(לא מבוקר)

                     50.8                     46.4                       4.4(לא מבוקר) 31.3.2012יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

(לא מבוקר) 30.6.2012שלושה חודשים שנסתיימו ביום 

                       4.2                       3.6                       0.6הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (9.6) (9.6)                         -      מחיקות חשבונאיות

                       7.2                       6.8                       0.4    גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

 (2.4) (2.8)                       0.4מחיקות חשבונאיות נטו

                     52.6                     47.2                       5.4(לא מבוקר) 30.6.2012יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

                     52.5                     47.8                       4.7(מבוקר) 31.12.2011יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

(לא מבוקר) 30.6.2012שישה חודשים שנסתיימו ביום 

                       3.9                       3.8                       0.1הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (18.0) (17.9) (0.1)    מחיקות חשבונאיות

                     14.2                     13.5                       0.7    גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

 (3.8) (4.4)                       0.6מחיקות חשבונאיות נטו

                     52.6                     47.2                       5.4(לא מבוקר) 30.6.2012יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

                     52.7                     48.1                       4.6(לא מבוקר) 31.3.2011יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

(לא מבוקר) 30.6.2011שלושה חודשים שנסתיימו ביום 

                       0.9                         -                         0.9הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (8.9) (7.9) (1.0)    מחיקות חשבונאיות

                       7.3                       7.0                       0.3    גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

 (1.6) (0.9) (0.7)מחיקות חשבונאיות נטו

                     52.0                     47.2                       4.8(לא מבוקר) 30.6.2011יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

                     52.3                     48.2                       4.1(מבוקר) (נתוני פרופורמה) 31.12.2010יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום ליום 

(לא מבוקר) 30.6.2011שישה חודשים שנסתיימו ביום 

                       2.2                       2.6 (0.4)הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (16.2) (15.4) (0.8)    מחיקות חשבונאיות

                     13.7                     11.8                       1.9    גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

 (2.5) (3.6)                       1.1מחיקות חשבונאיות נטו

                     52.0                     47.2                       4.8(לא מבוקר) 30.6.2011יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

  (לא מבוקר) 30.6.2012: הרכב יתרות ההפרשה ליום

                     50.2                     44.8                       5.4בגין אשראי לציבור

                       2.4                       2.4                         -  (נכלל בסעיף התחייבויות אחרות)בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים 

                     52.6                     47.2                       5.4(לא מבוקר) 30.6.2012יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

  (לא מבוקר) 30.6.2011: הרכב יתרות ההפרשה ליום

                     49.7                     44.9                       4.8בגין אשראי לציבור

                       2.3                       2.3                         -  (נכלל בסעיף התחייבויות אחרות)בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים 

                     52.0                     47.2                       4.8(לא מבוקר) 30.6.2011יתרת 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)
.סווג מחדש (ב)

(ב) 

(ב) 

(ב) 

(ב) 

(ב) 

(ב) 

(ב) 

(ב) 

(ב) 

(ב) 

(ב) 

(ב) 

(ב) 

(ב) 

(ב) 

(ב) 
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14/08/2012-טיוטה ל

2012 ביוני 30באורים 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
30.6.2012

הפרשה להפסדי אשראי
כ"סהעל בסיס על בסיס פרטני

(א)קבוצתי 
(לא מבוקר)

                     50.8                     46.4                       4.4(לא מבוקר) 31.3.2012יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

(לא מבוקר) 30.6.2012שלושה חודשים שנסתיימו ביום 

                       4.2                       3.6                       0.6הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (9.6) (9.6)                         -      מחיקות חשבונאיות

                       7.2                       6.8                       0.4    גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

 (2.4) (2.8)                       0.4מחיקות חשבונאיות נטו

                     52.6                     47.2                       5.4(לא מבוקר) 30.6.2012יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

                     52.5                     47.8                       4.7(מבוקר) 31.12.2011יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

(לא מבוקר) 30.6.2012שישה חודשים שנסתיימו ביום 

                       3.9                       3.8                       0.1הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (18.0) (17.9) (0.1)    מחיקות חשבונאיות

                     14.2                     13.5                       0.7    גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

 (3.8) (4.4)                       0.6מחיקות חשבונאיות נטו

                     52.6                     47.2                       5.4(לא מבוקר) 30.6.2012יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

                     52.7                     48.1                       4.6(לא מבוקר) 31.3.2011יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

(לא מבוקר) 30.6.2011שלושה חודשים שנסתיימו ביום 

                       0.9                         -                         0.9הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (8.9) (7.9) (1.0)    מחיקות חשבונאיות

                       7.3                       7.0                       0.3    גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

 (1.6) (0.9) (0.7)מחיקות חשבונאיות נטו

                     52.0                     47.2                       4.8(לא מבוקר) 30.6.2011יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

                     52.3                     48.2                       4.1(מבוקר) (נתוני פרופורמה) 31.12.2010יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום ליום 

(לא מבוקר) 30.6.2011שישה חודשים שנסתיימו ביום 

                       2.2                       2.6 (0.4)הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (16.2) (15.4) (0.8)    מחיקות חשבונאיות

                     13.7                     11.8                       1.9    גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

 (2.5) (3.6)                       1.1מחיקות חשבונאיות נטו

                     52.0                     47.2                       4.8(לא מבוקר) 30.6.2011יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

  (לא מבוקר) 30.6.2012: הרכב יתרות ההפרשה ליום

                     50.2                     44.8                       5.4בגין אשראי לציבור

                       2.4                       2.4                         -  (נכלל בסעיף התחייבויות אחרות)בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים 

                     52.6                     47.2                       5.4(לא מבוקר) 30.6.2012יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

  (לא מבוקר) 30.6.2011: הרכב יתרות ההפרשה ליום

                     49.7                     44.9                       4.8בגין אשראי לציבור

                       2.3                       2.3                         -  (נכלל בסעיף התחייבויות אחרות)בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים 

                     52.0                     47.2                       4.8(לא מבוקר) 30.6.2011יתרת 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)
.סווג מחדש (ב)

(ב) 

(ב) 

(ב) 

(ב) 

(ב) 

(ב) 

(ב) 

(ב) 

(ב) 

(ב) 

(ב) 

(ב) 

(ב) 

(ב) 

(ב) 

(ב) 
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12/08/2012-טיוטה ל

2012 ביוני 30באורים לדוחות הכספיים ליום 

הלימות הון לפי הוראות המפקח על הבנקים - 4באור 

סכומים מדווחים

".מדידה והלימות ההון" בדבר 201-211מחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מעבר 

2011 בדצמבר 201131 ביוני 201230 ביוני 30
(מבוקר)(לא מבוקר)(לא מבוקר)

(במיליוני שקלים חדשים)

. א

הון לצורך חישוב יחס ההון.1

471.8360.3421.1לאחר ניכויים, 1הון רובד 

160.6158.4160.1לאחר ניכויים, 2הון רובד 

632.4518.7581.2כ הון כולל"סה

יתרות משוקללות של נכסי סיכון.2

3,304.22,949.43,157.6סיכון אשראי

0.30.40.3סיכוני שוק

591.6621.3567.4(א)סיכון תפעולי 

3,896.13,571.13,725.3כ יתרות משוקללות של נכסי סיכון"סה

באחוזיםיחס ההון לרכיבי סיכון.3

12.11%10.09%11.30% לרכיבי סיכון1יחס הון רובד 

16.23%14.52%15.60%יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

9.00%9.00%9.00%י המפקח על הבנקים"יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע

.י גישת האינדיקאטור הבסיסי" חושב עפ30.6.2011ליום , מחושב לפי הגישה הסטנדרטית(א)
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 2302ביוני  03באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 (המשך) לפי הוראות המפקח על הבנקים הלימות הון – 4באור 
 

 יעד הלימות ההון .ב

 

להחזיק רמת הלימות הון בהתאם ליעד ההון שהינו גבוה מהיחס , הדירקטוריון וההנהלה מדיניות שאושרה על ידי לבנק

לדעת , יעד ההון שנקבע על ידי הדירקטוריון וההנהלה משקף. המזערי הנדרש כפי שהוגדר על ידי המפקח על הבנקים

יעד הלימות  נקבעיך הדיווח לתאר. את רמת ההון הנאותה הנדרשת בהתחשב בפרופיל הסיכון ובתאבון הסיכון שלה, הבנק

 .44%לא יפחת משיעור של ש

 

פרסם הפיקוח על הבנקים טיוטת הנחיה  2142במרץ  44ביום , בישראל 3מתהליך הדרגתי של אימוץ הוראות באזל  כחלק

 שיעורב ליבה הון ביחס לעמוד אשראי כרטיסי ומחברות מבנקים הדורשת םמינימליי ליבה הון יחסי -3באזל  מסגרתבנושא 

, על בסיס מאוחד, נקבע כי בנק אשר סך נכסיו המאזניים, בנוסף. 2145בינואר  4עד ליום  (היום הקיים 5.5%במקום ) 9% של

יידרש להגדיל את יחס הון הליבה המזערי בנקודת אחוז אחת ולעמוד , מסך נכסי המערכת הבנקאית 21%מהווה לפחות 

 .9%יחס הון הליבה שיידרש מהבנק הוא , ם לאמור לעילבהתא. 2145בינואר  4עד ליום  41%ביחס של 

 

הניכויים )והתאמות פיקוחיות הגדרות של הון ליבה לרבות , 3 להוראות באזלכי יעד הון הליבה הנדרש הינו בהתאם , יצוין

 .2 אות באזלצפויות להיות שונות משמעותית מההגדרות שנכללו במסגרת הור, 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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12/08/2012-טיוטה ל

2012 ביוני 30באורים לדוחות הכספיים ליום 

נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  - 5באור 

סכומים מדווחים

2012 ביוני 30
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             533.2          705.5         44.8           8.2             -          1,291.7

ניירות ערך             586.2              3.4             -             -             -             589.6

נטו, אשראי לציבור          3,822.7            79.7             -             -             -          3,902.4

בניינים וציוד                   -               -             -             -         65.9               65.9

נכסים אחרים               63.0               -             -             -           7.8               70.8

5,920.4 73.7 8.2 44.8 788.6 5,005.1 סך כל הנכסים

התחייבויות

פיקדונות הציבור          3,407.9          634.3         44.3           8.2             -          4,094.7

פיקדונות מבנקים             894.9            69.4             -             -             -             964.3

כתבי התחייבויות נדחים             153.6               -             -             -             -             153.6

התחייבויות אחרות             226.0              5.2           0.1             -           1.6             232.9

5,445.5 1.6 8.2 44.4 708.9 4,682.4 סך כל ההתחייבויות

474.9 72.1  -   0.4           79.7 322.7 ה פ ר ש

.כולל צמודי מטבע חוץ (א)

.ח בגין מכשירים פיננסיים בהם קיימת ברירת הצמדה'' מיליון ש33.4בסך הנכסים וההתחייבויות כלולות יתרות בסך של  (ב)

(ב)

(ב)
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12/08/2012-טיוטה ל

2012 ביוני 30באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  - 5באור 

סכומים מדווחים

2011 ביוני 30
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             536.0          656.1         38.2            6.0            -          1,236.3

ניירות ערך             470.7              7.2            -            -            -             477.9

נטו, אשראי לציבור           3,413.5            90.6            -            -            -          3,504.1

בניינים וציוד                  -               -            -            -         56.5               56.5

נכסים אחרים               56.7               -            -            -            7.0               63.7

5,338.5 63.5 6.0 38.2 753.9 4,476.9 סך כל הנכסים

התחייבויות

פיקדונות הציבור           3,008.6          580.3         37.7            6.0            -          3,632.6

פיקדונות מבנקים             912.6            68.3            -            -            -             980.9

כתבי התחייבויות נדחים             153.7               -            -            -            -             153.7

התחייבויות אחרות             204.7              4.7            0.1            -            1.5             211.0

4,978.2 1.5 6.0 37.8 653.3 4,279.6 סך כל ההתחייבויות

360.3 62.0 -            0.4 100.6 197.3 ה פ ר ש

.כולל צמודי מטבע חוץ (א)

.ח בגין מכשירים פיננסיים בהם קיימת ברירת הצמדה'' מיליון ש46.3בסך הנכסים וההתחייבויות כלולות יתרות בסך של  (ב)

(ב)

(ב)
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12/08/2012-טיוטה ל

2012 ביוני 30באורים 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 62.2            -                      - -                      - -                      - בניינים וציוד               -

68.4 3.5                     - -                      - -                      - נכסים אחרים            64.9               -

5,761.0 65.7 6.3 41.0 763.7 4,884.3 סך כל הנכסים

התחייבויות

3,892.2 -               6.3                     - 40.6                   - פיקדונות הציבור       3,242.9-                 602.4

1,056.1 -               -                      - -                      - 69.5                   - פיקדונות מבנקים          986.6

157.9 -               -                      - -                      - -                      - כתבי התחייבויות נדחים          157.9

231.3 1.5              -                      - 0.1                     - 5.2                     - התחייבויות אחרות          224.5

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)

15/08/2012-טיוטה ל

2012 ביוני 30באורים לדוחות הכספיים ליום 

התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות - 6באור 

30.6.201230.6.201131.12.201130.6.201230.6.201131.12.2011
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)

(במיליוני  שקלים  חדשים)

מאזניים- מכשירים פיננסיים חוץ  .א

:עסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי

0.1                -                 -22.926.710.2אשראי תעודות

59.851.553.00.50.50.4ערבויות להבטחת אשראי

110.593.197.50.80.60.6ערבויות אחרות

243.7233.0224.10.30.10.1מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו

ד ומסגרות אשראי אחרות בחשבונות "מסגרות חח
428.5354.4392.00.70.80.7לפי דרישה שלא נוצלו

12.665.438.20.10.30.2התחייבויות בלתי חוזרות לתת אשראי שאושר ועדין לא ניתן

878.0824.1815.02.42.32.1סך הכל

.לפני השפעת הפרשה להפסדי אשראי, יתרת החוזים או הסכומים הנקובים שלהם לסוף התקופה (1)

.יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף התקופה (2)

30.6.201230.6.201131.12.2011
סכומים מדווחים

(מבוקר)(לא מבוקר)(לא מבוקר)
(במיליוני  שקלים  חדשים)התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות אחרות.ב

2.81.61.4התחייבות לרכישת ציוד והתקנות.1

- חוזי שכירות לזמן ארוך .2

:דמי שכירות של בניינים  וכלי רכב בשל התקשרויות לתשלום בשנים הבאות

3.21.42.3בשנה ראשונה 

4.72.32.5בשנה שנייה 

4.41.92.3בשנה שלישית 

3.81.62.0בשנה רביעית 

3.21.31.6בשנה חמישית 

24.71.94.1מעל חמש שנים  

44.010.414.8סך 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 לסיכויי התביעות. במהלך העסקים השוטף הוגשו כנגד הבנק תביעות משפטיות.ג

.במקום בו נדרשו הפרשות לכיסוי נזקים כתוצאה מהתביעות האמורות,  נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות

, לדעת הנהלת הבנק סכום החשיפה הנוספת בשל תביעות שהוגשו נגד הבנק בנושאים שונים אשר אפשרות התממשותן אינה קלושה

.ח'' מיליון ש1.3- מסתכם בסך של כ

:2011ב  לדוח השנתי של . 3 . 16בדבר תביעות שהסכום הנטען בהן הוא מהותי ראה ביאור .ד

:2011 בתביעות אשר ניתן להן גילוי בדוח לשנת 2012להלן שינויים שחלו במחצית הראשונה של שנת 

.ח'' מיליון ש4.9תביעה כספית נגד הבנק ונגד משרד הרווחה על סך של -  באפריל לבית המשפט המחוזי בירושלים11בתביעה שהוגשה ביום 

לטענת התובעת נגרמו לה נזקים עקב החלטת ועדת המכרזים של משרד הרווחה לפסול את הצעתה במכרז מאגר שערך המשרד להפעלת 

.וזאת בשל פגמים שנפלו בערבות הבנקאית שהוציא הבנק עבור התובעת לצורך השתתפותה במכרז, מעונות יום שיקומיים לילדים בעלי לקויות

 תוקף פסק דין 2012 במרס 4 התקיים הליך גישור בין הבנק לבין בא כח התובעים שהסתיים בהסכם גישור אשר קיבל ביום 2012במהלך שנת 

.מטעם בית המשפט ובהתאם סולקה התביעה נגד הבנק

( ((
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15/08/2012-טיוטה ל

2012 ביוני 30באורים לדוחות הכספיים ליום 

התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות - 6באור 

30.6.201230.6.201131.12.201130.6.201230.6.201131.12.2011
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)

(במיליוני  שקלים  חדשים)

מאזניים- מכשירים פיננסיים חוץ  .א

:עסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי

0.1                -                 -22.926.710.2אשראי תעודות

59.851.553.00.50.50.4ערבויות להבטחת אשראי

110.593.197.50.80.60.6ערבויות אחרות

243.7233.0224.10.30.10.1מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו

ד ומסגרות אשראי אחרות בחשבונות "מסגרות חח
428.5354.4392.00.70.80.7לפי דרישה שלא נוצלו

12.665.438.20.10.30.2התחייבויות בלתי חוזרות לתת אשראי שאושר ועדין לא ניתן

878.0824.1815.02.42.32.1סך הכל

.לפני השפעת הפרשה להפסדי אשראי, יתרת החוזים או הסכומים הנקובים שלהם לסוף התקופה (1)

.יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף התקופה (2)

30.6.201230.6.201131.12.2011
סכומים מדווחים

(מבוקר)(לא מבוקר)(לא מבוקר)
(במיליוני  שקלים  חדשים)התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות אחרות.ב

2.81.61.4התחייבות לרכישת ציוד והתקנות.1

- חוזי שכירות לזמן ארוך .2

:דמי שכירות של בניינים  וכלי רכב בשל התקשרויות לתשלום בשנים הבאות

3.21.42.3בשנה ראשונה 

4.72.32.5בשנה שנייה 

4.41.92.3בשנה שלישית 

3.81.62.0בשנה רביעית 

3.21.31.6בשנה חמישית 

24.71.94.1מעל חמש שנים  

44.010.414.8סך 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 לסיכויי התביעות. במהלך העסקים השוטף הוגשו כנגד הבנק תביעות משפטיות.ג

.במקום בו נדרשו הפרשות לכיסוי נזקים כתוצאה מהתביעות האמורות,  נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות

, לדעת הנהלת הבנק סכום החשיפה הנוספת בשל תביעות שהוגשו נגד הבנק בנושאים שונים אשר אפשרות התממשותן אינה קלושה

.ח'' מיליון ש1.3- מסתכם בסך של כ

:2011ב  לדוח השנתי של . 3 . 16בדבר תביעות שהסכום הנטען בהן הוא מהותי ראה ביאור .ד

:2011 בתביעות אשר ניתן להן גילוי בדוח לשנת 2012להלן שינויים שחלו במחצית הראשונה של שנת 

.ח'' מיליון ש4.9תביעה כספית נגד הבנק ונגד משרד הרווחה על סך של -  באפריל לבית המשפט המחוזי בירושלים11בתביעה שהוגשה ביום 

לטענת התובעת נגרמו לה נזקים עקב החלטת ועדת המכרזים של משרד הרווחה לפסול את הצעתה במכרז מאגר שערך המשרד להפעלת 

.וזאת בשל פגמים שנפלו בערבות הבנקאית שהוציא הבנק עבור התובעת לצורך השתתפותה במכרז, מעונות יום שיקומיים לילדים בעלי לקויות

 תוקף פסק דין 2012 במרס 4 התקיים הליך גישור בין הבנק לבין בא כח התובעים שהסתיים בהסכם גישור אשר קיבל ביום 2012במהלך שנת 

.מטעם בית המשפט ובהתאם סולקה התביעה נגד הבנק

( ((
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12/08/2012-טיוטה ל

2012 ביוני 30באורים לדוחות הכספיים ליום 

יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים - 7באור 

2012 ביוני 30
שווי הוגן יתרה במאזן

כ"סה(ב)(א)
סכומים מדווחים

(לא מבוקר)
(במיליוני  שקלים  חדשים)

נכסים פיננסיים
 1,306.5  1,291.7  1,184.1  107.6 מזומנים ופיקדונות בבנקים

 589.6  589.6                         - 589.6 (ג)ניירות ערך 
 3,876.3  3,902.4  2,929.5  972.9 נטו, אשראי לציבור

 3.9  3.9                         - 3.9 נכסים פיננסיים אחרים

 5,776.3  5,787.6  4,113.6  1,674.0 סך כל הנכסים הפיננסיים

התחייבויות פיננסיות
 4,113.1  4,094.7  3,608.9  485.8 פיקדונות הציבור

 966.2  964.3  69.4  894.9 פיקדונות מבנקים
 157.2  153.6  153.6                        -כתבי התחייבות נדחים

 141.9  144.6  135.8  8.8 התחייבויות פיננסיות אחרות

 5,378.4  5,357.2  3,967.7  1,389.5 סך כל  ההתחייבויות הפיננסיות

2011 ביוני 30
שווי הוגן יתרה במאזן

כ"סה(ב)(א)
סכומים מדווחים

(לא מבוקר)
(במיליוני  שקלים  חדשים)

נכסים פיננסיים
 1,243.0  1,236.3  1,031.9  204.4 מזומנים ופיקדונות בבנקים

 477.9  477.9                         - 477.9 (ג)ניירות ערך 
 3,468.4  3,504.1  2,561.1  943.0 נטו, אשראי לציבור

 6.3  6.3                         - 6.3 נכסים פיננסיים אחרים

 5,195.6  5,224.6  3,593.0  1,631.6 סך כל הנכסים הפיננסיים

התחייבויות פיננסיות
 3,638.3  3,632.6  3,193.4  439.2 פיקדונות הציבור

 982.6  980.9  68.3  912.6 פיקדונות מבנקים
 158.7  153.7  153.7                        -כתבי התחייבות נדחים

 125.4  128.2  119.4  8.8 התחייבויות פיננסיות אחרות

 4,905.0  4,895.4  3,534.8  1,360.6 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 ש3.8 - 2011 ביוני 30-ח וב'' מיליוני ש3.9 - 2012 ביוני 30-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

(א)   (א)  
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2012 ביוני 30באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  - 7באור 

2011 בדצמבר 31
שווי הוגן יתרה במאזן

כ"סה(ב)(א)
סכומים מדווחים

(מבוקר)
(במיליוני  שקלים  חדשים)

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

(א)   (א)  
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2012 ביוני 30באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  - 7באור 

2011 בדצמבר 31
שווי הוגן יתרה במאזן

כ"סה(ב)(א)
סכומים מדווחים

(מבוקר)
(במיליוני  שקלים  חדשים)

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

(א)   (א)  
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2012 ביוני 30באורים לדוחות הכספיים ליום 

פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה- '  א7באור 

2011 בדצמבר 201131 ביוני 201230 ביוני 30
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)

 (במיליוני  שקלים  חדשים)

 571.1  571.1  477.9  477.9  589.6  589.6 ניירות ערך זמינים למכירה

פריטים הנמדדים בשווי הוגן שלא על בסיס חוזר ונשנה ופריטים אחרים- '  ב7באור 

פריטים אלה כוללים נכסים שערכם הופחת לשווי כתוצאה מירידת ערך . פריטים מסוימים נמדדים בשווי הוגן שלא על בסיס חוזר ונשנה

, בהתאם להוראות הדיווח לציבור, בנוסף. או שנמדדו לפי שוויים ההוגן כתוצאה מדרישות תקני חשבונאות מסוימים, בעלת אופי אחר מזמני

.7גילוי לגבי פריטים אלו לא נכלל בבאור , לאור זאת. נדרש גילוי שווי הוגן לגבי מכשירים פיננסיים שלא נמדדים לפי שווי הוגן במאזן

2012 ביוני 30
-מדידות שווי הוגן המשתמשות ב

יתרהנתונים לא נתונים נצפיםמחירים
מאזניתנצפיםמשמעותייםמצוטטים

משמעותייםאחריםבשוק פעיל
(3רמה )(2רמה )(1רמה )

(לא מבוקר)
(במיליוני  שקלים  חדשים)

נכסים והתחייבויות אחרים

נכסים

 1,291.7  1,199.0  31.2  76.3 מזומנים ופיקדונות בבנקים
 3,902.4  2,660.2  1,216.1                  -נטו, אשראי לציבור

 3.9                   - 3.9                  -אחר
 5,198.0  3,859.2  1,251.2  76.3 סך כל הנכסים 

התחייבויות

 4,094.7  3,383.1  730.0                  -פיקדונות הציבור
 964.3  71.3  894.9                  -פיקדונות מבנקים

 153.6  157.2                -                 -כתבי התחייבות נדחים
 144.6  133.1  8.8                  -אחר

 5,357.2  3,744.7  1,633.7                  -סך כל  ההתחייבויות 
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pirsom_a--> 2012 ביוני 30באורים לדוחות הכספיים ליום 

הכנסות והוצאות רבית - 8באור 
סכומים מדווחים

(לא מבוקר)
לשישה חודשים לשלושה חודשים

 ביוני30-שנסתיימו ב ביוני30-שנסתיימו ב

2011 2012 2011 2012
(במיליוני שקלים חדשים)

הכנסות רבית .א

151.7 164.8 79.8 83.2 מאשראי לציבור

28.1 25.7 15.6 17.3 מפיקדונות בבנקים

7.7 9.0 3.9 4.4 מאגרות חוב

187.5 199.5 99.3 104.9 סך כל הכנסות הרבית

הוצאות רבית .ב

(42.4) (42.7) (24.2) (25.3) על פיקדונות הציבור

(13.3) (13.2) (7.4) (6.9) על פיקדונות מבנקים

(3.8) (3.7) (2.1) (1.8) על כתבי התחייבויות נדחים

(59.5) (59.6) (33.7) (34.0) סך כל הוצאות הרבית

128.0 139.9 65.6 70.9 נטו, סך הכנסות רבית

: פירוט הכנסות רבית על בסיס צבירה מאגרות חוב .ג

זמינות למכירה 4.4  3.9  9.0  7.7 

סך הכל כלול בהכנסות רבית 4.4  3.9  9.0  7.7 

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

.'ה1לפירוט ראה באור 

(א) (א)



100

12/08/2012-טיוטה ל

pirsom_a--> 2012 ביוני 30באורים לדוחות הכספיים ליום 

הכנסות מימון שאינן מרבית - 9באור 
סכומים מדווחים

(לא מבוקר)
לשישה חודשים לשלושה חודשים

 ביוני30-שנסתיימו ב ביוני30-שנסתיימו ב

2011 2012 2011 2012
(במיליוני שקלים חדשים)

הכנסות מימון שאינן מרבית בגין פעילויות 
שאינן למטרות מסחר

.א

מהשקעות באגרות חוב .1.א

0.1 0.3 -               0.2 רווחים ממכירת אגרות חוב זמינות למכירה

(0.1) נטו, הפרשי שער               -               -               - .2.א

-               0.3 -               0.2

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

.'ה1לפירוט ראה באור 

.ח'' מיליוני ש0.1- סכום נמוך מ   (ב)

סך כל הכנסות מימון שאינן מרבית בגין פעילויות 
שאינן למטרות מסחר

(א)

(ב)

(ב)

(א)

(ב) (ב)

(ב)

(ב)
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 מידע על מגזרי פעילות - 03באור 
 

מגזר לקוחות מסחריים ,מיות מגזר לקוחות מסחריים קטנים ורשויות מקו, מגזר משקי בית: בבנק ארבעה מגזרי פעילות עיקריים

 .גדולים ומגזר ניהול פיננסי

 . נפתח בבנק מרכז עסקים המטפל בלקוחות הגדולים 2011במהלך ספטמבר 

שונו מגזרי הפעילות כך שלקוחות מרכז העסקים ירוכזו במגזר מסחריים גדולים ויתר  2012החל מהרבעון הראשון של שנת 

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

 .מספרי ההשוואה סווגו מחדש בהתאם

 
 :להלן תיאור מגזרי הפעילות

 

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

 .ביתם

 .האשראי הניתן ללקוחות אלו מאופיין בפיזור על פני מספר רב של לווים, ובדה זובשל ע

כולל קבוצה מצומצמת של מספר לקוחות מסחריים אשר פעילותם עם הבנק משמשת לצרכי  - מגזר מסחריים גדולים

 . ח"ן שמיליו 25או מחזור פעילותם עולה על /ח ו"מיליון ש 5והיקף האשראי הניתן להם עולה על עסקיהם 

 .לקוחות אלו מנוהלים בנפרד במרכז עסקים פרימיום

כולל את יתר קבוצת הלקוחות המסחריים של הבנק שלא נכללו בלקוחות מסחריים  -ורשויות מקומיות מגזר מסחריים קטנים

 .לעיל

 . תבמגזר זה נכללו תוצאות ניהול סיכוני השוק של הבנק מניהול נכסים והתחייבויו - מגזר ניהול פיננסי

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

 

 :להלן תוצאות פעילות המגזרים לעיל
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2012 ביוני 30באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)מידע  על מגזרי פעילות  - 10באור 
סכומים מדווחים

2012 ביוני 30לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 
 סך הכל סכומים שלא ניהול פיננסימסחרייםמסחרייםמשקי בית          

הוקצו והתאמות גדולים קטנים
ורשויות

מקומיות 
(לא מבוקר)

(במיליוני שקלים חדשים)
:הכנסות רבית נטו

 70.9                  - 12.5  5.2  24.1  29.1 מחיצוניים
                 -                 -(11.7)(1.3)(1.7) 14.7 בינמגזרי

הכנסות שאינן מרבית
 30.6                 2.3 0.3  1.2  9.4  17.4 מחיצוניים
                 -                 -                 -                 -                -                -בינמגזרי

 101.5                 2.3 1.1  5.1  31.8  61.2 סך ההכנסות
 4.2                  -                 - 0.5  1.6  2.1 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 25.0  1.4  0.5  1.6  8.7  12.8 רווח נקי

 (א) 2011 ביוני 30לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 
 סך הכל סכומים שלא ניהול פיננסימסחרייםמסחרייםמשקי בית          

הוקצו והתאמות (ג)גדולים קטנים
ורשויות

(ג)מקומיות 
(לא מבוקר)

(במיליוני שקלים חדשים)
:הכנסות רבית נטו

 65.6                  - 10.4  5.0  24.2  26.0 מחיצוניים
                 -                 -(8.9)(1.3)(3.5) 13.7 בינמגזרי

הכנסות שאינן מרבית
 27.9                  - 0.2  1.3  9.2  17.2 מחיצוניים
                 -                 -(0.1)                 -                -               0.1בינמגזרי

 93.5                  - 1.6  5.0  29.9  57.0 סך ההכנסות
 0.9                  -                 - 0.4 (2.0) 2.5 בגין הפסדי אשראי (הכנסות)הוצאות 

 24.2                  - 0.9  1.6  10.4  11.3 רווח נקי

.'ה-ו' ד1לפירוט 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 בעקבות העברת לקוחות ממגזר מסחריים גדולים למגזר מסחריים קטנים ורשויות מקומיות (ג)

(ב) 

12/08/2012-טיוטה ל

2012 ביוני 30באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)מידע  על מגזרי פעילות  - 10באור 
סכומים מדווחים

2012 ביוני 30לשישה חודשים שנסתיימו ביום 
 סך הכל סכומים שלא ניהול פיננסימסחרייםמסחרייםמשקי בית          

הוקצו והתאמות גדולים קטנים
ורשויות

מקומיות 
(לא מבוקר)

(במיליוני שקלים חדשים)
:הכנסות רבית נטו

 139.9                  - 18.3  10.5  48.3  62.8 מחיצוניים
                 -                 -(15.9)(2.6)(3.5) 22.0 בינמגזרי

הכנסות שאינן מרבית
 59.8                 2.4 0.4  2.6  19.6  34.8 מחיצוניים
                 -                 -                 -                 -                -                -בינמגזרי

 199.7                 2.4 2.8  10.5  64.4  119.6 סך ההכנסות
 3.9                  -                 - 0.6  2.0  1.3 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 50.7  1.5  1.3  3.5  18.6  25.8 רווח נקי

 (א) 2011 ביוני 30לשישה חודשים שנסתיימו ביום 
 סך הכל סכומים שלא ניהול פיננסימסחרייםמסחרייםמשקי בית          

הוקצו והתאמות (ג)גדולים קטנים
ורשויות

(ג)מקומיות 
(לא מבוקר)

(במיליוני שקלים חדשים)
:הכנסות רבית נטו

 128.0                 0.7 19.4  8.9  46.6  52.4 מחיצוניים
                 -                 -(16.2)(2.3)(6.0) 24.5 בינמגזרי

הכנסות שאינן מרבית
 56.8                 0.1 0.5  2.5  19.1  34.6 מחיצוניים
                 -                 -(0.3)                 -                - 0.3 בינמגזרי

 184.8                 0.8 3.4  9.1  59.7  111.8 סך ההכנסות
 2.2                  -                 -(0.1)(1.4) 3.7 בגין הפסדי אשראי (הכנסות)הוצאות 

 48.0                 0.4 1.9  3.3  19.4  23.0 רווח נקי

 (א) 2011 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
 סך הכל סכומים שלא ניהול פיננסימסחרייםמסחרייםמשקי בית          

הוקצו והתאמות (ג)גדולים קטנים
ורשויות

(ג)מקומיות 
(מבוקר)

(במיליוני שקלים חדשים)
:הכנסות רבית נטו

 265.1                  - 29.6  18.9  96.7  119.9 מחיצוניים
                 -                 -(23.8)(4.7)(11.9) 40.4 בינמגזרי

הכנסות שאינן מרבית
 114.3                  - 1.4  5.0  38.4  69.5 מחיצוניים
                 -                 -(1.1)                 -                - 1.1 בינמגזרי

 379.4                  - 6.1  19.2  123.2  230.9 סך ההכנסות
 6.5                  -                 -(1.6)(0.6) 8.7 בגין הפסדי אשראי (הכנסות)הוצאות 

 108.7                  - 3.4  8.8  43.2  53.3 רווח נקי

.'ה-ו' ד1לפירוט 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 בעקבות העברת לקוחות ממגזר מסחריים גדולים למגזר מסחריים קטנים ורשויות מקומיות (ג)

(ב) 



10317

12/08/2012-טיוטה ל

2012 ביוני 30באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)מידע  על מגזרי פעילות  - 10באור 
סכומים מדווחים

2012 ביוני 30לשישה חודשים שנסתיימו ביום 
 סך הכל סכומים שלא ניהול פיננסימסחרייםמסחרייםמשקי בית          

הוקצו והתאמות גדולים קטנים
ורשויות

מקומיות 
(לא מבוקר)

(במיליוני שקלים חדשים)
:הכנסות רבית נטו

 139.9                  - 18.3  10.5  48.3  62.8 מחיצוניים
                 -                 -(15.9)(2.6)(3.5) 22.0 בינמגזרי

הכנסות שאינן מרבית
 59.8                 2.4 0.4  2.6  19.6  34.8 מחיצוניים
                 -                 -                 -                 -                -                -בינמגזרי

 199.7                 2.4 2.8  10.5  64.4  119.6 סך ההכנסות
 3.9                  -                 - 0.6  2.0  1.3 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 50.7  1.5  1.3  3.5  18.6  25.8 רווח נקי

 (א) 2011 ביוני 30לשישה חודשים שנסתיימו ביום 
 סך הכל סכומים שלא ניהול פיננסימסחרייםמסחרייםמשקי בית          

הוקצו והתאמות (ג)גדולים קטנים
ורשויות

(ג)מקומיות 
(לא מבוקר)

(במיליוני שקלים חדשים)
:הכנסות רבית נטו

 128.0                 0.7 19.4  8.9  46.6  52.4 מחיצוניים
                 -                 -(16.2)(2.3)(6.0) 24.5 בינמגזרי

הכנסות שאינן מרבית
 56.8                 0.1 0.5  2.5  19.1  34.6 מחיצוניים
                 -                 -(0.3)                 -                - 0.3 בינמגזרי

 184.8                 0.8 3.4  9.1  59.7  111.8 סך ההכנסות
 2.2                  -                 -(0.1)(1.4) 3.7 בגין הפסדי אשראי (הכנסות)הוצאות 

 48.0                 0.4 1.9  3.3  19.4  23.0 רווח נקי

 (א) 2011 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
 סך הכל סכומים שלא ניהול פיננסימסחרייםמסחרייםמשקי בית          

הוקצו והתאמות (ג)גדולים קטנים
ורשויות

(ג)מקומיות 
(מבוקר)

(במיליוני שקלים חדשים)
:הכנסות רבית נטו

 265.1                  - 29.6  18.9  96.7  119.9 מחיצוניים
                 -                 -(23.8)(4.7)(11.9) 40.4 בינמגזרי

הכנסות שאינן מרבית
 114.3                  - 1.4  5.0  38.4  69.5 מחיצוניים
                 -                 -(1.1)                 -                - 1.1 בינמגזרי

 379.4                  - 6.1  19.2  123.2  230.9 סך ההכנסות
 6.5                  -                 -(1.6)(0.6) 8.7 בגין הפסדי אשראי (הכנסות)הוצאות 

 108.7                  - 3.4  8.8  43.2  53.3 רווח נקי

.'ה-ו' ד1לפירוט 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 בעקבות העברת לקוחות ממגזר מסחריים גדולים למגזר מסחריים קטנים ורשויות מקומיות (ג)

(ב) 
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 2302ביוני  03באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 ם ובטחונותתנאים מגבילי, שעבודים -00באור 
 

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

לא הגבלה בסכום אגרות חוב המופקדות בחשבון ספציפי המתנהל במסלקת הבורסה לטובת בנק ישראל בשעבוד שוטף ל

 . ל ברשם החברות"הבנק רשם שיעבוד כנ. אביב על שם בנק ישראל-לניירות ערך בתל

וסך  2.3.00..2שינוי לעומת ללא ח ''מיליון ש 72.4לסך של  2.3.03..2שהועברו לפקדון המשועבד הסתכמו ביום  אגרות חוב

 .3.00ח בסוף שנת ''ש מיליון 72.7 של
 

 אירועים לאחר תאריך המאזן -02באור 
 

 סים וקיצוץ בתקציב שאישרה הממשלה עלאת מה
 

על כך שיעמוד , בגין עסקה ויבוא טובין, פורסם צו מס ערך מוסף אשר מעדכן את שיעור מס ערך מוסף  3.03באוגוסט  3ביום 

 .3.03בספטמבר  0החל מיום  04%

 3.03בספטמבר  0את העלאת מס השכר ומס הרווח החל מיום  3.03באוגוסט  0ועדת הכספים של הכנסת אישרה ביום 

, לאור העובדה שבמידה והתיקון יושלם. אולם טרם פורסם צו המעדכן את שיעורי מס הרווח ומס השכר כאמור, 04%לשיעור של 

 .השלכות השינוי בשיעורי המס כאמור יבואו לידי ביטוי בדוחות הכספיים בתקופות עוקבות, ופת הדיווחהוא יושלם לאחר תק

 3.03שיעורי המס הסטטוטורי אשר חל על תאגידים בנקאים יעלה בשנת , במידה ויפורסם צו מס ערך מוסף לגבי השינוי האמור

 .23.3%ה לשיעור של ואילך יעל 3.02ובשנת , 23.32%לשיעור של  23.27%משיעור של 

 במסגרת "(.החוק" -להלן ) 3.03-ב"התשע ,(חקיקה תיקוני)המס  נטל ולשינוי הגירעון לצמצום החוק פורסם באוגוסט 3ביום 

 הממוצע מהשכר %.2על  העולה השכר חלק בגין מהמעסיקים הנגבה הלאומי הביטוח דמי שיעור 3.02מינואר  החל החוק

 .בהתאמה 4.3%-ו 4%של  לשיעור 3.03ובינואר  3.07בינואר  יעלה זה שיעור כן כמו ,2.3%על  דויעמו כיום 3.3%-מ יעלה במשק

 .על הבנק אינה מהותית השינויים לעילהשפעת השלכות 

 


