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 דין וחשבון של הדירקטוריון
 

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

 ספטמברב 30יום בדוח הכספי ל(  ה) –ו ( ד) 1פרט לאמור בביאור , 2012בדצמבר  31
 .2012יש לעיין בדוחות אלה ביחד עם הדוח השנתי לשנת . 2013

 
 הכללית והשפעת גורמים חיצונייםהסביבה . א

 

 התפתחויות עיקריות במשק
 

 2013הנתונים הכלכליים למצב המשק הישראלי בתשעת החודשים הראשונים של 
 . ותמצביעים על המשך הצמיחה בקצב מתון בהשוואה לשנים האחרונ

 ברבע להע, תהעונתיו שפעתה ניכוי ולאחר קבועים במחירים, התוצר המקומי הגולמי
 ועלייה השני ברבע 4.6% של לייהע לאחר 2.2% של שנתיר בשיעו 2013 שנת של השלישי

 משקפת השנהשל  השלישי ברבע בתוצר העלייה. 2013 שנת של הראשון ברבע 2.6% של
. קבועים בנכסים ובהשקעות ציבורית לצריכה אותבהוצ, פרטית לצריכה בהוצאה עליות

 .ושירותים סחורות ביצוא ירידהנרשמה  מאידך
עמד ברבעון השלישי של  ומעלה 15אחוז הבלתי מועסקים מתוך כוח העבודה בקרב בני 

 .2013ברבעון השני של  6.8%לעומת  6.1% על 2013
 

 1.8% -ב 2013שנת  מדד המחירים לצרכן עלה במהלך תשעת החודשים הראשונים של
 1.3% -המדד ללא דיור עלה מתחילת השנה ב. בתקופה המקבילה אשתקד 2.1%לעומת 

 .1.1% -והמדד ללא דיור וללא ירקות ופירות עלה ב
, 1.3% -הסתכם ל 2013החודשים שהסתיימו במדד ספטמבר  12-קצב עליית המחירים ב

  .3%-1%, הקרוב לרף התחתון של יעד יציבות המחירים שקבעה הממשל
 .2013מתחילת שנת  2.1%ומשקף עלייה של  0.3% -עלה ב 2013המדד לחודש אוקטובר 

 
מונתה  2013 נובמברבחודש . פרש מר סטנלי פישר מכהונתו כנגיד בנק ישראל 2013ביוני 

  .שכיהנה כממלאת מקום הנגיד מאז פרישת הנגיד פישר, ר קרנית פלוג"ד לתפקיד
הודיעה הועדה המוניטארית של בנק ישראל על הפחתת  2013בסוף חודש ספטמבר 

ירידה של אחוז לעומת , 1.0%ברבע אחוז לרמה של   2013הריבית במשק לחודש אוקטובר 
כפי שעלו מפרוטוקולי , שיקולי הועדה המוניטארית להפחתת הריבית .2012דצמבר 

יסוף השקל הישיבות היו החששות מפני האטה בקצב הצמיחה של המשקים המפותחים ומי
 . בתקופה שלפני ההחלטה

 
 -לעומת הדולר וב 5.3% -ב 2013השקל התחזק במהלך תשעת החודשים הראשונים של 

החל ח "מטפרסם בנק ישראל כי בכוונתו לרכוש  2013בחודש מאי . לעומת האירו 3.0%
 .כדי לקזז את ההשפעה של הפקת הגז על שער החליפיןובשנים הבאות  2013משנת 
 מיליוני 79,902 בסך 2013 ספטמבר חודש לסוף תכמוץ בבנק ישראל הסהחו בעמט יתרות

מיליוני  3,996ושל  הקודם החודש סוף לעומת דולרים מיליוני 1,383 בסך גידול ,םלרידו
מיליוני דולר נרכשו כחלק מהתוכנית לקיזוז  3,690, מזה. 2012דולר לעומת דצמבר 

 .השפעת הפקת הגז על שער החליפין
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הממשלה ללא מסגרת תקציב מאושרת  ך המחצית הראשונה של השנה פעלהבמהל
 2012מתקציב שנת  1/12ובהתאם לחוק יסוד משק המדינה המאפשר לממשלה להוציא 

 .2013התקציב אושר בכנסת בקריאה שלישית בחודש יולי  .בכל חודש
 14.1בסך  ללא מתן אשראי הסתכם הגירעון הממשלתי 2013ספטמבר  –בתקופה ינואר 

 .מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד 20.2מיליארד שקלים לעומת גירעון בסך 
 

א "ומדד ת 6.7% -ב 25א "עלה מדד ת 2013שנת של  תשעת החודשים הראשוניםבמהלך 
ברבעון , נרשמה מגמה שלילית בשוקי ההון 2013לאחר שברבעון השני של . 8.9% -ב 100

 .תהשלישי של השנה שבו המדדים לעלו
 

 שנת של בתשעת החודשים הראשונים האגרות החוב הממשלתיות הלא צמודות עלמדד 
העליות הושפעו  .1.4% -עלה ב ומדד האגרות הממשלתיות הצמודות למדד 2.7% -ב 2013

 .מהפחתת הריבית במשק
למידע נוסף ראה פרק . באגרות חוב ממשלתיות 99%לבנק תיק ניירות ערך המושקע מעל 

 .פתחויות בסעיפי המאזןבנושא הת', ב
 

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

הן בתחום סיכוני , עתידיות על תוצאות פעילות המגזרים השונים ועל ניהול הסיכונים בבנק
של דוח ' בפרק ד" ניהול הסיכונים"למידע נוסף ראה . אשראי והן בסיכוני שוק ונזילותה

למידע נוסף . שיעור הריבית במשק משפיע על המרווח הפיננסי של הבנק. הדירקטוריון
לסקירת ' אלדוח הדירקטוריון ובתוספת ' ראה בסקירה על סיכוני הריבית בבנק בפרק ד

  .ההנהלה
 

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

 .הדירקטוריון
 
 

 במערכת הבנקאיתוהוראות רגולטוריות חקיקה 
 

אשר  ,להלן שינויי החקיקה וההוראות הרגולטריות העיקריים הרלוונטיים לפעילות הבנק
 .2013ראשונים לשנת החודשים ה תשעתבמהלך אירעו 

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

 .בדוח הדירקטוריון' א
 

 התחרותיות בענף הבנקאות בישראלדוח ביניים של הצוות לבחינת הגברת 
פורסם הדוח המסכם של הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף , 2013במרס  19ביום 

אשר מונה על ידי נגיד בנק "( הצוות)"בראשות המפקח על הבנקים , הבנקאות בישראל
 "(.ועדת טרכטנברג)"ישראל ושר האוצר בעקבות המלצה של הוועדה לשינוי כלכלי חברתי 

ומשאיר על כנן את  2012ביולי  16וח מהווה המשך לדוח הביניים שפורסם ביום הד
 .ההמלצות שהוצגו במסגרתו
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( עמלות( )שירות ללקוח)נכנס לתוקף התיקון לכללי הבנקאות  2013בינואר  1כמו כן ביום 
. 2012בנובמבר  28אשר פורסם על ידי המפקח על הבנקים ביום  2008 –ח "התשס

הוטלו , מ ובגין קרנות כספיות"בוטלו דמי ניהול ניירות ערך בגין מק במסגרת התיקון
מגבלות על עמלות הבנקים בגין פעולות בניירות ערך ובוטלו עמלות נוספות למשקי בית 

ובמסגרת , העמלות העיקריות שבוטלו או שונו במסגרת תיקון הכללים. ולעסקים קטנים
 :הנחיות נלוות למערכת הבנקאית

 .מ ובגין קרנות כספיות"יהול ניירות ערך בגין מקביטול דמי נ .1
 .ביטול העמלה בעד כרטיס מידע ובעד כרטיס משיכת מזומן .2
העלאת הפטור מתקרה של  -עמלת טיפול באשראי ובביטחונות להלוואות שלא לדיור .3

 .ח"ש 100,000ח לתקרה של "ש 50,000
 .  ביטול העמלה בגין שינוי מועד חיוב בכרטיס אשראי .4
 .השוואת המעמד של עסקים קטנים למשקי הבית -י ניהול עסק קטןעמלת דמ .5
 שינויים בעמלות ניירות ערך .6

  ערך בערוצים שוניםתמחור דיפרנציאלי בגין פעילות בניירות; 
 חיוב הבנקים בקביעת עמלת מקסימום לקניה ומכירה של ניירות ערך; 
 ביטול עמלות המינימום בגין ניהול פיקדון ניירות ערך; 

מהבנקים לבצע תמחור מחודש של עמלות בגין פעילות בניירות ערך תוך דרישה  .7
התאמת שיעורי , וכן. למחיר שנגבה בפועל, ככל שניתן, התאמת סכומי העמלות

העמלות לשינויים שחלו במבנה עמלות בגין פעילות בניירות ערך בהתאם לתעריפון 
 (.2013במרס  1החל מיום . )החדש

 : כמו כן נקבע
ם לפרסם באתרי האינטרנט שלהם קישור ישיר לתעריפוני העמלות כך חיוב הבנקי .8

 .שיהיה זמין ונגיש ללקוחות
 .כשירות בר פיקוח, הכרזה על שירות הניתן על ידי סולק לנותן שירותי ניכיון .9

של בתשעת החודשים הראשונים יישום הכללים הביא לירידה בהכנסות הבנק מעמלות 
ח ברבעון השלישי של שנת "מיליון ש 0.7 -כ מהם, ח"ש מיליון 2.9 -בסך של כ 2013שנת 
2013. 

 
 2002 -ח "התשס, (2' תיקון מס( )עמלות) (שירות ללקוח) כללי הבנקאות

( שרות ללקוח)לכללי הבנקאות  2' נכנס לתוקף תיקון מס, 2013באוגוסט  1-ביום ה 
רת מחזור במסגרת התיקון שונתה בתעריפון הקמעונאי תק. 2008ח "התשס, (עמלות)

על הבנק ליידע בכתב את . ח"מליון ש 5-ח ל "מליון ש 1-מ " עסק קטן"העסקים של 
לפיו מחזור , העמלותכהגדרתו בכללי " דוח שנתי"התאגידים על כך שאם יומצא לבנק 

עסק "יפעל הבנק לסווג את חשבונם כ, לשנה ח"שמליון  5העסקים שלהם אינו עולה על 
 .חידושו מותנה בהמצאת מסמכים עדכנייםהסיווג בתוקף לשנה ו". קטן

 
 הפחתה או תוספת בשיעורי  ריבית 

 .פרסם בנק ישראל חוזר בנושא הפחתה או תוספת בשיעורי ריבית 2013בספטמבר  9 ביום
 :עיקרי ההוראה הינם כדלקמן

וכן , בהלוואות בהן שיעורי הריבית אינו קבוע ואינו ידוע לאורך כל תקופת ההלוואה -
נדרש התאגיד הבנקאי להחיל במועדי שינוי הריבית על , מבוצעות בחלקיםבהלוואות ה

 .את אותה הפחתה או תוספת לריבית הבסיסית שחלה במועד מתן ההלוואה, ההלוואה
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רשאי התאגיד , LIBORבהלוואות בריבית משתנה בהן הריבית הבסיסית היא ריבית  -
, מקרים קיצונייםהבנקאי לקבוע מנגנון לשינוי התוספת או ההפחתה שיחול ב

 .המפורטים בהוראה
וכן , בפיקדונות בהם שיעור הריבית אינו קבוע ואינו ידוע לאורך כל תקופת הפיקדון -

נדרש , בפיקדונות המתחדשים מזמן לזמן בהתאם להוראות שנתן הלקוח מראש
את אותה הפחתה או תוספת , התאגיד להחיל במועדי שינוי הריבית או חידוש הפיקדון

החובה האמורה לא תחול במקרה בו הלקוח . בסיסית שחלה במועד ההפקדהלריבית ה
 .משך חלק מהסכום במהלך תקופת הפיקדון או במועד החידוש

 .מסגרת אשראי בחשבון ובכרטיס חיוב ת גםהלוואה בהוראה כולל -
שלתאגיד , מובהר כי המנגנון שלקביעת ריבית בסיסית יהיה אובייקטיבי חיצוני, כמו כן -

 .א תהיה השפעה ישירה בקביעתוהבנקאי ל
בהתאם להגדרתם בכללי " עסק קטן"ו" יחיד"ההוראה תחול על הלוואות ופקדונות של  -

 .2008-ח"התשס( עמלות( )שירות ללקוח)הבנקאות 
 .הבנק נערך ליישום הכללים כאמור .2014בינואר  1יום תחילתה של ההוראה ב

 
 2002 –ח "התשס( השירות ללקוח עמלות)כללי הבנקאות 

נוסח תיקון לכללי הבנקאות , י הפיקוח על הבנקים"הוצע ע, 2013לאוקטובר  8-בתאריך ה 
 . 2008ח "התשס( עמלות-שירות ללקוח)

אשר הלקוח , מסלולים 3י הכללים תאגיד בנקאי יכלול במסגרת השירותים המוצעים "עפ
 :יכול להצטרף אליהם וכדלקמן

פעולות בערוץ ישיר  10י פקיד ועד "ת עמסלול הכולל עד פעולה אח -מסלול בסיסי
 .במהלך תקופה של חודש

והכל , פעולות בערוץ ישיר 50ועד י פקיד "פעולות ע 10מסלול הכולל עד -מסלול מורחב
 .במהלך תקופה של חודש

וכן , מסלול הכולל את הפעולות ומספרן לפי המסלול המורחב-מסלול מורחב פלוס
 .והכל במהלך תקופה של חודש, הבנקאי שירותים נוספים לפי החלטת התאגיד

 .2014באפריל  1של כללים אלה ביום  תחילתם
 .כולל קביעת המסלולים ותמחורם, הבנק נערך ליישום הכללים כאמור

 
 (מ"קפ)ת הוראה בעניין קרן פקדונות ומלוות טיוט
נות פרסמה רשות ניירות ערך נוסח להערות הציבור בעניין קרן הפקדו, 2013במאי  9ביום 

לעמדת . שיהווה תת סוג של קרן נאמנות כספית שקלית, מוצר חדש, (מ"קפ)ומלוות 
 –מוצר סולידי ( א), מ להוות תחליף אפקטיבי לפיקדון הבנקאי"מטרת הקפ, הרשות

אך ורק פיקדונות בנקאיים ומלוות קצרי מועד שפרק הזמן יהיו יוחזקו בקרן שהנכסים 
מ "המידע אודות הקפ –ייני המידע הנלווה למוצר מאפ( ב)לפדיונם אינו עולה על שנה 

ובכך יאפשר , הגלומה בנכסי הקרן" אומדן התשואה השנתית" יכלול אינדיקציה גם לגבי 
( ג)למי שמבקש להשקיע בה להעריך את כדאיות ההשקעה בה יחסית לחלופה הבנקאית 

מ "החרגת הקפ( ד)פשוט ושמרני באופן התנהלותו , מוצר אחיד –עיצוב ומיצוב המוצר 
המוצר יוכל להימכר לציבור באמצעות  –שבחוק הייעוץ " נכס פיננסי"מהגדרת המונח 

כלומר על ידי פקיד השקעות בבנק אשר מיועד להפוך , מתווך שאינו בעל רישיון יועץ
 .לערוץ ההפצה העיקרי של המוצר
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, (ודיווחייעול אמצעי הגבייה )הצעת החוק להעמקת גביית המיסים והגברת האכיפה 
אמצעים )ת האכיפה רהצעת החוק להעמקת גבית המסים והגב;  2002 –ג "התשע

ג "התשע, (תיקוני חקיקה והוראת שעה( )אכיפת תשלום מסים ולהרתעה מפני הלבנת הוןל
– 2002 

נועדו לבצע תיקוני , אשר אושרו על ידי מליאת הכנסת בקריאה ראשונה, הצעות חוק אלו
צמצום היקף העלמות , שעניינם הגברת אכיפת דיני המס, חקיקה במרבית חוקי המס

 .ושיפור באיסוף מידע והדיווח לרשות המיסים, שיפור וייעול גביית המיסים, המסים בישראל
 

בהצעת החוק בעניין אמצעים לאכיפת תשלום מסים ולהרתעה מפני הלבנת הון מוצע 
לפקודת מס  220ות לפי סעיף הוספת העביר –אשר במרכזו , תיקון לחוק איסור הלבנת הון

תוך הקניית סמכות לרשות איסור הלבנת הון ולהעביר מידע , "עבירות מקור"הכנסה כ
 .ממאגרי מידע שבניהולה לרשות המיסים

 
  שינויים בשיעורי המס

 בגין מוסף ערך מס את שיעור המעדכן מוסף ערך מס צו פורסם 2013 במאי 29 ביום
 2013 ביוני 3 ביום. 2013ביוני  2 מיום החל 18% על דשיעמו כך , טובין ויבוא עסקה
 המעדכן את (כספיים ומוסדות רים"מלכ על המס שיעור)מוסף  מס ערך צו פורסם
 2 מיום החל 18% על כך שיעמדו כספיים מוסדות על החלים שכר ומס רווח מס שיעור
 .2013ביוני 

 
לאומיים  עדיפויות סדרי לשינוי החוק את הכנסת מליאת אישרה 2013 ביולי 30 ביום

 . 2013 ג"התשע ,(2014 -ו 2013התקציב לשנים  יעדי להשגת חקיקה תיקוני)
 1  מיום החל - 26.5% ל - 25% מ החברות מס הועלה ,בין היתר ,החקיקה במסגרת

 .2014בינואר 
 

 כספיים מוסדות שיחול על השכר מס שיעור ,כאמור המס בשיעורי השינויים בעקבות
 וזאת ואילך יוני מחודש עבודה המשתלם בעד השכר לגבי 18% של ורלשיע יעלה

 על חל אשר הסטטוטורי המס שיעור ,בנוסף .טרם התיקון 17% של שיעור במקום
 ובשנת 36.21%של לשיעור 35.53% של משיעור 2013 בשנת יעלה תאגידים בנקאיים

 .37.71%של  לשיעור  36.44% של משיעור ואילך  2014
 

 כפי המס לשיעורי חושבו בהתייחס 2013 בספטמבר 30 ליום הנדחים יםהמיס יתרות
 השינויים השפעת .ההיפוך במועד הצפוי המס בהתאם לשיעור ,לעיל בחוקים שנקבעו

לגידול , ח"ש מיליוני 3.0בסך  המסים הנדחים נכסי ביתרות לגידול שלעיל הביאה
מיליוני  2.3הון בסך ב גידול נגדכ ,ח"ש מיליוני 0.7 בסך לעובדים הטבות בגין בהתחייבות

 .ח"ש
 

FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act  

יות האמריקאיות הודיעו לאחרונה על והרש, בדוח השנתי FATCA -בהמשך לאמור בנושא ה
 .2014ביולי  1דחיית תחילת יישום דרישות החוק ליום 
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 בתאגיד בנקאי הוראת בנק ישראל בנושא מדיניות תגמול
מפקח על הבנקים נוסח סופי של הוראת ניהול בנקאי הפרסם  3192בנובמבר  91ביום 

אשר טיוטה שלה פורסמה ביום , תקין חדשה בעניין מדיניות התגמול בתאגידים הבנקאיים
 "(.ההוראה: "להלן) 3192באוגוסט  32

 לקבוע כללים שמטרתם להבטיח שהסדרי התגמול בתאגידים הבנקאיים, תכלית ההוראה
בישראל יהיו עקביים עם מסגרת ניהול הסיכונים ועם המטרות ארוכות הטווח של התאגיד 

 .הבנקאי
 

על כל תאגיד בנקאי לאמץ מדיניות תגמול שתחול על כל עובדי התאגיד , על פי ההוראה
מדיניות התגמול תקדם ניהול סיכונים מבוסס . אשר תתייחס לכל סוגי התגמולים, הבנקאי

.ודד לקיחת סיכונים מעבר לתיאבון הסיכון של התאגיד הבנקאיואפקטיבי ולא תע  
 

שהם נושאי , בתאגיד הבנקאי" עובדים המרכזיים"עוד על התאגיד הבנקאי להגדיר מיהם ה
המשרה בתאגיד וכן העובדים אשר לפעילותם עשויה להיות השפעה מהותית על פרופיל 

על כלל עובדי התאגיד  וחולההוראה מכילה דרישות שי. הסיכונים של התאגיד הבנקאי
.בתאגיד הבנקאי" עובדים המרכזיים"הבנקאי וכן דרישות שיחולו באופן פרטני על ה  

 
יותאמו לכל סוגי הסיכונים ויתחשבו בעלות ובכמות ההון , התגמולים לעובדים מרכזיים אלו

על . הנדרש לתמוך בסיכונים אליהם חשוף התאגיד הבנקאי ובעלות ובסיכון הנזילות
, גמול המשתנה לעובדים המרכזיים להיות תלוי בעמידה בקריטריונים שנקבעו מראשהת

על תשלום . היחידה העסקית והתאגיד הבנקאי בכללותו, ומבוסס על שילוב ביצועי העובד
מעל מחצית מהתגמול המשתנה תדחה על )התגמול המשתנה להיות כפוף להסדרי דחייה 

עוד קובעת ההוראה כי . סיים ואחרים על פני תקופהומותנה בביצועים פיננ( פני מספר שנים
כאשר התגמול , על התגמול הקבוע לעובדים המרכזיים להוות חלק משמעותי מסך התגמול

למעט במקרים , מהתגמול הקבוע עבור כל עובד 911%המשתנה המירבי לא יעלה על 
שהתגמול בהם יהיה רשאי התאגיד הבנקאי לקבוע  , כפוף לדרישות בהוראהבחריגים ו

כי סיווג , ההוראה מוסיפה ומבהירה .מהתגמול הקבוע 311% -המשתנה המירבי יגיע עד ל
(.'מניות וכו, מזומן)התגמול כקבוע או כמשתנה לא יושפע מאמצעי תשלום התגמול   

 
ההסדרים , תיעוד וביקורת בקשר עם המדיניות, בדבר בקרהכוללת הנחיות ההוראה 

כמו גם הוראות לתגמול עובדי פונקציות ניהול , בנקאיוהמנגנונים לתגמול בתאגיד ה
.הביקורת והבקרה, הסיכונים  

 
חברת האם בקבוצה הבנקאית . מדיניות התגמול תהיה קבוצתית , הלהורא 8סעיף  על פי

על הדירקטוריון של חברת  .תקבע מדיניות תגמול קבוצתית ותפקח על מדיניות התגמול
ככל , י דירקטוריון חברת האם"וצתית שנקבעה עהבת להתחשב במדיניות התגמול הקב

.לחוק החברות 99שהיא מתיישבת עם טובתה של חברת הבת ועם הוראות סעיף   
ידווחו , י חברת הבת למדיניות התגמול הקבוצתית בהתאם לנסיבות"ההתאמות שיבוצעו ע

.לחברת האם  
 

ראות מעבר באשר הוגדרו הו, 3192בנובמבר  91בחוזר המפקח על הבנקים מיום , בנוסף
:ליישום דרישות ההוראה  
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ולא , הדרישות לפי הוראה זו יחולו על מדיניות תגמול שתקבע החל מיום פרסום ההוראה. א
 . 2014ביוני  30יאוחר מיום 

 :הדרישות הנוגעות להסכם תגמול פרטני של עובד מרכזי יחולו כמפורט להלן.ב
 לרבות הארכה או שינוי של הסכם , הסכם תגמול שאושר ביום פרסום ההוראה ואילך -
 .החל מיום פרסום ההוראה -תגמול קיים   
 ועד ליום פרסום (  מועד פרסום טיוטת ההוראה) 2013ביוני  3הסכם תגמול שאושר בין  -
 .2014ביוני  30מיום לא יאוחר  -ההוראה    
 .2016בדצמבר  31לא יאוחר מיום   - 2013ביוני  3הסכם תגמול שאושר לפני  -
.הדרישות לפי החוזר לא יחולו על זכויות שנצברו לעובד מרכזי עד יום פרסום ההוראה.ג  
  

לרבות " הדירקטוריון" 301' בעקבות הוראה זו בוצעו תיקונים להוראת ניהול בנקאי תקין מס
 38 סעיף)הקמת ועדת תגמול והרכבה ,(בהוראה  6סעיף )עדכון תפקידי הדירקטוריון 

(.בהוראה  
 . 2013בנובמבר  19ביום , ההוראה הינו מיום פרסומה חילת ת

 .הבנק נערך ליישום ההוראה במסגרת ההערכות הקבוצתית של לאומי
 

 הסכמים מהותיים
 

לבנק הסכם עם לאומי בנושא קבלת שירותי תפעול ובעיקר שירותים של מיכון ומחשוב 
לאומי על העלאת הוסכם בין הבנק לבין  2013במהלך הרבעון השני של שנת . מלאומי

על כלל החיובים בגין הוצאות המחשב בתוקף מיום  10% -תעריף החיוב בהוצאות מחשב ב
היישום של ההסכמות החדשות הביאה לגידול בהוצאות מחשב בסך השלכות . 1.1.2013

ח "מיליוני ש 1.9מזה סך , 2013לתשעת החודשים הראשונים של שנת ח "מיליוני ש 2.8של 
 .2013ח קיבלו ביטוי ברבעון השלישי של "מיליוני ש 0.9עון השני וסך קיבלו ביטוי ברב

 
 דמידע צופה פני עתי

 
לעתיד  סגם מידע המתייח, בנוסף לנתונים המתייחסים לעבר, דוח הדירקטוריון כולל

" מידע צופה פני עתיד". "מידע צופה פני עתיד"כ 1968-ח"התשכ, המוגדר בחוק ניירות ערך
לעניין עתידיים שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתו של הבנק מתייחס לאירוע או 

הבנק "מידע צופה פני עתיד מנוסח בדרך כלל באמצעות מילים או ביטויים כגון  .בלבד
, "הבנק מעריך, "הבנק מתכנן, "הבנק מתכוון", "הבנק מצפה", "הבנק צופה", "מאמין

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

על תחזיות לעתיד , בין השאר, המידע צופה פני עתיד הנכלל בדוח הדירקטוריון נסמך
בנושאים שונים הקשורים להתפתחות הכלכלית בארץ ובעולם ובמיוחד לשוקי המטבע 

להתפתחויות טכנולוגיות , להתנהגות המתחרים, להוראות גורמי פיקוח, לחקיקה, שוקי ההוןו
 . ולנושאי כח אדם

כתוצאה מאי יכולת לחזות בוודאות שאמנם תחזיות אלה תתממשנה ומכך שבפועל 
קוראי הדוח צריכים להתייחס בזהירות למידע , האירועים יכולים להיות שונים מאלו שנחזו

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

 .הבנק אינו מתחייב לפרסם עדכון למידע צופה פני עתיד הכלול בדוחות אלו
 .ןהאמור אינו גורע מחובת הדיווח של הבנק על פי כל די
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 התפתחות עסקי הבנק. ב
 

 נתונים עיקריים
 

              
 לתשעה חודשים שהסתיימו  לשלושה חודשים שהסתיימו  

 בספטמבר 20ביום  בספטמבר 20ביום  
 שינוי 2012 2002 שינוי 2012 2002 נתוני רווח והפסד

 באחוזים ח"במיליוני ש באחוזים ח"במיליוני ש  
 2.8 211.8 208.2 4.0 71.9 2..8 נטו , הכנסות ריבית

 (12.9) 7.0 1.0 58.1 3.1 4.. הוצאות בגין הפסדי אשראי 
 5.5 89.8 8..4 6.7 30.0 22.0 הכנסות שאינן מריבית

 6.4 173.1 2..02 8.7 56.5 ..10 הוצאות תפעוליות ואחרות
 1.4 79.1 20.2 (2.8) 28.4 28.1 רווח נקי

 0.9 78.7 ..84 1.5 27.3 28.8 רווח כולל                                     
              
 

 
 שינוי  לעומת        

 31.12.2012 30.9.2012 31.12.2012 30.9.2012 20.4.2002 נתונים מאזניים
 באחוזים ח"במיליוני ש  

 10.0 11.0 6,103.9 6,052.0 1,801.2 סך כל מאזן
 9.9 12.5 4,092.6 4,001.1 44.2.,. נטו, אשראי לציבור

 3.2 7.5 4,344.8 4,172.3 24.4.,. פיקדונות הציבור
 (0.1) 4.8 526.8 502.2 421.2 הון 
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 המשך –נתונים עיקריים 
   

 20.02.2002 20.4.2002 20.4.2002 יחסים פיננסיים עיקריים    
 באחוזים                         

 21.8 23.6 ..22 (א)ההון  תשואה נטו על
י מסך הוצאה בגין הפסדי אשרא

 0.36 0.23 0.02 (א)נטו , האשראי לציבור
ההכנסות מעמלות  מסך ההוצאות 

 49.6 49.2 1.4. התפעוליות והאחרות
ההוצאות התפעוליות והאחרות  

 57.4 57.4 42.4 מסך ההכנסות
משכורות והוצאות נלוות  מסך 
 54.9 55.1 42.2 ההוצאות  התפעוליות והאחרות

 14.76 16.43 04.02 כון יחס ההון הכולל לרכיבי סי

 10.84 12.45 00.10 לרכיבי סיכון 1יחס הון רובד 

 על בסיס שנתי( א)     

    
 
 

 ההוצאות וההפרשה למס, התפתחות ההכנסות
 

מיליוני  217.8 -ב מוהסתכ 2013בתשעת החודשים הראשונים של שנת   נטו ,הכנסות ריבית
מיליוני  6.0של  גידול, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליוני ש 211.8 -ח בהשוואה ל"ש
מעליה בנפחי הפעילות העסקית בבנק וקוזזה מירידה בפער הריבית כאמור אשר נבע  ח"ש

זה ח ומנגד קוז"מיליוני ש 18.3 -ההכנסה נטו מגידול בנכסים נושאי הריבית גדלה ב .להלן
 . ח"מיליוני ש 12.3 -ההכנסה מירידת פערי הריבית ב

 %4.66לשיעור של   ירד 2013פער הריבית הכולל בתשעת החודשים הראשונים של שנת 
 .בתקופה המקבילה אשתקד 4.79%לעומת

התשואה נטו על נכסים נושאי ריבית הסתכמה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 
 .בילה אשתקדבתקופה המק %5.17לעומת  %4.97 -ב 2013

מיליוני  74.8 -ב הסתכמו 30.9.2013הכנסות ריבית נטו בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 
 .ח''מיליוני ש 2.9של  גידול, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליוני ש 71.9 -השוואה לח ב"ש
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השינויים בהכנסות והוצאות ריבית בהקצאה בין שינויים המיוחסים לכמות לבין להלן ניתוח 
 :שינויים המיוחסים למחיר

 
 

 20.4.2002לעומת תשעה חודשים שהסתיימו ביום  20.4.2002תשעה חודשים שהסתיימו ביום 
   שינוי בגין          
 שינוי נטו מחיר כמות  
   ח"במיליוני ש ח"במיליוני ש  
    נכסים נושאי ריבית

 (0..) (24.4) 20.4 אשראי לציבור
 (8.2) (8.1) ..0 נכסים נושאי ריבית אחרים

 (00.2) (22.4) 22.2 סך כל הכנסות הריבית
 התחייבויות נושאות ריבית

 (00.0) (02.8) 2.8 פיקדונות הציבור   
 (8.2) (8.4) 0.2 התחייבויות נושאות ריבית אחרות

 (08.2) (20.2) 0.. סך כל הוצאות הריבית
 1.0 (02.2) 02.2          סך הכנסות ריבית נטו                                           

 
 

 6.1 -ב 2013של שנת  בתשעת החודשים הראשונים והסתכמ הוצאות בגין הפסדי אשראי
 0.9 שלקיטון  ,בתקופה המקבילה אשתקדח "מיליוני ש 7.0 -ל ח בהשוואה"מיליוני ש
 . ח"מיליוני ש

( ללא הוצאות בגין הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי)הוצאות נטו להפסדי אשראי ה
 7.3ח לעומת "מיליוני ש 4.2הסתכמו בסך של  2013בתשעת החודשים הראשונים של שנת 

 . ח"יליוני שמ 3.1ירידה של , ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליוני ש
קבוצתית בתשעת החודשים הראשונים של שנת ההפרשה הההוצאות להפסדי אשראי בגין 

ח תקופה "מיליוני ש 0.3של לעומת הכנסה בסך , ח"מיליוני ש 1.9סך של הסתכמו ב 2013
 .ח"מיליוני ש 2.2עליה בהוצאה בסך של , מקבילה אשתקדה

כולל הפרשה להפסדי אשראי בגין מכשירי אשראי חוץ )יתרת ההפרשה להפסדי אשראי 
ח ליום "מיליוני ש 52.7ח לעומת "מיליוני ש 59.9 –מסתכמת ב  30.09.2013ליום ( מאזני

 .   31.12.2012ח ליום "מיליוני ש 56.5 –ו  30.09.2012
 
 

 :להלן ריכוז ההוצאות בגין הפסדי אשראי
  20.4.2002 20.4.2002 
   ח"במיליוני ש  

 32.6 21.2 (א)הוצאות להפסדי אשראי 
 (25.3) (0.22) גביית חובות

 7.3 2.. הוצאות נטו להפסדי אשראי
 (0.3) 0.4 הוצאות להפסדי אשראי בגין הפרשה  קבוצתית 

 7.0 1.0 סך כל ההוצאה בגין הפסדי אשראי
 .ללא הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי   (א)
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 :(א) סיכון אשראי בעייתי ונכסים שאינם מבצעים

 
 

 20.4.2002 20.4.2002                  יתרה ליום 

 ח"במיליוני ש, סכומים מדווחים 

 (:ב)סיכון אשראי בעייתי  .0
 מאזני 

חוץ 
 מאזני כולל מאזני

חוץ 
 כולל מאזני

 24.9 - 24.9 24.2 - 24.2 סיכון אשראי פגום

 16.7 - 16.7 02.1 - 02.1 סיכון אשראי נחות
סיכון אשראי בהשגחה 

 62.1 2.8 59.3 ..8. ..2 4.0. תמיוחד

סיכון אשראי סך הכל 
 103.7 2.8 100.9 40.2 ..2 ..22 *בעייתי

 
חובות שאינם : מזה*

ימים  90בפיגור של ,פגומים
   16.2   02.1 או יותר

       :נכסים שאינם מבצעים .2

   24.9   24.2  חובות פגומים

    

 יתרה ליום 
                 

20.02.2002  
 ח"ש במיליוני, סכומים מדווחים 

 (:ב)סיכון אשראי בעייתי  .0
 מאזני    

חוץ 
 כולל מאזני

 29.9 - 29.9    סיכון אשראי פגום

 16.1 - 16.1    סיכון אשראי נחות
סיכון אשראי בהשגחה 

 64.3 2.6 61.7    תמיוחד

סיכון אשראי סך הכל 
 110.3 2.6 107.7    *בעייתי

 
חובות שאינם : מזה*

מים י 90בפיגור של ,פגומים
   15.9    או יותר

       :נכסים שאינם מבצעים .2

   29.9     חובות פגומים

 חובות פגומים שאינם צוברים הכנסות ריבית (   א)

    נחות או בהשגחה מיוחדת, סיכון אשראי פגום(   ב)
 

 

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

 .המותרים לניכוי לצורך חבות של לווה ושל קבוצת לווים
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 :להלן פירוט מדדי סיכון האשראי
 

בר בספטמ 20 
2002 

בספטמבר   30
2012 

בדצמבר   31
2012 

  
 באחוזים

שיעור יתרת אשראי לציבור פגום מיתרת האשראי 
 0.7 0.6 0.8 לציבור

שיעור יתרת אשראי לציבור שאינו פגום שנמצא 
 0.4 0.4 0.2 ימים או יותר מיתרת האשראי לציבור 90בפיגור של 

 שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי
 1.3 1.2 0.2 לציבור מיתרת האשראי לציבור 

שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי 
 180.9 203.2 040.4 לציבור מיתרת אשראי לציבור פגום

בגין הציבור מסיכון  כולל שיעור סיכון אשראי בעייתי
 2.2 2.1 0.1 אשראי כולל בגין הציבור

 שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי מהיתרה
 0.4 0.2 0.2 ( במונחים שנתיים)הממוצעת של אשראי לציבור 

שיעור המחיקות נטו בגין אשראי לציבור מיתרת 
 0.3 0.2 0.0 (במונחים שנתיים)האשראי הממוצעת לציבור 

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

 19.6 17.9 1.2                  (          במונחים שנתיים)
    

 

 
בתשעת החודשים  מוהסתכ הוצאות בגין הפסדי אשראי לאחר נטו , הכנסות ריבית

ח בתקופה "ני שמיליו 204.8 -ח בהשוואה ל"מיליוני ש 211.7 -ב 2013הראשונים של שנת 
  .%3.4של גידול , המקבילה אשתקד

 
  נטו לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי , תברבעון השלישי של השנה הסתכמו הכנסות ריבי 
 .1.6%גידול של , ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליוני ש 68.8ח לעומת "מיליוני ש 69.9 -ב 

 
 94.7 -ב  2013 החודשים הראשונים של שנת תשעתהסתכמו ב הכנסות שאינן מריבית

 4.9 של גידול, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליוני ש 89.8 -ח בהשוואה ל"מיליוני ש
 .לעומת תקופה מקבילה אשתקד %5.5ח המהווים גידול של "מיליוני ש

 :הגידול מוסבר מ 
  מרווחים ממכירת הנובעת ח בהכנסות מימון שאינן מריבית "מיליוני ש 2.1עליה של

  .איגרות חוב זמינות למכירה
 ח "מיליוני ש 4.4מעלייה בסך  הח בהכנסות אחרות אשר נבע"מיליוני ש 1.7של  עליה

העלייה קוזזה חלקית על . ת לפיצויים בגין שנים קודמותיעודות על הוצאו יבעודף רווח
בתקופה רווח הון ממימוש בניינים וציוד אשר נרשם בגין ח "מיליוני ש 2.2ירידה של ידי 

 .המקבילה אשתקד
  בתקופה  ח"שמיליוני  85.2ח לעומת "מיליוני ש 86.3 –הכנסות מעמלות הסתכמו ב

 .המקבילה אשתקד
פרסם המפקח על הבנקים תיקון בכללי  2013בתשעת החודשים הראשונים של שנת 

אשר במסגרתו בוטלו דמי ניהול  2008 -ח"התשס( עמלות( )שירות ללקוח)הבנקאות 
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מלות הבנקים בגין הוטלו מגבלות על ע, מ ובגין קרנות כספיות"ניירות ערך בגין מק
התיקון נכנס . ובוטלו עמלות נוספות למשקי בית ולעסקים קטנים, פעולות בניירות ערך

 .2013בינואר  1לתוקף ביום 
יישום הכללים הביא לירידה בהכנסות הבנק מעמלות בתשעת החודשים הראשונים של 

 .  אחרות עקב גידול בפעילויותח אשר קוזזה ''מיליוני ש 2.9 -בסך של כ 2013שנת 
 .לדוח הכספי 13לפירוט נוסף ראה ביאור 

 
מסך כל  %27.6מהוות  2013שנת לתשעת החודשים הראשונים של  ההכנסות מעמלות

נטו לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי ובתוספת הכנסות , הכנסות ריבית , קרי)ההכנסות 
 .2012בכל שנת  %28.4 -בתקופה המקבילה אשתקד ו  %28.2 לעומת (שאינן מריבית

מההוצאות  %46.9מכסות  2013לתשעת החודשים הראשונים של שנת  מעמלותההכנסות 
 .2012בכל שנת  %49.6 -ו בתקופה המקבילה אשתקד %49.2מת התפעוליות והאחרות לעו

 
ח לעומת "מיליוני ש 32.0 -ברבעון השלישי של השנה הסתכמו ההכנסות שאינן מריבית ב

עודף העליה נבעה בעיקר מ .6.7%עליה של , ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליוני ש 30.0
 .ח"מיליוני ש 2.3רווחי יעודה על הוצאות פיצויים בגין שנים קודמות בסך של 

 
  2013החודשים הראשונים של שנת  תשעתהסתכמו ב והאחרותההוצאות התפעוליות 

 של גידול, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליוני ש 173.1ח לעומת "מיליוני ש 184.2 -ב
, ח"מיליוני ש 3.8הגידול נבע מעליה בהוצאות השכר בסך של  .6.4% ח שהם"מיליוני ש 11.1

צאות בהוח "מיליוני ש 2.7ומעליה  בסך , ח בהוצאות אחרות"מיליוני ש 4.6מעליה בסך 
 .אחזקה ופחת בניינים וציוד

 %58.9 מהוות 2013החודשים הראשונים של שנת  תשעתההוצאות התפעוליות והאחרות ב
 .2012בתקופה המקבילה אשתקד ובכל שנת  %57.4מסך כל ההכנסות לעומת 

ח "מיליוני ש 61.4 -כמו ההוצאות התפעוליות והאחרות בברבעון השלישי של השנה הסת
בעיקר מגידול , 8.7%עליה של , ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליוני ש 56.5לעומת 

 .בהוצאות מחשב
 
    99.1 -ב 2013שנת  החודשים הראשונים של תשעתהסתכמו ב משכורות והוצאות נלוות 
  3.8ה של עלי, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליוני ש 95.3 -ל  ח בהשוואה"מיליוני ש 
 .%4.0ח המהווים "יליוני שמ 
השפעת השינוי  . 18% לשיעור של 17%החל מחודש יוני עלה מס השכר משיעור של  

  .ח''ש מיליוני 0.7בשיעור המס הביאה לגידול בהתחייבות בגין הטבות לעובדים בסך 
 .שינויים בשיעורי המס –למידע נוסף ראה פרק חקיקה 

 
מסך כל  53.8 %-מהוות כ 2013החודשים הראשונים של שנת  תשעתהוצאות השכר ב

 קבילה אשתקדבתקופה המ %55.1 -סעיפי ההוצאות התפעוליות והאחרות בהשוואה לכ
 .2012שנת  בכל %54.9 -וכ

 
   החודשים הראשונים של  תשעתהסתכמו ב ההוצאות התפעוליות והאחרות למעט שכר

 ח בתקופה המקבילה "מיליוני ש  77.8 -בהשוואה ל, ח"מיליוני ש 85.1 -ב  2013 שנת
 .9.4%המהווים , ח"מיליוני ש 7.3 של גידול, אשתקד

צאת אחזקה בניינים וציוד לאור פתיחת סניפים ח בהו"מיליוני ש 2.7הגידול נובע מעליה של 
 .מחשבהח בהוצאות האחרות בעיקר בשל עלייה בהוצאות "מיליוני ש 4.6חדשים ומעלייה של 
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 .בהוצאות מחשב
 
    99.1 -ב 2013שנת  החודשים הראשונים של תשעתהסתכמו ב משכורות והוצאות נלוות 
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מסך כל  53.8 %-מהוות כ 2013החודשים הראשונים של שנת  תשעתהוצאות השכר ב
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 .9.4%המהווים , ח"מיליוני ש 7.3 של גידול, אשתקד

צאת אחזקה בניינים וציוד לאור פתיחת סניפים ח בהו"מיליוני ש 2.7הגידול נובע מעליה של 
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הוסכם בין הבנק לבין לאומי על העלאת תעריף החיוב  2013במהלך הרבעון השני של שנת 
. 1.1.2013מיום  על כלל החיובים בגין הוצאות המחשב בתוקף 10% -בהוצאות מחשב ב

בספטמבר  30לתשעת החודשים שהסתיימו ביום ההסכמות החדשות היישום של השלכות 
ח "מיליוני ש 1.9ח מזה סך "מיליוני ש 2.8הביאה לגידול בהוצאות מחשב בסך של  2013

  . 2013ח קיבלו ביטוי ברבעון השלישי של "מיליוני ש 0.9קיבלו ביטוי ברבעון השני וסך 
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שיעור המס הסטטוטורי אשר חל על תאגידים  2013בשנת  עלה ,2013-ג "התשע, (2014
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ח "מיליוני ש 80.2 -ב 2013החודשים הראשונים של שנת  תשעתהסתכם ב הרווח הנקי
 .%1.4 של גידול, אשתקדח בתקופה המקבילה "מיליוני ש 79.1 -בהשוואה ל

 מיליוני 28.4ח לעומת "מיליוני ש 27.6-ברבעון השלישי של השנה הסתכם הרווח הנקי ב
 .2.8% של קיטון, דח בתקופה המקבילה אשתק"ש
  

בתקופה  %23.6-בהשוואה ל %22.4 -בחישוב שנתי הגיעה ל התשואה נטו על ההון העצמי
 .המקבילה אשתקד

 
    ,ח"ש 79.01 -ל 2013החודשים הראשונים של שנת  תשעתהגיע ב הרווח הנקי למניה

 .1.4%גידול של , ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש 77.93 -לבהשוואה 
 

 הפסד בסך שלל 2013תשעת החודשים הראשונים של שנת הסתכם ב הרווח הכולל האחר
  .ח בתקופה מקבילה אשתקד"ליוני שימ 0.4 הפסד בסך שלח בהשוואה ל"מיליוני ש 0.8

 
, ח"שמיליוני  79.4 -ל 2013של שנת  תשעת החודשים הראשוניםב הסתכם הכוללהרווח 

ח "מיליוני ש 0.7גידול של , ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש ח"מיליוני ש 78.7 -לבהשוואה 
 .לדוח הכספי 12למידע נוסף ראה ביאור , %0.9המהווים 
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 6,052.0 -ח בהשוואה ל"מיליוני ש 6,716.3 -הסתכם ב 2013 ספטמברב 30ליום המאזן 
של  גידול, 2012בדצמבר   31 -ח ב"מיליוני ש 6,103.9 -ו 2012 ספטמבר ח בסוף"מיליוני ש

 . בהתאמה %10.0של ו %11.0
 

ח "יוני שמיל 1,594.5בסך  2013 בספטמבר  30 -ב הסתכמו  מזומנים ופיקדונות בבנקים
ח בסוף שנת "מיליוני ש 1,467.0וסך   2012 ספטמברח בסוף "מיליוני ש 1,412.9לעומת 

הגידול נובע בעיקר מעליה בפיקדונות . בהתאמה %8.7ושל  %12.9של  גידול, 2012
 .לצורך כיסוי חלק מהפיקדונות לזמן קצוב של הלקוחות , המופקדים בלאומי

 
ח בהשוואה "מיליוני ש 475.4בסך  2013 ספטמברב 30 -הסתכמה ב ההשקעה בניירות ערך

,  2012 ח בסוף שנת"יליוני שמ 397.9וסך , 2012 בספטמבר 30 -ח ב"מיליוני ש 501.6 -ל
לפירוט נוסף ראה דיווח על מצב הנזילות . בהתאמה 19.5%וגידול של  5.2%קיטון של 

 .ומקורות הבנק
 30ליום  ההסתכמ, בניכוי השפעת המס, קרן ההתאמות לשווי ההוגן שנזקפו ישירות להון 

ח לעומת סוף שנת "ש מיליוני 0.8קיטון של , ח"מיליוני ש 1.8בסך של  2013בספטמבר 
2012 . 

י הוגן בחלק מאגרות החוב הזמינות למכירה נכללו בהון הפסדים בגין התאמות לשוו
 10%שיעור ירידת הערך שנזקפה להון נמוך מ , באותן אגרות חוב. בסכומים לא מהותיים

 .חודשים 12מעלותן המופחתת ומשך זמן ירידת הערך מאז תחילת הירידה פחות מ 
 ההשקעה באגרות חוב משמשת את הבנק בניהול מדיניות נכסים והתחייבויות והקטנת

 .הסיכונים הפיננסיים
 

ח לעומת סך "מיליוני ש 4,499.3 -ב 2013 ספטמברב 30 -הסתכם ב נטו ,יבוראשראי לצה
בדצמבר  31 -ח ב"מיליוני ש 4,092.6וסך  2012 ספטמברב 30 -ח ב"מיליוני ש 4,001.1

  .בהתאמה %9.9ושל  %12.5 לגידול ש, 2012
, בנוסף .ירה על  איכות תיק האשראילשמ קפדמדיניות הבנק כוללת ניהול סיכוני אשראי מו

 .'ראה סקירה על סיכוני אשראי בפרק ד
 

 -ח בהשוואה ל"מיליוני ש 4,485.9 -ב 2013 פטמברסב 30 -הסתכמו ב פיקדונות הציבור
  31 -ח ב"מיליוני ש 4,344.8 ח בתום התקופה המקבילה אשתקד וסך"מיליוני ש 4,172.3

 . בהתאמה %3.2של גידול ו %7.5של  גידול, 2012בדצמבר 
יעוץ , רהמנוהל באמצעות הבנק הכולל פיקדונות הציבוהנכסים הכספיים של הלקוחות סך 

סתכם בסוף הניירות ערך למשמרת  אחזקת, ומידע בקופות גמל וקרנות השתלמות
  ח"מיליוני ש 5,487.2לסך  2012 ספטמברבסוף , ח"מיליוני ש 6,142.0 לסך 2013 ספטמבר

אשר , בהתאמה %6.9 ושל 11.9%של גידול , ח"מיליוני ש 5,744.6לסך  2012ובסוף שנת 
 .בשווי תיקי ניירות ערך ובפיקדונות הציבורבעיקר מעליה נובע 

 
ח "מיליוני ש 1,286.2הסתכמו לסך של  2013 ספטמברב 30ליום  פיקדונות מבנקים

ח בסוף שנת "מיליוני ש 823.8 -ו 2012 בספטמבר 30 -ח ב"מיליוני ש 982.5 -בהשוואה ל
 . בהתאמה %56.1וגידול של  %30.9גידול , 2012
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ראה , משמשים לצרכי הנזילות של הבנקגויסו מחברת האם והפיקדונות מבנקים מרבית 
מצב הנזילות "סעיף ', ראה פרק דלמידע נוסף . בנקים לעילב תגם סעיף מזומנים ופיקדונו

 ".וגיוס המקורות בבנק
 

 .הונפקו לחברת האם לאומי כתבי התחייבות נדחים
כתבי ההתחייבות הנדחים ניתנים להארכה מדי שנה בשנה נוספת בהסכמת הצדדים 

משני בנק ישראל הכיר בכתבי ההתחייבות כהון . בהתאם למנגנון ריבית שנקבע מראש
הגדרת הון תאגיד ( )רישוי)לצורך עמידה בהגדרת הון התאגיד הבנקאי לפי כללי הבנקאות 

 .1990 -ן "התש( א לחוק23בנקאי לעניין סעיף 
 

 :להלן פרטי כתבי ההתחייבות הנדחים אשר הונפקו
 הנפיק הבנק כתב התחייבות נדחה ביתרת קרן של 2008בדצמבר  30ביום  -

+ שנים בריבית משתנה פריים  6הון הינו לזמן פירעון של שטר ה ח"מיליוני ש 100.0
1.2%. 

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

 
 -ל 2013בספטמבר  30היתרה המשוערכת של כתבי ההתחייבות הנדחים מסתכמת ליום 

 .2012לדוחות הכספיים לשנת  9למידע נוסף ראה ביאור . ח"מיליוני ש 154.3
. הבנק פנה לבנק ישראל על מנת לפרוע בפירעון מוקדם את שטרי ההון באופן מדורג

 .הוראות באזל והערכות הבנק, להסבר מפורט ראה פרק ניהול סיכונים
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 מצב האמצעים ההוניים
 

מיליוני  502.2ח לעומת "מיליוני ש 526.2 -ב  2013ספטמבר  30 -של הבנק הסתכם בההון 
 %4.8של  עלייה ,2012בדצמבר   31 -ח ב"מיליוני ש 526.8וסך  2012 ספטמברב 30 -ח ב"ש
 .כמפורט להלן בהתאמה 0.1%של ירידה ו
 

אושרה המלצת הדירקטוריון על  2013בינואר  27באסיפה כללית שהתכנסה ביום דיבידנד 
הדיבידנד שולם לבעלי המניות ביום   .ח"מיליוני ש 80.0דיבידנד במזומן בסך של  תשלום

 .לדוח הכספי 4למידע נוסף ראה ביאור . 2013בינואר  28
 

                        %8.3 -בהשוואה ל %7.8 -הגיע ל 2013 בספטמבר 30ביום   יחס הון למאזן
 .2012בדצמבר  31ביום  %8.6 -ו , 2012 ספטמבר ב 30 -ב
 

  %16.43 -בהשוואה ל %15.13 -הגיע ל 2013 ספטמברב 30ביום  לרכיבי סיכון כולליחס הון 
 .2012בדצמבר  31 -ב  %14.76 -ו  2012 בספטמבר 30 -ב

בהשוואה  %11.60 -ל 2013בספטמבר  30 -לרכיבי סיכון הגיע ב( הון ליבה) 1יחס הון רובד 
 .2012בדצמבר  31 -ב 10.84 % –ו  2012בספטמבר  30 -ב %12.45 -ל

בי ויחס הון ליבה לרכי 13.5%-מדיניות הבנק לשמור על יחס הלימות הון כולל שלא יפחת מ
הפיקוח על  ישיעורים אלו גבוהים מהשיעורים הנדרשים על יד. 10%-סיכון שלא יפחת מ

 .הבנקים
נובעת מתשלום הדיבידנד , הירידה ביחס הלימות ההון לעומת התקופה המקבילה אשתקד

 .שקוזז חלקית מהרווח לתקופה
החשיפה ' ד ראה בפרק, הלימות הון והערכת הלימות ההון, 2למידע נוסף על דרישות באזל 

 .לדוחות הכספיים 4לסיכונים ודרכי ניהולם בדוח הדירקטוריון וכן בביאור 
 

 (:2באזל  -2טבלה )מבנה רכיבי ההון לצורך חישוב יחס ההון 
 20.4.2002 20.4.2002 20.02.2002 
ח"שבמיליוני    

    :1הון רובד 
 26.6 26.6 26.6 הון מניות

)*(  458.5 482.7 עודפים 402.5 
 15.1 15.1 15.1 קרנות הון אחרות

 444.2 500.2 524.4 1רובד  סך הכל הון
 

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

המתייחס בגין התאמות לשווי הוגן של ניירות 
 1.8 1.4 1.3 ערך זמינים למכירה

 8.4 8.4 8.4 לחובות מסופקים הפרשה כללית

 150.0 150.0 150.0 כתבי התחייבות נדחים

 160.2 159.8 159.7 2סך הכל הון רובד 

 604.4 660.0 684.1 סך הכל בסיס ההון לצורך הלימות ההון

 

.2013בינואר  28ושולם ביום  2013בינואר  27ח שהוכרז ביום "מיליוני ש 80.0לאחר ניכוי דיבידנד בסך )*( 
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 מצב האמצעים ההוניים
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 (:2באזל  -2טבלה ) 2ודרישת הון לפי באזל  0בגין נדבך נכסי סיכון 
 20.4.2002 20.4.2002 20.02.2002 

כסי סיכון ודרישות הון בגין נ
סיכון אשראי הנובע 

 :מחשיפות של

 
נכסי 

 כוןסי

 
דרישות 

 (א)הון 
 

 נכסי סיכון

 
  דרישות

 (א)הון 
 

 נכסי סיכון

 
דרישות 

 (א)הון 

 ח"שבמיליוני  
 - - - - - - חובות של ריבונויות

חובות של ישויות סקטור 

 4.5 50.1 4.7 51.7 4.3 48.1 יבוריצ
 58.5 650.2 57.2 635.6 66.6 739.8 חובות של תאגידים בנקאיים

 40.6 451.4 39.4 438.6 44.4 493.8 חובות של תאגידים
 0.5 6.1 0.6 6.7 0.6 6.7 ן מסחרי"חובות בביטחון נדל

 130.4 1,449.4 127.7 1,419.4 148.8 1,652.9 חשיפות קמעונאיות ליחידים
 65.7 729.9 65.1 722.9 70.1 778.6 הלוואות לעסקים קטנים

 12.7 140.7 12.3 136.4 13.2 147.1 נכסים אחרים
 312.9 3,477.8 307.0 3,411.3 348.0 3,867.0 (ב)סך הכל בגין סיכון אשראי 

נכסי סיכון ודרישות הון בגין 

 0.2 1.7 0.1 1.0 0.2 2.4 (ב)סיכון שוק 
נכסי סיכון ודרישות הון בגין 

 55.5 616.4 54.4 604.9 58.6 650.9 ( ב)סיכון תפעולי 
סך הכל נכסי הסיכון ודרישות 

 368.6 4,095.9 361.5 4,017.2 406.8 4,520.3 ההון
סך בסיס ההון לצורך הלימות 

 - 604.4 - 660.0 - 684.1 ההון

  (ג) 14.76%  16.43%  15.13% יחס הון כולל

   (ג) 10.84%  12.45%  11.60% 1יחס הון רובד 
 .השיעור המזערי הנדרש 9%לפי (    א)

 .לפי הגישה הסטנדרטית   ( ב)

 ח    "מיליוני ש 80.0ניכוי דיבידנד בסך הינם לאחר  2012בדצמבר  31ליום  1י נדבך "יחסי הלימות ההון עפ    (ג)

 .2013בינואר  28ושולם ביום  2013בינואר  27שהוכרז ביום  
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 התחייבויות תלויות
 

עת הנהלת הבנק סכום החשיפה הנוספת בשל תביעות שהוגשו נגד הבנק בנושאים לד
 .ח"ש מיליוני 0.9 -מסתכם בסך כ, שונים אשר אפשרות התממשותן אינה קלושה

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

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

 
 

 קריטיים בנושאים חשבונאית מדיניות
 

 להוראות ובהתאם מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם ערוכים הכספיים הדוחות
 בנקאי תאגיד של ורבעוני שנתי כספי דוח עריכת בדבר והנחיותיו על  הבנקים המפקח
 לאמור ובנוסף 2012בדצמבר  31 ליום השנתיים הכספיים בדוחות 1 בביאור כמפורט
פרט לכך לא היה שינוי במדיניות  .2013 ספטמברב 30ליום  הרבעוני בדוח (ה()ד)1 בביאור

 .החשבונאית
 

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

 .והוצאות הכנסות סכומי על וכן התחייבויות, נכסים של המדווחים
 

 .ההערכות או/ו מהאומדנים שונות להיות עלולות אלו אומדנים של בפועל התוצאות
 

 השווקים לגבי הערכות ,כלכליות תחזיות על כלל בדרך תבססיםמ וההערכות מדניםהאו
 סבירים הינם כי מאמינה ההנהלה  דעת ואשר  שיקול הפעלת תוך העבר השונים וניסיון

 .כספייםה על הדוחות החתימה  בעת
  בדצמבר  31  ליום השנתי  בדוח שצוינו העיקריים הקריטיים החשבונאיים הנושאים

 התחייבויות בגין ,בעייתיים חובות וסווג  אשראי  להפסדי הפרשה  :הם כדלהלן  2012
 .תלויות התחייבויותעובדים ו זכויות
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 תיאור עסקי הבנק לפי מגזרי הפעילות. ג 
 

 :להלן תיאור מגזרי הפעילות
 

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

 .האשראי הניתן ללקוחות אלו מאופיין בפיזור על פני מספר רב של לווים
 

כולל קבוצה ה, לקוחות המנוהלים במרכז עסקים פרימיום - מגזר מסחריים גדולים
והיקף מצומצמת של לקוחות מסחריים אשר פעילותם עם הבנק משמשת לצרכי עסקיהם 

 25או מחזור פעילותם עולה על /ח ו"ש מיליוני 5על  בדרך כלל ולההאשראי הניתן להם ע
  .ח"מיליון ש

 
כולל את יתר קבוצת הלקוחות המסחריים של  -ורשויות מקומיות מגזר מסחריים קטנים

 .הבנק שלא נכללו בלקוחות מסחריים לעיל
 

לקוחות אשר ש באופן, שונה הטיפול בלקוחות במגזר זה 2013 במהלך חודש אפריל
 (Direct)דיירקט ח ינוהלו במרכז עסקים "מיליון ש 5 -ל 2האשראי הניתן להם הינו בין 

יתר לקוחות המגזר ינוהלו . וזאת על מנת לתת מענה מהיר ללקוחות אלו, שהוקם לשם כך
 .בסניפי הבנק

 
ל הבנק מניהול תוצאות ניהול סיכוני השוק שבעיקר במגזר זה נכללו  - מגזר ניהול פיננסי

  .ופעילות הנוסטרו, והתחייבויות נכסים
 

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

 
 נטו, אשראי לציבור 

 20.4.2002 20.4.2002 20.02.2002 

שינוי לעומת 

20.4.2002 

שינוי לעומת 

20.02.2002 

 באחוזים ח"במיליוני ש מגזר

 12.3 15.0 2,294.2 2,239.4 2,575.3  משקי בית

 מסחריים קטנים

 5.4 7.9 1,325.2 1,295.0 1,397.1 מקומיות ורשויות 

 11.4 13.0 472.4 466.0 526.4  גדולים  מסחריים

שלא הוקצו  סכומים

 (37.5) (28.6) 0.8 0.7 0.5 תאמותוה

 9.9 12.5 4,092.6 4,001.1 4,499.3 סך הכל
 

 פיקדונות הציבור 

 

20.4.2002 20.4.2002 20.02.2002 

שינוי לעומת 

20.4.2002 

שינוי לעומת 

20.02.2002 

 באחוזים ח"במיליוני ש מגזר

 3.3 4.4 3,090.4 3,059.8 3,193.1  משקי בית

 מסחריים קטנים

 (0.6) 12.7 1,016.3 896.5 1,010.5 ורשויות מקומיות 

 21.7 31.5 228.1 211.1 277.6 גדולים  מסחריים

שלא הוקצו  סכומים

 (53.0) (4.1) 10.0 4.9 4.7 והתאמות

 3.2 7.5 4,344.8 4,172.3 4,485.9 סך הכל
 
 

 נקירווח 
 שינוי 20.4.2002 20.4.2002 סתיימו ביוםהחודשים ש תשעהל

 באחוזים ח"מיליוני שב מגזר

 (5.4) 40.5 38.3 משקי בית

 0.4 27.5 27.6  ורשויות מקומיות מסחריים קטנים

 (1.6) 6.3 6.2 מסחריים גדולים

 139.4 3.3 7.9 ניהול פיננסי

 (86.7) 1.5 0.2 סכומים שלא הוקצו והתאמות

 1.4 79.1 80.2 סך הכל
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 :תוצאות פעילות המגזרים
 

 מגזר משקי בית .א
 

 -ב  הסתכם 2013של שנת  יםהראשונהחודשים  תתשעבהרווח הנקי של מגזר משקי בית 

 .5.4%קיטון של , מקבילה אשתקדהתקופה ח ב"מיליון ש 40.5לעומת ח "מיליון ש 38.3

ח לעומת "מיליון ש 133.5 -ב מוהסתכ הפסדי אשראיבגין הוצאות לפני נטו , הכנסות ריבית

מעליה ביתרות נובע  הגידול. 3.7%של  גידול, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 128.7

 .אשראי
בתקופה  ח"מיליון ש 52.5לעומת ח "מיליון ש 50.4 -הסתכמו בהכנסות שאינן מריבית 

לות הנובע בעיקר מהפחתת תעריפי העמ ח"מיליון ש 2.1של  קיטון, המקבילה אשתקד
 .2012בדצמבר  28ביום  שפורסם בהשפעת התיקון לכללי הבנקאות

 
 4.1 -ב והסתכמ 2013של שנת  יםהראשונהחודשים  תתשעבאשראי הוצאות להפסדי 

 ח"מיליון ש 0.7של  קיטון, ח בתקופה מקבילה אשתקד"ש מיליון 4.8 ח לעומת"מיליון ש
 

, ח "מיליון ש 2,575.3סתכם בסך ה 2013 ספטמברב 30ליום במגזר זה נטו אשראי לציבור 
בסוף שנת ח "מיליון ש 2,294.2וסך , 2012 ספטמברב 30ביום  ח"מיליון ש 2,239.4לעומת 

 .בהתאמה 12.3% ושל 15.0%עליה של , 2012
מיליון  3,193.1בסך  מההסתכ 2013 ספטמברב 30ליום יתרת פיקדונות הציבור במגזר זה 

בסוף ח "מיליון ש  3,090.4וסך , 2012 ספטמברב 30יום בח "מיליון ש 3,059.8 לעומת, ח "ש
 .בהתאמה 3.3%של ו 4.4%של  עליה, 2012שנת 
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 :תוצאות פעילות מגזר משקי בית להלן
 

 2002 ספטמברב 20סתיימו ביום החודשים ש תשעהל
בנקאות  

 ופיננסים

כרטיסי 

 אשראי

שוק 

 ההון

 סך הכל

 ח"במיליוני ש 

 :נטו, הכנסות רבית

 

    

 104.5 - 3.6 100.9 מחיצוניים -

 29.0 - (0.8) 29.8 בינמגזרי-

     :הכנסות שאינן מרבית

 צונייםמחי -

 
33.8 11.7 5.0 50.5 

 (0.1) - - (0.1) בינמגזרי-

 183.9 5.0 14.5 164.4 סך ההכנסות

 4.1 - - 4.1 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 38.3 0.8 3.9 33.6  רווח נקי
 
 
 

  2002 ספטמברב 20ביום סתיימו החודשים ש תשעהל
בנקאות  

 ופיננסים

כרטיסי 

 אשראי

שוק 

 ההון

 סך הכל

 ח"במיליוני ש 

 :נטו, הכנסות רבית

 
    

 94.2 - 3.5 90.7 מחיצוניים -

 34.5 - (1.0) 35.5 בינמגזרי-

     :הכנסות שאינן מרבית

 מחיצוניים -

 
36.2 11.3 5.0 52.5 

 - - - - בינמגזרי-

 181.2 5.0 13.8 162.4 סך ההכנסות

 4.8 - - 4.8 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 40.5 1.1 (א) 4.4 (א) 35.0  רווח נקי

 

 סווג מחדש( א)  
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 2002 ספטמברב 20סתיימו ביום החודשים ש לושהשל
בנקאות  

 ופיננסים

כרטיסי 

 אשראי

שוק 

 ההון

 סך הכל

 ח"במיליוני ש 

 :נטו, הכנסות רבית

 
    

 32.7 - 1.2 31.5 מחיצוניים -

 13.0 - (0.2) 13.2 בינמגזרי-

     :הכנסות שאינן מרבית

 מחיצוניים -

 
11.5 3.7 1.6 16.8 

 (0.1) - - (0.1) בינמגזרי-

 62.4 1.6 4.7 56.1 סך ההכנסות

 3.6 - - 3.6 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 12.5 0.2 1.3 11.0  רווח נקי

 
 
 

  2002 ספטמברב 20סתיימו ביום החודשים ש שהלושל
בנקאות  

 ופיננסים

כרטיסי 

 אשראי

שוק 

 ההון

 סך הכל

 ח"במיליוני ש 

 :נטו, הכנסות רבית

 
    

 31.4 - 1.2 30.2 מחיצוניים -

 12.5 - (0.3) 12.8 בינמגזרי-

     :הכנסות שאינן מרבית

 מחיצוניים -

 
12.1 3.9 1.7 17.7 

 - - - - בינמגזרי-

 61.6 1.7 4.8 55.1 סך ההכנסות

 3.5 - - 3.5 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 14.7 0.2 (א) 1.0 (א) 13.5  רווח נקי

 
 סווג מחדש( א)  
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 מסחריים קטנים ורשויות מקומיותמגזר  . ב
 

לקוחות אשר ש באופן, שונה הטיפול בלקוחות במגזר זה 2013במהלך חודש אפריל 
( Direct)ח ינוהלו במרכז עסקים דיירקט "ליון שמי 5 -ל 2האשראי הניתן להם הינו בין 

יתר לקוחות המגזר ינוהלו . וזאת על מנת לתת מענה מהיר ללקוחות אלו, שהוקם לשם כך
 .בסניפי הבנק

 
 2013של שנת  בתשעת החודשים הראשוניםהרווח הנקי של מגזר מסחריים קטנים 

של  גידול ,מקבילה אשתקד ח בתקופה"מיליון ש 27.5ח לעומת "מיליון ש 27.6 -הסתכם ב
0.4% . 

 
ח בהשוואה "מיליון ש 67.6 -ב מוהסתכ לפני הוצאות בגין הפסדי אשראינטו , הכנסות ריבית

 . 0.1%של  גידול, ח בתקופה מקבילה אשתקד"מיליון ש 67.5 -ל
 

 29.9 -הסתכמו ב 2013של שנת  בתשעת החודשים הראשוניםהכנסות שאינן מריבית 
  . 4.2%גידול של , המקבילה אשתקד ח בתקופה"מיליון ש 28.7 -אה לח בהשוו"מיליון ש

 
של  סךב הסתכמו 2013של שנת  בתשעת החודשים הראשונים הוצאות בגין הפסדי אשראי

 קיטון ח בתקופה מקבילה אשתקד"מיליון ש 2.6בסך של  הוצאהלעומת ח "מיליון ש 0.7
בגבית חובות שהופרשו בתקופות הקיטון נובע מעליה  עיקר. ח"מיליון ש 1.9של  סךב

 .קודמות
 

מיליון  1,397.1הסתכם בסך של  2013 ספטמברב 30ליום זה במגזר  לציבור נטו אשראי 
בסוף ח "מיליון ש 1,325.2וסך , 2012 ספטמברב 30ביום  ח"מיליון ש 1,295.0לעומת , ח "ש

 .בהתאמה 5.4%של ו 7.9%של  עליה, 2012שנת 
 1,010.5של בסך  מההסתכ 2013 ספטמברב 30ליום מגזר זה יתרת פיקדונות הציבור ב

ח "מיליון ש 1,016.3וסך , 2012 ספטמברב 30ביום ח "מיליון ש 896.5לעומת  ,ח"מיליון ש
 2012 ברבעון האחרון של .בהתאמה 0.6%של ירידה ו 12.7%עליה של , 2012בסוף שנת 

של בתשעת החודשים רעו אשר חלקם נפ, חלה עליה בגיוס פיקדונות בסכומים גבוהים
 .2013שנת 
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 :ורשויות מקומיות להלן תוצאות פעילות מגזר מסחריים קטנים
 

 2002 ספטמברב 20 סתיימו ביום החודשים ש התשעל
בנקאות  

 ופיננסים

כרטיסי 

 אשראי

שוק 

 ההון

סך 

 הכל

 ח"במיליוני ש 

 :נטו, הכנסות רבית

 
    

 70.0 - 0.7 69.3 מחיצוניים -

 (2.4) - (0.2) (2.2) בינמגזרי-

     :הכנסות שאינן מרבית

 מחיצוניים -

 
26.9 1.9 1.1 29.9 

-  - --  בינמגזרי-

 97.5 1.1 2.4 94.0 סך ההכנסות

 0.7 - - 0.7 בגין הפסדי אשראי הוצאות

 27.6 0.3 0.9 26.4  רווח נקי
 

 
 

  2002 ספטמברב 20ביום סתיימו הש חודשים התשעל
בנקאות  

 ופיננסים

כרטיסי 

 אשראי

שוק 

 ההון

סך 

 הכל

 ח"במיליוני ש 

 :נטו, הכנסות רבית

 
    

 72.2 - 0.7 71.5 מחיצוניים -

 (4.7) - (0.2) (4.5) בינמגזרי-

     :הכנסות שאינן מרבית

 מחיצוניים -

 
25.9 1.8 1.0 28.7 

 - - - - בינמגזרי-

 96.2 1.0 2.3 92.9 סך ההכנסות

 2.6 - - 2.6 בגין הפסדי אשראי וצאותה

 27.5 0.3 1.0 26.2  רווח נקי
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 2002 ספטמברב 20 סתיימו ביום החודשים ש שהלושל

בנקאות  

 ופיננסים

כרטיסי 

 אשראי

שוק 

 ההון

סך 

 הכל

 ח"יליוני שבמ 

 :נטו, הכנסות רבית

 
    

 23.1 - 0.2 22.9 מחיצוניים -

 (0.6) - (0.1) (0.5) בינמגזרי-

     :הכנסות שאינן מרבית

 מחיצוניים -

 
9.4 0.6 0.4 10.4 

 - - - - בינמגזרי-

 32.9 0.4 0.7 31.8 סך ההכנסות

 0.8 - - 0.8 בגין הפסדי אשראי וצאותה

 9.5 0.1 0.3 9.1  רווח נקי
 

 
 

   2002 ספטמברב 20סתיימו ביום החודשים ש שהלושל
בנקאות  

 ופיננסים

כרטיסי 

 אשראי

שוק 

 ההון

סך 

 הכל

 ח"במיליוני ש 

 :נטו, הכנסות רבית

 
    

 23.9 - 0.2 23.7 מחיצוניים -

 (1.2) - (0.1) (1.1) בינמגזרי-

     :הכנסות שאינן מרבית

 מחיצוניים -

 
8.1 0.6 0.4 9.1 

 - - - - גזריבינמ-

 31.8 0.4 0.7 30.7 סך ההכנסות

 0.6 - - 0.6 גין הפסדי אשראיהוצאות ב

 8.9 0.1 0.3 8.5  רווח נקי
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 2002 ספטמברב 20 סתיימו ביום החודשים ש שהלושל

בנקאות  

 ופיננסים

כרטיסי 

 אשראי

שוק 

 ההון

סך 

 הכל

 ח"יליוני שבמ 

 :נטו, הכנסות רבית

 
    

 23.1 - 0.2 22.9 מחיצוניים -

 (0.6) - (0.1) (0.5) בינמגזרי-

     :הכנסות שאינן מרבית

 מחיצוניים -

 
9.4 0.6 0.4 10.4 

 - - - - בינמגזרי-

 32.9 0.4 0.7 31.8 סך ההכנסות

 0.8 - - 0.8 בגין הפסדי אשראי וצאותה

 9.5 0.1 0.3 9.1  רווח נקי
 

 
 

   2002 ספטמברב 20סתיימו ביום החודשים ש שהלושל
בנקאות  

 ופיננסים

כרטיסי 

 אשראי

שוק 

 ההון

סך 

 הכל

 ח"במיליוני ש 

 :נטו, הכנסות רבית

 
    

 23.9 - 0.2 23.7 מחיצוניים -

 (1.2) - (0.1) (1.1) בינמגזרי-

     :הכנסות שאינן מרבית

 מחיצוניים -

 
8.1 0.6 0.4 9.1 

 - - - - גזריבינמ-

 31.8 0.4 0.7 30.7 סך ההכנסות

 0.6 - - 0.6 גין הפסדי אשראיהוצאות ב

 8.9 0.1 0.3 8.5  רווח נקי
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 מסחריים גדולים מגזר  . ג
 

 2013של שנת  בתשעת החודשים הראשוניםהרווח הנקי של מגזר מסחריים גדולים 
 .1.6%קיטון  ,ח בתקופה מקבילה אשתקד"מיליון ש 6.3ח לעומת "מיליון ש 6.2 -בהסתכם 

שקוזזה מעליה  עליה בהכנסות ריבית ובהכנסות שאינן מריביתנובע מברווח  הקיטון
 .ות התפעוליותבהוצא

 
 בתשעת החודשים הראשוניםנטו לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו , הכנסות ריבית

ח בתקופה מקבילה "מיליון ש 12.0 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 12.2 -ב 2013של שנת 
 . 1.7%המהווים של , ח"מיליון ש 0.2עליה של , אשתקד

 
מיליון  17.8 -הסתכמו ב 2013שנת של  בתשעת החודשים הראשוניםהכנסות המגזר סך 

 .11.9%של  גידול ,ח בתקופה מקבילה אשתקד"מיליון ש 15.9 -ח בהשוואה ל"ש
 

בסך  והסתכמ 2013של שנת  בתשעת החודשים הראשונים הפסדי אשראיההוצאות בגין 
, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 0.4של  כנסההלח בהשוואה "מיליון ש 1.3 של

 .ח"מיליון ש 1.7של  גידול
 

, ח "מיליון ש 526.4הסתכם בסך  2013 ספטמברב 30ליום במגזר זה נטו אשראי לציבור 
, 2012בסוף שנת ח "מיליון ש 472.4 וסך ,2012 ספטמברב 30ביום ח "מיליון ש 466.0לעומת 

  .בהתאמה 11.4%של ו 13.0%של  עליה
מיליון  277.6בסך  מוסתכה 2013 ספטמברב 30ליום יתרת פיקדונות הציבור במגזר זה 

בסוף שנת ח "מיליון ש 228.1וסך , 2012 ספטמברב 30ביום ח "מיליון ש 211.1לעומת , ח "ש
 .בהתאמה 21.7%של ו 31.5%של  עליה, 2012
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 :להלן תוצאות פעילות מגזר מסחריים גדולים 
 

 2002 ספטמברב 20ביום סתיימו החודשים ש התשעל
בנקאות  

 ופיננסים

כרטיסי 

 איאשר

שוק 

 ההון

 סך הכל

 ח"במיליוני ש 

 :נטו, הכנסות רבית

 
    

 14.0 - - 14.0 מחיצוניים -

 (1.8) - - (1.8) בינמגזרי-

     :הכנסות שאינן מרבית

 מחיצוניים -

 
5.3 - 0.3 5.6 

-  - --  בינמגזרי-

 17.8 0.3 - 17.5 סך ההכנסות

 1.3 - - 1.3 ות בגין הפסדי אשראיוצאה

 6.2 0.1 - 6.1  רווח נקי
 
 

  2002 ספטמברב 20ביום סתיימו החודשים ש התשעל
בנקאות  

 ופיננסים

כרטיסי 

 אשראי

שוק 

 ההון

 סך הכל

 ח"במיליוני ש 

 :נטו, הכנסות רבית

 
    

 15.7 - - 15.7 מחיצוניים -

 (3.7) - - (3.7) בינמגזרי-

     :הכנסות שאינן מרבית

 מחיצוניים -

 
3.7 - 0.2 3.9 

-  - - - בינמגזרי-

 15.9 0.2 - 15.7 סך ההכנסות

 (0.4) - - (0.4) בגין הפסדי אשראי כנסותה

 6.3 0.1 - 6.2  רווח נקי
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 :להלן תוצאות פעילות מגזר מסחריים גדולים 
 

 2002 ספטמברב 20ביום סתיימו החודשים ש התשעל
בנקאות  

 ופיננסים

כרטיסי 

 איאשר

שוק 

 ההון

 סך הכל

 ח"במיליוני ש 

 :נטו, הכנסות רבית

 
    

 14.0 - - 14.0 מחיצוניים -

 (1.8) - - (1.8) בינמגזרי-

     :הכנסות שאינן מרבית

 מחיצוניים -

 
5.3 - 0.3 5.6 

-  - --  בינמגזרי-

 17.8 0.3 - 17.5 סך ההכנסות

 1.3 - - 1.3 ות בגין הפסדי אשראיוצאה

 6.2 0.1 - 6.1  רווח נקי
 
 

  2002 ספטמברב 20ביום סתיימו החודשים ש התשעל
בנקאות  

 ופיננסים

כרטיסי 

 אשראי

שוק 

 ההון

 סך הכל

 ח"במיליוני ש 

 :נטו, הכנסות רבית

 
    

 15.7 - - 15.7 מחיצוניים -

 (3.7) - - (3.7) בינמגזרי-

     :הכנסות שאינן מרבית

 מחיצוניים -

 
3.7 - 0.2 3.9 

-  - - - בינמגזרי-

 15.9 0.2 - 15.7 סך ההכנסות

 (0.4) - - (0.4) בגין הפסדי אשראי כנסותה

 6.3 0.1 - 6.2  רווח נקי
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 2002 ספטמברב 20סתיימו ביום החודשים ש שהלושל
בנקאות  

 ופיננסים

כרטיסי 

 אשראי

שוק 

 ההון

 סך הכל

 ח"במיליוני ש 

 :נטו, הכנסות רבית

 
    

 4.4 - - 4.4 מחיצוניים -

 (0.3) - - (0.3) בינמגזרי-

     :הכנסות שאינן מרבית

 מחיצוניים -

 
2.0 - 0.1 2.1 

 - - - - בינמגזרי-

 6.2 0.1 - 6.1 סך ההכנסות

 0.5 - - 0.5 ות בגין הפסדי אשראיוצאה

 2.3 - - 2.3  רווח נקי

 
 

  2002 ספטמברב 20סתיימו ביום החודשים ש שהלושל
בנקאות  

 ופיננסים

כרטיסי 

 אשראי

שוק 

 ההון

 סך הכל

 ח"במיליוני ש 

 :נטו, הכנסות רבית

 
    

 5.2 - - 5.2 מחיצוניים -

 (1.1) - - (1.1) בינמגזרי-

     :הכנסות שאינן מרבית

 צונייםמחי -

 
1.2 - 0.1 1.3 

 - - - - בינמגזרי-

 5.4 0.1 - 5.3 סך ההכנסות

 (1.0) - - (1.0) בגין הפסדי אשראי כנסותה

 2.8 - - 2.8  רווח נקי
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  מגזר ניהול פיננסי . ד
 

בסך נקי  רווחמצביעות על  2013של שנת  בתשעת החודשים הראשוניםהמגזר  תוצאות
מיליון  4.6של  גידול, ח בתקופה מקבילה אשתקד"יליון שמ 3.3 ח לעומת"מיליון ש 7.9של 

מגידול בעודף רווחי יעודה ו ממכירת אגרות חוב זמינות למכירה מרווחהעליה נובעת , ח"ש
  .על עתודות לפיצויים בגין שנים קודמות

 
 סכומים שלא הוקצו והתאמות . ה

 
יווח על פי הוראות המפקח במגזר זה נכללו כל פעילויות הבנק שאינן משויכות למגזר בר ד

 0.2נרשם רווח נקי בסך של  2013של שנת  בתשעת החודשים הראשונים .על הבנקים
ח בתקופה המקבילה אשתקד אשר נבע "מיליון ש 1.5ח לעומת רווח  נקי בסך של "מיליון ש

 .ממכירת בניינים וציוד
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 (*) חשיפה לסיכונים ודרכי ניהולםה .ד
 
 

 י הסיכוןחומרת גורמ
 

' בעמ 2012בסיווג חומרת גורמי הסיכון ביחס לטבלה שפורסמה בדוח השנתי  שינוי חל לא
106. 

 

 הערכות הבנקו באזל הוראות
 

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

פ הערכות הבנק את ההון הנדרש בגין הנדבך הראשון והנדבך "יחס הלימות ההון מכסה ע
 . כולל תרחישי הקיצון המשמשים את הבנק בהערכותיו הפנימיות, השני

 
פרסם  2012 מרסב 14ביום , בישראל 3מתהליך הדרגתי של אימוץ הוראות באזל  כחלק

 מינימלייםליבה  הון יחסי -3באזל  תמסגרהפיקוח על הבנקים טיוטת הנחיה בנושא 
במקום ) 9% של בשיעור ליבה הון ביחס לעמוד אשראי כרטיסי ומחברות מבנקים הדורשת

 1עד ליום , 12.5%סיכון בשיעור של  יוביחס הון כולל מינימאלי לרכיב ( היום הקיים 7.5%
 9%ש מהבנק הינם יחס הון הליבה ויחס הון הכולל שיידר ,בהתאם לאמור לעיל. 2015בינואר 

 .בהתאמה 12.5%-ו
מסך  20%מהווה לפחות , על בסיס מאוחד, נקבע כי בנק אשר סך נכסיו המאזניים, בנוסף

יידרש להגדיל את יחס הון הליבה המזערי בנקודת אחוז אחת , נכסי המערכת הבנקאית
של  ואת היחס הכולל לרכיב סיכון בנקודת אחוז אחת ולעמוד ביחס 10%ולעמוד ביחס של 

  . 2017בינואר  1 עד ליום 13.5%
 

 65-67ראה עמודים  ICAAP –וה  3הוראות באזל , יעדי הלימות ההון פירוט נוסף בנושא 
 .2012בדוחות הכספיים לשנת 

 
 3הוראות סופיות לאימוץ הוראות באזל פרסם הפיקוח על הבנקים , 2013במאי  30ביום 

השינויים בהוראות אל מול  .2014בינואר  1 תחולת יישום הוראת אלו היא מיום . בישראל
ובכלל זה לתקופת , והם מתייחסים בעיקר לשינוי התחולהלבנק הטיוטות אינם מהותיים 

המעבר בנוגע להתאמות הפיקוחיות ולניכויים מההון וליתרת רווח או הפסד כולל אחר בגין 
 .הטבה מוגדרת לעובדים

 
הנוגעות  3א לגבי דרישות הגילוי של באזל פרסם בנק ישראל טיוט 2013ביוני  26ביום 

 .אופן היישום של דרישות אלו נבחן בימים אלו, להרכב ההון
 

מידע צופה "הינו " ודרכי ניהולם סיכוניםהחשיפה ל"חלק מהמידע המופיע במסגרת המידע על  )*(

למידע . ריוןבדוח הדירקטו' אבפרק " מידע צופה פני עתיד"למשמעות מושג זה ראה סעיף ". פני עתיד

עד  64עמודים   2012ראה בדוחות הכספיים לשנת , נרחב על ניהול הסיכונים ומצב הנזילות בבנק 

106. 
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לעומת  15.13%נו הי 2013 ספטמברב 30יחס הלימות ההון הכולל לרכיבי סיכון ליום 
 .בתקופה המקבילה אשתקד 16.43%

בתקופה  12.45%לעומת  11.60%הינו  2013 ספטמברב 30לרכיבי סיכון ליום  1יחס הון רובד 
 .המקבילה אשתקד

 
השפעת יישום הוראות , ת בנק ישראלהוראוהמתבססת על פרשנות הבנק ל, על פי הערכה

וללא התחשבות ) 2013 ספטמברב 30ביום באופן מלא ומיידי לו היו מיושמות  3באזל 
לשיעור של  11.60%של משיעור  1תביא לירידה ביחס הלימות ההון רובד , (ת המעברובהורא

 .נקודות האחוז 0.29ירידה של , 11.31%
בעיקר מהשפעת מסים , הסיכוןנובע מגידול בנכסי  1רובד הקיטון ביחס הלימות ההון 

, ל קיטון בהון הנובע בעיקר ממגבלת מסים נדחים וחיבנוסף , נדחים והפרשה קבוצתית
 1ת ערך זמינים למכירה להון רובד רוהקיטון קוזז בחלקו משיוך קרן ההון החיובית בגין ניי

 .2לפי הוראות באזל  2במקום להון רובד 
 

 2שינוי מבנה ההון במסגרת הערכות לבאזל 
 

 .בחן הבנק מחדש את מבנה ההון לשנים הקרובות 3 כחלק מההערכות לבאזל
אלו  שטרות (ת קרןויתר) ח"שמיליון  150בסך של ( שטרי הון)לבנק כתבי התחייבות נדחים 

  .3 ינם עומדים בקריטריונים המתחייבים מהוראת באזלא
 שמירה על שיעור. 13.5% -שלא יפחת מבכוונת הבנק לשמור על שיעור הלימות הון כולל 

זאת באמצעות אי חלוקת דיבידנדים , 3 אפשרית גם ללא הנפקת שטרי הון תואמי באזל זה
ח "מיליון ש 50השטר בסך :  שטרי ההוןמוקדם של וכנגדה פירעון , 2015עד לסוף שנת 

 .2015שנת  במהלךח "מיליון ש 100 בסךוהשטר  2013בסוף שנת 
הוחלט לפנות לבנק ישראל ,  2013באוקטובר  22בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 

טרם התקבל . לקבלת אישור על הפירעון המוקדם של שטרי ההון הכלולים ברובד השני
 .ל"אישור כנ

 
 :ומיקומם בדוח הכספי 2פירוט דרישות הגילוי הנגזרות מהוראות באזל  להלן

 
דוח  טבלה נושא

 קטוריוןדיר

 דוח כספי

 - 17 'עמ 2 גילוי כמותי -ההון רכיבי מבנה

  4ביאור  18 'עמ 3 גילוי כמותי -הלימות ההון
 גילוי כמותי –סיכון אשראי 

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

חשיפות סיכון אשראי לפי צד נגדי וסוגי אשראי 

 - 37' עמ ד 4 עיקריים

 - 39' עמ ה 4 אשראי לפי תקופה לפירעון חשיפות

חשיפות סיכון אשראי פגום והוצאות להפסדי 

 'תוספת ג - ו 4 אשראי לפי ענפי משק

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

 - 40-45' עמ 5 חשיפות אשראי לפי משקל סיכון

 - 46-47 'עמ 7 גילוי כמותי –הפחתת סיכון אשראי 

  4ביאור  - - גילוי כמותי -ן שוקסיכו

 - 51' עמ 14 סיכון ריבית
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 ניהול סיכוני אשראי 
 

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

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

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

 .למאפייני הלקוח הבודד והן למאפייני ענפי משק השונים
הוא ו תיאבון סיכון האשראי של הבנקעודכן מסמך , כחלק משיפור ניהול סיכוני האשראי

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

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

ו באופן סלקטיבי מנופעילויות שימ, הגדיר הבנק פעילויות אותן ירצה לממן, בנוסף
 .ממימונןימנע הבנק , ופעילויות אשר כחלק מהגדרת תיאבון הסיכון שלו

 
הדירקטוריון מבצע מעקב הן במסגרת ועדותיו השונות והן במסגרת מליאת הדירקטוריון 

העמידה במגבלות שנקבעו על ידו והתפתחות החובות , אחר התפתחות האשראי
 .הבעייתיים

 
 ראידגשים בניהול סיכוני אש

 
הבנק ,  ותהאחרונ יםעל רקע תנודות ומשברים פיננסים וגיאופוליטיים להם אנו עדים בשנ

לרבות דיוני עומק על , מעקב הדוק אחר החשיפות של הלווים  ומבצעמקיים באופן שוטף 
 .  לקוחות המוגדרים כרגישים

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

  סיכון האשראי הכולל ענף משק

 

20.4.2002 20.4.2002 20.02.2002 

שינוי 

לעומת 

20.4.2002 

שינוי 

לעומת 

20.02.2002 

 באחוזים ח"במיליוני ש 

 0.6 7.0 207.1 194.8 208.4 תעשייה

 16.4 21.8 679.2 649.1 790.5 ן"בינוי ונדל

 6.6 12.8 702.7 663.8 749.0 מסחר

 13.4 15.1 279.7 275.4 317.1 תחבורה ואחסנה

ציבוריים שירותים 

 (2.6) (1.5) 199.7 197.5 194.5 וקהילתיים

 10.6 12.5 2,688.6 2,644.4 2,974.6 לקוחות פרטיים

 8.4 9.3 268.7 266.5 291.3 אחר

 9.9 13.0 5,025.7 4,891.5 5,525.4 סך הכל

 
  שיעור מסיכון האשראי הכולל ענף משק

 20.4.2002 20.4.2002 20.02.2002   

  באחוזים 

   4.1 4.0 3.8 תעשייה

   13.5 13.3 14.3 ן"בינוי ונדל

   14.0 13.6 13.6 מסחר

   5.6 5.6 5.7 תחבורה ואחסנה

שירותים ציבוריים 

 4.0 4.0 3.5 םוקהילתיי

  

   53.5 54.1 53.8 לקוחות פרטיים

   5.3 5.4 5.3 אחר

   100 100 000 סך הכל

 . יאשראי לציבור ברוטו לרבות סיכון אשראי חוץ מאזני  ולפני הפרשה להפסדי אשרא)*(

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

ן "נדלבינוי ו: לענפים העיקריים  להלן המגבלות. בשיעור מסך סיכון האשראי, כל ענף
 .8% -תעשיה, 10% -תחבורה ואחסנה, לכל ענף15% -מסחרו
 

לסקירת ' גראה בתוספת  -משק פרטים נוספים על חלוקת האשראי לציבור לפי ענפי 
 .ההנהלה
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  לפי ענפי משק עיקריים )*(התפתחות סיכון האשראי הכולל 
   

  סיכון האשראי הכולל ענף משק

 

20.4.2002 20.4.2002 20.02.2002 

שינוי 

לעומת 

20.4.2002 

שינוי 

לעומת 

20.02.2002 

 באחוזים ח"במיליוני ש 

 0.6 7.0 207.1 194.8 208.4 תעשייה

 16.4 21.8 679.2 649.1 790.5 ן"בינוי ונדל

 6.6 12.8 702.7 663.8 749.0 מסחר

 13.4 15.1 279.7 275.4 317.1 תחבורה ואחסנה

ציבוריים שירותים 

 (2.6) (1.5) 199.7 197.5 194.5 וקהילתיים

 10.6 12.5 2,688.6 2,644.4 2,974.6 לקוחות פרטיים

 8.4 9.3 268.7 266.5 291.3 אחר

 9.9 13.0 5,025.7 4,891.5 5,525.4 סך הכל

 
  שיעור מסיכון האשראי הכולל ענף משק

 20.4.2002 20.4.2002 20.02.2002   

  באחוזים 

   4.1 4.0 3.8 תעשייה

   13.5 13.3 14.3 ן"בינוי ונדל

   14.0 13.6 13.6 מסחר

   5.6 5.6 5.7 תחבורה ואחסנה

שירותים ציבוריים 

 4.0 4.0 3.5 םוקהילתיי

  

   53.5 54.1 53.8 לקוחות פרטיים

   5.3 5.4 5.3 אחר

   100 100 000 סך הכל

 . יאשראי לציבור ברוטו לרבות סיכון אשראי חוץ מאזני  ולפני הפרשה להפסדי אשרא)*(

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

ן "נדלבינוי ו: לענפים העיקריים  להלן המגבלות. בשיעור מסך סיכון האשראי, כל ענף
 .8% -תעשיה, 10% -תחבורה ואחסנה, לכל ענף15% -מסחרו
 

לסקירת ' גראה בתוספת  -משק פרטים נוספים על חלוקת האשראי לציבור לפי ענפי 
 .ההנהלה
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 סיכון אשראי שאינו לציבור
 

בעיקר פיקדונות בבנק  ,בבנקיםפיקדונות גב אל גב כולל  שאינו לציבורסיכון האשראי 
למידע )לקוחות הבנק המנוהלים על ידי לאומי  פיקדונות לזמן קצוב שללאומי שמקורם מ
ותיק אגרות חוב הכולל בעיקר אגרות , ( 2012לדוחות הכספיים לשנת  7נוסף ראה ביאור 
ההשקעה באגרות חוב משמשת את הבנק בניהול מדיניות נכסים . חוב ממשלתיות

 .והתחייבויות והקטנת הסיכונים הפיננסיים ובהתאם לצרכי הנזילות
 
 

 (:2באזל  –' ב .טבלה )לפי סוגי אשראי עיקריים ( א)סיכון אשראי חשיפות 
  31.12.2012  30.9.2012 20.4.2002 יתרה ליום

  ח"מיליוני ש                                                                               
 5,532.7 5,388.7 6,051.1 אשראי

 397.9 501.6 475.4 אגרות חוב
 227.4 212.3 247.0 אחרים

 877.8 838.6 968.7 ותערבויות והתחייבויות אחר

 7,035.8 6,941.2 7,742.2 כ"סה
 
 
 

 (:2באזל  –' ב .טבלה )לפי סוגי אשראי עיקריים ( א)ן אשראי סיכוחשיפות 
  31.12.2012  30.9.2012 20.4.2002 (ב)יתרות ממוצעות 

   ח"מיליוני ש                                                                                 
 5,257.6 5,188.9 5,734.7 אשראי

 535.9 570.4 429.7 אגרות חוב

 204.9 199.3 236.3 אחרים

 852.5 846.2 931.3 ערבויות והתחייבויות אחרות

 6,850.9 6,804.8 7,332.0  כ"סה

 

  .אשראילפני ניכוי הפרשות להפסדי חשיפות סיכון אשראי ברוטו  (א)
 

.ת הרבעונים האחרוניםלארבעהממוצע מחושב , 30.9.2012וליום  30.9.2013ליום ( ב)  
.ע חושב על בסיס חמשת הרבעונים האחרוניםהממוצ 31.12.2012ליום        
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 יםלפי צד נגדי ולפי סוגי חשיפות אשראי עיקרי( א)סיכון אשראי חשיפות 
 (:2באזל –' ד .טבלה ) 

20.4.2002 

אגרות  אשראי 

 חוב

ערבויות  אחרים

והתחייבויות 

 אחרות

סך 

 הכול

 ח"שבמיליוני 

 483.5 --  472.7 10.8 חובות של ריבונויות

חובות של ישויות סקטור 

 100.7 13.5-  - 87.2 ציבורי

 1,486.3 1.0-  1.5 1,483.8 חובות של תאגידים בנקאיים

 712.8 216.4-  1.2 495.2 םחובות של תאגידי

 7.4 0.2-  - 7.2 ן מסחרי"ון נדלחובות בביטח

 3,059.6 479.1-  - 2,580.5 קמעונאיות ליחידים חשיפות

 1,644.9 258.5-  - 1,386.4 הלוואות לעסקים קטנים

 247.0 - 247.0 - - נכסים אחרים

 7,742.2 968.7 247.0 475.4 6,051.1 כ בגין סיכון אשראי"סה

 
 

 יםלפי צד נגדי ולפי סוגי חשיפות אשראי עיקרי( א)סיכון אשראי חשיפות 
 (:2באזל –' ד .טבלה ) 

20.4.2002 

אגרות  אשראי 

 חוב

ערבויות  אחרים

והתחייבויות 

 אחרות

סך 

 הכול

 ח"שבמיליוני 

 506.6- -  498.8 7.8 חובות של ריבונויות

חובות של ישויות סקטור 

 108.0 13.8- -  94.2 יציבור

 1,330.7- -  1.5 1,329.2 חובות של תאגידים בנקאיים

 591.0 149.4-  1.3 440.3 חובות של תאגידים

 6.9- - -  6.9 ן מסחרי"חובות בביטחון נדל

 2,695.0 446.6- -  2,248.4 חשיפות קמעונאיות ליחידים

 1,490.7 228.8- -  1,261.9 הלוואות לעסקים קטנים

 212.3-  212.3- -  נכסים אחרים

 6,941.2 838.6 212.3 501.6 5,388.7 כ בגין סיכון אשראי"סה

 
 .לפני ניכוי הפרשות להפסדי אשראיחשיפות סיכון אשראי ברוטו  ( א)
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 (:2באזל –' ד .טבלה ) יםלפי צד נגדי ולפי סוגי חשיפות אשראי עיקרי( א)סיכון אשראי 

20.02.2002 

אגרות  אשראי  

 חוב 

ערבויות  אחרים 

והתחייבויות 

 אחרות 

 סך הכול

 ח"שבמיליוני 

 469.4 --  395.2 74.2 חובות של ריבונויות

חובות של ישויות סקטור 

 106.5 13.5-  - 93.0 ציבורי

חובות של תאגידים 

 1,313.3 --  1.5 1,311.8 בנקאיים

 629.8 181.5-  1.2 447.1 חובות של תאגידים

ן "חובות בביטחון נדל

 6.4 0.1-  - 6.3 מסחרי

חשיפות קמעונאיות 

 2,750.2 447.6-  - 2,302.6 ליחידים

 1,532.8 235.1-  - 1,297.7 הלוואות לעסקים קטנים

 227.4 - 227.4 - - נכסים אחרים

 7,035.8 877.8 227.4 397.9 5,532.7 אשראיכ בגין סיכון "סה

 .לפני ניכוי הפרשות להפסדי אשראיחשיפות סיכון אשראי ברוטו  ( א)

 39  

 (:2באזל  –' ה .טבלה )על פי תקופה חוזית לפירעון  ( א)סיכון אשראי חשיפות 
  20.4.2002 

חשיפה לפי תקופות 

 לפירעון

אגרות  אשראי 

 חוב

ערבויות  אחרים

יות והתחייבו

 אחרות

כ סיכון "סה

 אשראי כולל

 ח"שבמיליוני                                                                          

 4,838.3 927.8 115.7 115.3 3,679.5 עד שנה

 2,506.6 35.4 13.0 311.6 2,146.6 יםשנ 5מעל שנה ועד 

 299.6 5.5 20.6 48.5 225.0 מעל חמש שנים

 97.7 - 97.7 - - ללא תקופת פירעון

 7,742.2 968.7 247.0 475.4 6,051.1 כ"סה

 

 

 (:2באזל  –' ה .טבלה )  על פי תקופה חוזית לפירעון( א)סיכון אשראי חשיפות 
20.4.2002 

חשיפה לפי תקופות 

 לפירעון

אגרות  אשראי 

 חוב

ערבויות  אחרים

והתחייבויות 

 אחרות

כ סיכון "סה

 אשראי כולל

 ח"שבמיליוני 

 4,476.3 794.1 80.9 223.2 3,378.1 עד שנה

 2,115.4 40.6-  204.4 1,870.4 שנים 5מעל שנה ועד 

 218.1 3.9-  74.0 140.2 מעל חמש שנים

 131.4-  131.4- -  ללא תקופת פירעון

 6,941.2 838.6 212.3 501.6 5,388.7 כ"סה

 
 

 (:2באזל  –' ה .טבלה )על פי תקופה חוזית לפירעון ( א)סיכון אשראי חשיפות 
  20.02.2002 

חשיפה לפי תקופות 

 לפירעון

אגרות  אשראי 

 חוב

ערבויות  אחרים

והתחייבויות 

 אחרות

כ סיכון "סה

 אשראי כולל

 ח"שבמיליוני                                                                          

 4,496.1 837.1 100.4 66.0 3,492.6 עד שנה

 2,177.4 36.9 16.5 218.1 1,905.9 שנים 5מעל שנה ועד 

 271.0 3.8 19.2 113.8 134.2 מעל חמש שנים

 91.3 - 91.3 - - קופת פירעוןללא ת

 7,035.8 877.8 227.4 397.9 5,532.7 כ"סה

 

 .לפני ניכוי הפרשות להפסדי אשראיחשיפות סיכון אשראי ברוטו   ( א)
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 (:2באזל  –' ה .טבלה )על פי תקופה חוזית לפירעון  ( א)סיכון אשראי חשיפות 
  20.4.2002 

חשיפה לפי תקופות 

 לפירעון

אגרות  אשראי 

 חוב

ערבויות  אחרים

יות והתחייבו

 אחרות

כ סיכון "סה

 אשראי כולל

 ח"שבמיליוני                                                                          

 4,838.3 927.8 115.7 115.3 3,679.5 עד שנה

 2,506.6 35.4 13.0 311.6 2,146.6 יםשנ 5מעל שנה ועד 

 299.6 5.5 20.6 48.5 225.0 מעל חמש שנים

 97.7 - 97.7 - - ללא תקופת פירעון

 7,742.2 968.7 247.0 475.4 6,051.1 כ"סה

 

 

 (:2באזל  –' ה .טבלה )  על פי תקופה חוזית לפירעון( א)סיכון אשראי חשיפות 
20.4.2002 

חשיפה לפי תקופות 

 לפירעון

אגרות  אשראי 

 חוב

ערבויות  אחרים

והתחייבויות 

 אחרות

כ סיכון "סה

 אשראי כולל

 ח"שבמיליוני 

 4,476.3 794.1 80.9 223.2 3,378.1 עד שנה

 2,115.4 40.6-  204.4 1,870.4 שנים 5מעל שנה ועד 

 218.1 3.9-  74.0 140.2 מעל חמש שנים

 131.4-  131.4- -  ללא תקופת פירעון

 6,941.2 838.6 212.3 501.6 5,388.7 כ"סה

 
 

 (:2באזל  –' ה .טבלה )על פי תקופה חוזית לפירעון ( א)סיכון אשראי חשיפות 
  20.02.2002 

חשיפה לפי תקופות 

 לפירעון

אגרות  אשראי 

 חוב

ערבויות  אחרים

והתחייבויות 

 אחרות

כ סיכון "סה

 אשראי כולל

 ח"שבמיליוני                                                                          

 4,496.1 837.1 100.4 66.0 3,492.6 עד שנה

 2,177.4 36.9 16.5 218.1 1,905.9 שנים 5מעל שנה ועד 

 271.0 3.8 19.2 113.8 134.2 מעל חמש שנים

 91.3 - 91.3 - - קופת פירעוןללא ת

 7,035.8 877.8 227.4 397.9 5,532.7 כ"סה

 

 .לפני ניכוי הפרשות להפסדי אשראיחשיפות סיכון אשראי ברוטו   ( א)
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 (א) לפני הפחתת סיכון אשראיו פני ניכוי הפרשות להפסדי אשראיסכום החשיפה ל 
 (:2 באזל -4טבלה )       

20.4.2002 

 0% 20% 40% 84% 000% 040% 

חשיפת 
אשראי 

ברוטו 
 (ב)

 ח"שבמיליוני 

ריבונויות חובות של  483.5 - - - - - 483.5 
חובות של ישויות 

 100.7 1.3 5.2 - 94.2 - - סקטור ציבורי
חובות של תאגידים 

 1,486.3 - - - 1,474.3 12.0 - בנקאיים

 712.8 0.4 712.4 - - - - חובות של תאגידים

חובות בביטחון 
ן מסחרי"נדל  - - - - 7.4 - 7.4 

 חשיפות קמעונאיות
 3,059.6 22.6 4.2 3,032.8 - - - ליחידים

הלוואות לעסקים 
 1,644.9 17.6 7.0 1,620.3 - - - קטנים

 247.0 - 147.1 - - - 99.9 נכסים אחרים
 

 7,742.2 41.9 883.3 4,653.1 1,568.5 12.0 583.4 סך הכל
 

 (א) לפני הפחתת סיכון אשראיו לאחר ניכוי הפרשות להפסדי אשראי סכום החשיפה 
 (:2 באזל -4טבלה )

20.4.2002 

 0% 20% 40% 84% 000% 040% 

חשיפת 
אשראי 

ברוטו 
 (ב)

 ח"שבמיליוני 
 

 483.5 - - - - - 483.5 חובות של ריבונויות
חובות של ישויות 

 100.7 1.3 5.2 - 94.2 - - סקטור ציבורי
חובות של תאגידים 

 1,486.3 - - - 1,474.3 12.0 - בנקאיים

 708.1 0.4 707.7 - - - - חובות של תאגידים
חובות בביטחון 

ן מסחרי"נדל  - - - - 7.4 - 7.4 
חשיפות קמעונאיות 

 3,033.4 22.6 2.6 3,008.2 - - - ליחידים
הלוואות לעסקים 

 1,624.3 17.5 2.2 1,604.6 - - - קטנים

 247.0 - 147.1 - - - 99.9 נכסים אחרים
 

 7,690.7 41.8 872.2 4,612.8 1,568.5 12.0 583.4 סך הכל
 
 .ופי בין השיעורים השוניםהפחתה בסיכון האשראי מבטאת סיווג של משקל הסיכון הס (א)
 
לדוגמא שקלול מסגרות לא . )2 לפני המרה לאשראי של רכיבים חוץ מאזניים כנדרש בהוראות באזל (ב)

לדוגמא על ידי שימוש )הפחתת סיכון אשראי כתוצאה מביצוע פעולות מסוימות לפני וכן ( מנוצלות
 (.בערבויות
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 (א) הפחתת סיכון אשראי אחרלו לאחר ניכוי הפרשות להפסדי אשראי סכום החשיפה 
 (:2 באזל -4טבלה )

20.4.2002 

 0% 20% 40% 84% 000% 040% 

חשיפת 
אשראי 

ברוטו 
 (ב)

 ח"שבמיליוני 
 

 483.5 - - - - - 483.5 חובות של ריבונויות
ות חובות של ישוי
 100.7 1.3 5.2 - 94.2 - - סקטור ציבורי

חובות של תאגידים 
 1,486.7 - - - 1,474.7 12.0 - בנקאיים

ובות של תאגידיםח  - - - - 581.7 0.4 582.1 
חובות בביטחון 

ן מסחרי"נדל  - - - - 6.8 - 6.8 
איות חשיפות קמעונ

 2,553.1 22.1 2.6 2,528.4 - - - ליחידים
הלוואות לעסקים 

 1,178.6 16.1 2.1 1,160.4 - - - קטנים

 247.0 - 147.1 - - - 99.9 נכסים אחרים
 

 6,638.5 39.9 745.5 3,688.8 1,568.9 12.0 583.4 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 )הפחתת סיכון אשראי כתוצאה מביצוע פעולות מסוימות לפני וכן ( מנוצלות
 (.יותבערבו
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 (א) לפני הפחתת סיכון אשראיפני הוצאות בגין הפסדי אשראי וסכום החשיפה ל
 (:2 באזל -4טבלה )       

20.4.2002 

 0% 20% 40% 84% 000% 040% 

חשיפת 
אשראי 

ברוטו 
 (ב)

 ח"שבמיליוני 

ריבונויות חובות של  506.6  - - - - -506.6 
חובות של ישויות 

טור ציבוריסק   - -101.6  -5.0 1.4 108.0 
חובות של תאגידים 

 1,330.7- - -  1,231.4 99.3-  בנקאיים

 591.0 0.6 590.4- - - -  חובות של תאגידים

חובות בביטחון 
ן מסחרי"נדל   - - - -6.9  -6.9 

 חשיפות קמעונאיות
 2,695.0 28.8 2.8 2,663.4- - -  ליחידים

הלוואות לעסקים 
םקטני   - - -1,463.3 9.0 18.4 1,490.7 

 212.3-  136.4- - -  75.9 נכסים אחרים
 

 6,941.2 49.2 750.5 4,126.7 1,333.0 99.3 582.5 סך הכל
 

 (א) לפני הפחתת סיכון אשראיו לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי סכום החשיפה 
 (:2 באזל -4טבלה )

20.4.2002 

 0% 20% 40% 84% 000% 040% 

פת חשי
אשראי 

ברוטו 
 (ב)

 ח"שבמיליוני 
 

 506.6- - - - -  506.6 חובות של ריבונויות
חובות של ישויות 

 108.0 1.4 5.0-  101.6- -  סקטור ציבורי
חובות של תאגידים 

 1,330.7- - -  1,231.4 99.3-  בנקאיים

 586.4 0.6 585.8- - - -  חובות של תאגידים
חובות בביטחון 

ן מסחרי"נדל   - - - -6.9  -6.9 
חשיפות קמעונאיות 

 2,672.8 28.8 2.5 2,641.5- - -  ליחידים
הלוואות לעסקים 

 1,473.2 18.3 5.1 1,449.8- - -  קטנים

 212.3-  136.4- - -  75.9 נכסים אחרים
 

 6,896.9 49.1 741.7 4,091.3 1,333.0 99.3 582.5 סך הכל
 
 .וג של משקל הסיכון הסופי בין השיעורים השוניםהפחתה בסיכון האשראי מבטאת סיו (א)
 
לדוגמא שקלול מסגרות לא . )2 לפני המרה לאשראי של רכיבים חוץ מאזניים כנדרש בהוראות באזל (ב)

 (.לדוגמא על ידי שימוש בערבויות)וכן הפחתת סיכון אשראי כתוצאה מביצוע פעולות מסוימות ( מנוצלות
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 (א) הפחתת סיכון אשראי אחרלהפסדי אשראי ו לאחר הוצאות בגיןסכום החשיפה 
 (:2 באזל -4טבלה ) 

20.4.2002 

 0% 20% 40% 84% 000% 040% 

חשיפת 
אשראי 

ברוטו 
 (ב)

 ח"שבמיליוני 
 

 506.6- - - - -  506.6 חובות של ריבונויות
חובות של ישויות 

 108.0 1.4 5.0-  101.6- -  סקטור ציבורי
חובות של תאגידים 

םבנקאיי   -99.3 1,231.5  - - -1,330.8 

 507.8 0.6 507.2- - - -  חובות של תאגידים
חובות בביטחון 

ן מסחרי"נדל   - - - -6.7  -6.7 
חשיפות קמעונאיות 

 2,205.7 28.1 2.5 2,175.1- - -  ליחידים
הלוואות לעסקים 

 1,080.5 17.0 4.9 1,058.6- - -  קטנים

 212.3-  136.4- - -  75.9 נכסים אחרים
 

 5,958.4 47.1 662.7 3,233.7 1,333.1 99.3 582.5 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 בערבויות)כון אשראי כתוצאה מביצוע פעולות מסוימות וכן הפחתת סי( מנוצלות
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 (א) לפני הפחתת סיכון אשראיו פני ניכוי הפרשות להפסדי אשראי סכום החשיפה ל
 (:2 באזל -4טבלה )

 
20.02.2002       

 0% 20% 40% 84% 000% 040% 

חשיפת 
אשראי 

(ב)ברוטו   

ח"ש במיליוני  

ונויותחובות של ריב  469.4 - - - - - 469.4 
 

חובות של ישויות 
 106.5 1.3 3.5 - 101.7 - - סקטור ציבורי

 
אגידים חובות של ת

 1,313.3 - - - 1,291.6 21.7 - בנקאיים
 

 629.8 8.0 621.8 - - - - חובות של תאגידים
 

בות בביטחון חו
ן מסחרי"נדל  - - - - 6.4 - 6.4 

 
 חשיפות קמעונאיות

 2,750.2 30.2 3.4 2,716.6 - - - ליחידים
 

הלוואות לעסקים 
 1,532.8 17.9 8.4 1,506.5 - - - קטנים

 227.4 - 140.7 - - - 86.7 נכסים אחרים
 

 7,035.8 57.4 784.2 4,223.1 1,393.3 21.7 556.1 סך הכל
 

 ( א) לפני הפחתת סיכון אשראילאחר ניכוי הפרשות להפסדי אשראי וסכום החשיפה 
 (:2 באזל -4טבלה )

 
20.02.2002       

 0% 20% 40% 84% 000% 040% 

חשיפת 
אשראי 

(ב)ברוטו   

ח"ש במיליוני  
 

 469.4 - - - - - 469.4 חובות של ריבונויות
 

חובות של ישויות 
 106.5 1.3 3.5 - 101.7 - - סקטור ציבורי

 
חובות של תאגידים 

 1,313.3 - - - 1,291.6 21.7 - בנקאיים
 

םחובות של תאגידי  - - - - 619.9 8.0 627.9 
 

ן "חובות בביטחון נדל
 6.4 - 6.4 - - - - מסחרי

 
ונאיות חשיפות קמע

 2,724.5 30.2 3.0 2,691.3 - - - ליחידים
 

הלוואות לעסקים 
 1,512.3 17.8 4.1 1,490.4 - - - קטנים

 
 227.4 - 140.7 - - - 86.7 נכסים אחרים

 
 6,987.7 57.3 777.6 4,181.7 1,393.3 21.7 556.1 סך הכל

 .הפחתה בסיכון האשראי מבטאת סיווג של משקל הסיכון הסופי בין השיעורים השונים (א)
לדוגמא שקלול מסגרות לא . )2 לפני המרה לאשראי של רכיבים חוץ מאזניים כנדרש בהוראות באזל (ב)

לדוגמא על ידי שימוש )ות הפחתת סיכון אשראי כתוצאה מביצוע פעולות מסוימלפני וכן ( מנוצלות
 (.בערבויות
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 (א) הפחתת סיכון אשראי אחרלו לאחר ניכוי הפרשות להפסדי אשראי סכום החשיפה 

 (:2 באזל -4טבלה )
20.02.2002 

 0% 20% 40% 84% 000% 040% 

חשיפת 
אשראי 

ברוטו 
 (ב)

 ח"ש במיליוני
 

 469.4 - - - - - 469.4 חובות של ריבונויות
חובות של ישויות 

 106.5 1.3 3.5 - 101.7 - - סקטור ציבורי
חובות של תאגידים 

 1,313.4 - - - 1,291.7 21.7 - בנקאיים

 534.2 7.3 526.9 - - - - חובות של תאגידים
חובות בביטחון 

ן מסחרי"נדל  - - - - 6.2 - 6.2 
חשיפות קמעונאיות 

 2,246.5 29.5 3.0 2,214.0 - - - ליחידים
עסקים הלוואות ל

 1,093.8 16.8 4.0 1,073.0 - - - קטנים

 227.4 - 140.7 - - - 86.7 נכסים אחרים
 

ך הכלס  556.1 21.7 1,393.4 3,287.0 684.3 54.9 5,997.4 

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

וכן ( לדוגמא שקלול מסגרות לא מנוצלות. )2 יים כנדרש בהוראות באזללפני המרה לאשראי של רכיבים חוץ מאזנ (ב)

 (.לדוגמא על ידי שימוש בערבויות)הפחתת סיכון אשראי כתוצאה מביצוע פעולות מסוימות לפני 
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 (:2 באזל -8טבלה )סיכון אשראי הפחתת  
20.4.2002 

 

חשיפת 
אשראי 

 ברוטו
לפני 

הפרשה 
להפסדי 

 אשראי

חשיפת 
אשראי 

 וברוט
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"שבמיליוני                                                       

 483.5 - - - 483.5 483.5 חובות של ריבונויות

 100.7 - - - 100.7 100.7 חובות של ישויות סקטור ציבורי

 1,486.7 - 0.4 - 1,486.3 1,486.3 חובות של תאגידים בנקאיים

 582.1 (126.0) - - 708.1 712.8 ים חובות של תאגיד

 6.8 (0.6) - - 7.4 7.4 ן מסחרי"ביטחון נדלחובות ב

 2,553.1 (480.0) - (0.3) 3,033.4 3,059.5 חשיפות קמעונאיות ליחידים

 1,178.6 (445.6) - (0.1) 1,624.3 1,644.9 הלוואות לעסקים קטנים

 247.0 - - - 247.0 247.0 נכסים אחרים

 6,638.5 (1,052.2) 0.4 (0.4) 7,690.7 7,742.1 סך הכל

 
 

 (:2 באזל -8טבלה )סיכון אשראי פחתת ה
20.4.2002 

 

חשיפת 
אשראי 

 ברוטו
לפני 

הפרשה 
להפסדי 

 אשראי

חשיפת 
אשראי 

 ברוטו
בניכוי 

הפרשה 
להפסדי 

 אשראי

סך 
החשיפה 
המכוסה 

על ידי 
ערבויות 
 שנגרעו

כ "סה
סכומים 
 שנוספו

 סך 
החשיפה 
המכוסה 
בביטחון 

 פיננסי 
 כשיר

 חשיפת 
 אשראי

 נטו 

 ח"ש במיליוני                                                      

 506.6- - -  506.6 506.6 חובות של ריבונויות

 108.0- - -  108.0 108.0 חובות של ישויות סקטור ציבורי

 1,330.8-  0.1-  1,330.7 1,330.7 ם בנקאייםחובות של תאגידי

 507.8 (78.6)- -  586.4 591.0 חובות של תאגידים 

 6.7 (0.2)- -  6.9 6.9 ן מסחרי"חובות בביטחון נדל

 2,205.7 (467.0)-  (0.1) 2,672.8 2,695.0 חשיפות קמעונאיות ליחידים

 1,080.5 (392.7)- -  1,473.2 1,490.7 הלוואות לעסקים קטנים

 212.3- - -  212.3 212.3 נכסים אחרים

 5,958.4 (938.5) 0.1  (0.1) 6,896.9 6,941.2 כ"סה
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 (:2 באזל -8טבלה )סיכון אשראי הפחתת 

20.02.2002 

 

חשיפת 
אשראי 

 ברוטו
לפני 

הפרשה 
להפסדי 

 אשראי

חשיפת 
אשראי 

 ברוטו
בניכוי 

הפרשה 
להפסדי 

 אשראי

סך 
החשיפה 
המכוסה 

על ידי 
ערבויות 
 שנגרעו

כ "סה
סכומים 
 שנוספו

 סך 
החשיפה 
המכוסה 
בביטחון 

 פיננסי 
 כשיר

 חשיפת
 אשראי

 נטו

ח"שבמיליוני   
 

 469.4 - - - 469.4 469.4 חובות של ריבונויות

 106.5 - - - 106.5 106.5 חובות של ישויות סקטור ציבורי

 1,313.4 - 0.1 - 1,313.3 1,313.3 חובות של תאגידים בנקאיים

 534.2 (93.7) - - 627.9 629.8 חובות של תאגידים 

 6.2 (0.2) - - 6.4 6.4 ן מסחרי"חובות בביטחון נדל

 2,246.5 (478.0) - - 2,724.5 2,750.2 חשיפות קמעונאיות ליחידים

 1,093.8 (418.4) - (0.1) 1,512.3 1,532.8 הלוואות לעסקים קטנים

 227.4 - - - 227.4 227.4 נכסים אחרים

 5,997.4 (990.3) 0.1 (0.1) 6,987.7 7,035.8 סך הכל
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 (:2 באזל -8טבלה )סיכון אשראי הפחתת 

20.02.2002 

 

חשיפת 
אשראי 

 ברוטו
לפני 

הפרשה 
להפסדי 

 אשראי

חשיפת 
אשראי 

 ברוטו
בניכוי 

הפרשה 
להפסדי 

 אשראי

סך 
החשיפה 
המכוסה 

על ידי 
ערבויות 
 שנגרעו

כ "סה
סכומים 
 שנוספו

 סך 
החשיפה 
המכוסה 
בביטחון 

 פיננסי 
 כשיר

 חשיפת
 אשראי

 נטו

ח"שבמיליוני   
 

 469.4 - - - 469.4 469.4 חובות של ריבונויות

 106.5 - - - 106.5 106.5 חובות של ישויות סקטור ציבורי

 1,313.4 - 0.1 - 1,313.3 1,313.3 חובות של תאגידים בנקאיים

 534.2 (93.7) - - 627.9 629.8 חובות של תאגידים 

 6.2 (0.2) - - 6.4 6.4 ן מסחרי"חובות בביטחון נדל

 2,246.5 (478.0) - - 2,724.5 2,750.2 חשיפות קמעונאיות ליחידים

 1,093.8 (418.4) - (0.1) 1,512.3 1,532.8 הלוואות לעסקים קטנים

 227.4 - - - 227.4 227.4 נכסים אחרים

 5,997.4 (990.3) 0.1 (0.1) 6,987.7 7,035.8 סך הכל
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 וני שוקניהול סיכ
 

סיכון שוק הוא הסיכון להפסד בפוזיציות מאזניות וחוץ מאזניות הנובע משינוי בשווי ההוגן 
שיעורי , שינוי ברמת המחירים בשווקים שונים -של מכשיר פיננסי עקב שינוי בתנאי השוק

 .מחיר מניות וסחורות, אינפלציה, שער חליפין, ריבית
ת בנק ישראל לניהול ובבנק נערך בהתאם להורא תלרבות סיכון הנזילו ניהול סיכוני השוק

וכן הנחיות ניהול הסיכונים שהוצאו במסגרת  342ומספר  339מספר  בנקאי תקין
 . 2ההיערכות לבאזל 

וכן מידע על אופן סמכויות ומנגנוני בקרה  ,פירוט נרחב בנוגע למדיניות ניהול סיכוני שוק
 .101-83בעמודים  2012נת ראה בדוח השנתי של הבנק לש, המדידה והדיווח

מידע לגבי הנחות העבודה לניהול סיכוני השוק בדוחות הפנימיים וההבדלים בינם לדוחות 
מוצגים בדוח הכספי של , על פי כללים חשבונאיים בסקירת ההנהלה והדוחות הכספיים

 .94-93בעמודים  2012הבנק לשנת 
 

  
 בבסיס  התפתחות החשיפה

 
ההפסד שעלול להיגרם עקב שינויים באינפלציה ובשערי סיכון בסיס ההצמדה הינו 

  .בכל מגזר הצמדה, כתוצאה מהפער בין הנכסים להתחייבויות, החליפין
 

 צמצם הבנק את החשיפה למגזר הצמוד 2013במהלך תשעת החודשים הראשונים של 
מההון  1.9%עמדה החשיפה למגזר הצמוד למדד על  2013לספטמבר  30ביום . למדד

במהלך חודש . 2012לדצמבר  31 -ב 8.1% -ו 2013יוני ל 30-ב 2.5%לעומת החשוף 
מההון  11% -לרמה של כ הצמוד למדדהגדיל הבנק את החשיפה למגזר  2013אוקטובר 

 .החשוף
 .מההון החשוף 0.5% -ברמה של כ ח נותרה כמעט ללא שינוי"החשיפה למט
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 :(א)בבסיס  להלן מידע על מצב החשיפות
 

 2002 לספטמבר 20 ( ב) חשיפה בבסיס
 נקודות קיצון במהלך התקופה חשיפה בפועל (טווח) מגבלה מגזר הצמדה

  

 % -ב
 

 % -ב

 

 ח"במש

 מינימום

 %-ב
 מקסימום

 %-ב
 ממוצע

 %-ב
 41.4 48.1 44.0 0.2.. 48.1 125 60 לא צמוד

 2.0 4.. 0.4 2.2 0.4 35 (ג) (20) צמוד מדד

 ..0 0.4 ..0 2.2 0.4 5 (ג(  )5) ח"ח וצמוד מט"מט

 
 

  2002 לדצמבר  20 ( ב)חשיפה בבסיס 
 השנהנקודות קיצון במהלך  חשיפה בפועל (טווח) מגבלה מגזר הצמדה

  

 % -ב
 מינימום ח"במש % -ב

 %-ב
 מקסימום

 %-ב
 ממוצע

 %-ב
 91.5 125 60 לא צמוד

 

417.1 82.0 91.5 88.2 

 11.6 18.0 8.1 37.1 8.1 35 (ג( )20) צמוד מדד

 5 (ג) (  5) ח"ח וצמוד מט"מט

5 

 

 

0.4 1.7 0.1 0.4 0.2 

 
 

 2002 לספטמבר 20 ( ב)חשיפה בבסיס 
 נקודות קיצון במהלך התקופה חשיפה בפועל (טווח) מגבלה מגזר הצמדה

  

 % -ב
 

 % -ב

 

 ח"במש

 מינימום

 %-ב
 מקסימום

 %-ב
 ממוצע

 %-ב
 87.3 91.1 82.0 385.4 89.2 125 60 לא צמוד

 12.6 18.0 8.7 45.6 10.6 35 (ג( )20) דצמוד מד

 0.1 0.2 0.1 1.0 0.2 5 (ג(   )5) ח"ח וצמוד מט"מט

 
 
 2012בדוח הכספי לשנת " הנחות עבודה לניהול סיכוני שוק"ראה )ם  מחושב לפי דוחות חשיפה פנימיי (א)

 (93עמוד 

והתחייבויות אחרים לא כספיים  נכסים, (רכוש קבוע)הון בניכוי נכסים קבועים ) מחושב כאחוז מההון החשוף  (ב)

 (.נטו -ח זמינות למכירה"ובניכוי קרן הון בגין אג

 .הנובעת מעודף התחייבויות על נכסים מוצגת בסימן שליליהמקסימלית החשיפה המותרת   (ג)
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 :(א)בבסיס  להלן מידע על מצב החשיפות
 

 2002 לספטמבר 20 ( ב) חשיפה בבסיס
 נקודות קיצון במהלך התקופה חשיפה בפועל (טווח) מגבלה מגזר הצמדה

  

 % -ב
 

 % -ב

 

 ח"במש

 מינימום

 %-ב
 מקסימום

 %-ב
 ממוצע

 %-ב
 41.4 48.1 44.0 0.2.. 48.1 125 60 לא צמוד

 2.0 4.. 0.4 2.2 0.4 35 (ג) (20) צמוד מדד

 ..0 0.4 ..0 2.2 0.4 5 (ג(  )5) ח"ח וצמוד מט"מט

 
 

  2002 לדצמבר  20 ( ב)חשיפה בבסיס 
 השנהנקודות קיצון במהלך  חשיפה בפועל (טווח) מגבלה מגזר הצמדה

  

 % -ב
 מינימום ח"במש % -ב

 %-ב
 מקסימום

 %-ב
 ממוצע

 %-ב
 91.5 125 60 לא צמוד

 

417.1 82.0 91.5 88.2 

 11.6 18.0 8.1 37.1 8.1 35 (ג( )20) צמוד מדד

 5 (ג) (  5) ח"ח וצמוד מט"מט

5 

 

 

0.4 1.7 0.1 0.4 0.2 

 
 

 2002 לספטמבר 20 ( ב)חשיפה בבסיס 
 נקודות קיצון במהלך התקופה חשיפה בפועל (טווח) מגבלה מגזר הצמדה

  

 % -ב
 

 % -ב

 

 ח"במש

 מינימום

 %-ב
 מקסימום

 %-ב
 ממוצע

 %-ב
 87.3 91.1 82.0 385.4 89.2 125 60 לא צמוד

 12.6 18.0 8.7 45.6 10.6 35 (ג( )20) דצמוד מד

 0.1 0.2 0.1 1.0 0.2 5 (ג(   )5) ח"ח וצמוד מט"מט

 
 
 2012בדוח הכספי לשנת " הנחות עבודה לניהול סיכוני שוק"ראה )ם  מחושב לפי דוחות חשיפה פנימיי (א)

 (93עמוד 

והתחייבויות אחרים לא כספיים  נכסים, (רכוש קבוע)הון בניכוי נכסים קבועים ) מחושב כאחוז מההון החשוף  (ב)

 (.נטו -ח זמינות למכירה"ובניכוי קרן הון בגין אג

 .הנובעת מעודף התחייבויות על נכסים מוצגת בסימן שליליהמקסימלית החשיפה המותרת   (ג)
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 המחירים לצרכן על ההון במגזר הצמוד למדד להלן הרגישות להשפעת שינוי במדד
בהתאם לדוחות , ח"במיליוני ש ח"ח וצמוד מט"במגזר המטובשערי החליפין על ההון 

 :הפנימיים של הבנק
 

 20.04.2002 20.04.2002 
 ירידה של עליה של ירידה של עליה של מגזר הצמדה

 4%  00%  4% 00% 4% 00% 4%  00%  
 (4.6) (2.3) 4.6 2.3 (0.4) (..0) 0.4 ..0 צמוד מדד

 (0.1) (0.1) 0.1 0.1 (0.2) (0.0) 0.2 0.0 (א)ח "ח וצמוד מט"מט

 
מסך  95%-כ 2012לספטמבר  30 -וב 91% 2013לספטמבר  30 -ב מהווה ב"החשיפה לדולר ארה, מזה (א)

 ( . ח"מחושב באלפי ש)ח "ח ולצמוד מט"החשיפה למט

 
 

נתונים מפורטים על הנכסים וההתחייבויות לפי מגזרי הצמדה בהתאם להוראות בנק ישראל לדיווח 

 .לתמצית הדוחות הכספיים הביניים 5ניתנים בבאור , הכספי
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 לריבית  התפתחות החשיפה
 

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

כתוצאה מפערים בין מועדי , ל אחד מהמגזריםערך הנכסים ולעומת ערך ההתחייבויות בכ
 .הפרעון ומועדי שינוי הריבית

  
 : (ב( )א) בריבית לפי מודל פנימי להלן החשיפה לשינויים בלתי צפויים

 
 (ד)רווח שנתי    שווי כלכלי  

 20.4.02 20.02.02 20.4.02 20.4.02 20.02.02 20.4.02 מגזר הצמדה
   ח"במיליוני ש  

 7.8 8.3 (ג) 1.0 5.5 7.7 0.2 לא צמוד

 0.3 0.4 0.0 1.3 2.0 0.2 צמוד מדד

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

 8.1 8.7 (ג) 1.0 6.8 9.7 2.0 חשיפה כוללת 

 12.7 12.7 (ג) ..02 16.9 16.9 08.4 מגבלה כוללת 

 
הנחות " ראה)ם  שיפה פנימיימחושב לפי דוחות ח ,בעקום התשואות 1%השפעת שינוי מיידי מקביל של   (א)

 (2012בדוח הכספי של הבנק לשנת  93עמוד " עבודה לניהול סיכוני שוק

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

בסביבת הריביות שכן , הינה גבוהה יותר, במגזר הלא צמוד החשיפה של הרווח החשבונאי לירידה ריבית (ג)

הנוכחית לא ניתן יהיה להשית את מלוא ירידת הריבית על פיקדונות הציבור בניגוד לאשראי בו ירידת 

הבנק החל למדוד את החשיפה לירידת ריבית גם בהתחשב  2013החל מאוגוסט . ההריבית תתבצע במלוא

המגבלה לעליית . )ח"מיליון ש 25במגבלה זו ועקב כך נקבעה מגבלה לירידת ריבית על הרווח השנתי בסך 

בספטמבר  30-ל, במגזר הלא צמוד, החשיפה של הרווח השנתי לירידת ריבית(. ריבית נותרה ללא שינוי

 .ח"מיליון ש 22.6 -ח והחשיפה הכוללת ב"מיליון ש 22.5 -נאמדת ב 2013

 . השחיקה המרבית ברווח השנתי בשנה הראשונה (ד)

 ח"אלף ש 100 -נמוך מ  (ה)

 

לריבית לפי המודל הפנימי שונה מאופן החישוב של החשיפה לשינויים  חישוב החשיפה
על . לסקירת ההנהלה' בשיעורי הריבית לפי הוראות בנק ישראל לדיווח הכספי בתוספת ב

לדוח  93בעמוד " הנחות עבודה לניהול סיכוני שוק"ההבדלים בין הדוחות ראה בסעיף 
 . 2012הכספי לשנת 

 
בריבית במגזר  החשיפההבנק צמצם את  2013ונים של במהלך תשעת החודשים הראש

 .ח נותרה ברמה אפסית"החשיפה בריבית במגזר המט. הלא צמוד ובמגזר הצמוד למדד
.צמצום החשיפה נעשה בהתאם לתחזיות הבנק לגבי התפתחות התשואות בשוק ההון
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 לריבית  התפתחות החשיפה
 

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

כתוצאה מפערים בין מועדי , ל אחד מהמגזריםערך הנכסים ולעומת ערך ההתחייבויות בכ
 .הפרעון ומועדי שינוי הריבית

  
 : (ב( )א) בריבית לפי מודל פנימי להלן החשיפה לשינויים בלתי צפויים

 
 (ד)רווח שנתי    שווי כלכלי  

 20.4.02 20.02.02 20.4.02 20.4.02 20.02.02 20.4.02 מגזר הצמדה
   ח"במיליוני ש  

 7.8 8.3 (ג) 1.0 5.5 7.7 0.2 לא צמוד

 0.3 0.4 0.0 1.3 2.0 0.2 צמוד מדד

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

 8.1 8.7 (ג) 1.0 6.8 9.7 2.0 חשיפה כוללת 

 12.7 12.7 (ג) ..02 16.9 16.9 08.4 מגבלה כוללת 

 
הנחות " ראה)ם  שיפה פנימיימחושב לפי דוחות ח ,בעקום התשואות 1%השפעת שינוי מיידי מקביל של   (א)

 (2012בדוח הכספי של הבנק לשנת  93עמוד " עבודה לניהול סיכוני שוק

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

בסביבת הריביות שכן , הינה גבוהה יותר, במגזר הלא צמוד החשיפה של הרווח החשבונאי לירידה ריבית (ג)

הנוכחית לא ניתן יהיה להשית את מלוא ירידת הריבית על פיקדונות הציבור בניגוד לאשראי בו ירידת 

הבנק החל למדוד את החשיפה לירידת ריבית גם בהתחשב  2013החל מאוגוסט . ההריבית תתבצע במלוא

המגבלה לעליית . )ח"מיליון ש 25במגבלה זו ועקב כך נקבעה מגבלה לירידת ריבית על הרווח השנתי בסך 

בספטמבר  30-ל, במגזר הלא צמוד, החשיפה של הרווח השנתי לירידת ריבית(. ריבית נותרה ללא שינוי

 .ח"מיליון ש 22.6 -ח והחשיפה הכוללת ב"מיליון ש 22.5 -נאמדת ב 2013

 . השחיקה המרבית ברווח השנתי בשנה הראשונה (ד)

 ח"אלף ש 100 -נמוך מ  (ה)

 

לריבית לפי המודל הפנימי שונה מאופן החישוב של החשיפה לשינויים  חישוב החשיפה
על . לסקירת ההנהלה' בשיעורי הריבית לפי הוראות בנק ישראל לדיווח הכספי בתוספת ב

לדוח  93בעמוד " הנחות עבודה לניהול סיכוני שוק"ההבדלים בין הדוחות ראה בסעיף 
 . 2012הכספי לשנת 

 
בריבית במגזר  החשיפההבנק צמצם את  2013ונים של במהלך תשעת החודשים הראש

 .ח נותרה ברמה אפסית"החשיפה בריבית במגזר המט. הלא צמוד ובמגזר הצמוד למדד
.צמצום החשיפה נעשה בהתאם לתחזיות הבנק לגבי התפתחות התשואות בשוק ההון
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' וספת בלפי המודל הפנימי ולפי ת"( מ"מח"להלן )להלן נתונים על משך החיים הממוצע 
 :המחושבת לפי כללים חשבונאיים

 2002 בספטמבר 20 
 מודל פנימי 'תוספת ב 

משך חיים ממוצע 

 :בשנים

פער  התחייבויות נכסים

 מ"המח
פער  התחייבויות נכסים

 מ"המח
מ "מח

 ההון
        :מגזר הצמדה

 (0.24) (0.00) 0.44 2..0 0.02 0.22 0..0 לא צמוד

 (2.48) (0.20) .2.4 .0.8 .0.0 20.. 24.. צמוד מדד

 (א) (א) (א) (א) 0.02 0.22 0.41 סך מגזרי הצמדה

 
 
 2002דצמבר ב 20 
 מודל פנימי 'תוספת ב 

משך חיים ממוצע 

 :בשנים

פער  התחייבויות נכסים

 מ"המח
פער  התחייבויות נכסים

 מ"המח
מ "מח

 ההון
        :מגזר הצמדה

 (1.23) (0.24) 0.63 0.39 (0.06) 0.38 0.32 לא צמוד

 (3.51) (2.67) 4.45 1.78 (0.20) 4.38 4.18 צמוד מדד

 (א) (א) (א) (א) (0.05) 0.92 0.87 סך מגזרי הצמדה

 
 2002 בספטמבר 20 
 מודל פנימי 'תוספת ב 

משך חיים ממוצע 

 :בשנים

פער  התחייבויות נכסים

 מ"המח
פער  התחייבויות נכסים

 מ"המח
מ "מח

 ההון
        :מגזר הצמדה

 (0.91) (0.19) 0.59 0.40 (0.05) 0.39 0.34 לא צמוד

 (1.98) (2.39) 4.30 1.91 (0.21) 4.33 4.12 צמוד מדד

 (א)  (א)  (א)  (א) (0.04) 0.91 0.87 סך מגזרי הצמדה

 
 

בריבית בכל אחד מהמגזרים ולא בסך המגזרים ועל כן אין מדידה של  1%הבנק מודד שינוי בשיעור של   (א)

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

 
 מ"פער המח התחייבויות נכסים 

 30.9.12 31.12.12 20.4.02 30.9.12 31.12.12 20.4.02 30.9.12 31.12.12 20.4.02 :מגזר הצמדה

 (0.08) (0.10) .0.0 0.43 0.42 0.22 0.35 0.32 2..0 ד לא צמו

 (0.32) (0.30) (0.02) 5.27 5.38 4.28 4.95 5.08 .4.2  צמוד מדד
סך מגזרי 

 (0.07) (0.10) .0.0 1.07 1.10 0.04 1.00 1.00 0.04 הצמדה

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

 (. 'לפי תוספת ב) 90%-במגזר הלא צמוד שיעור זה מתקרב לכאשר 
ח זניחה בשל הפעילות המצומצמת יחסית והעובדה שרוב הנכסים "החשיפה במגזר המט

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

שיעור התשואה הפנימי מנכה את . בדוחות הכספיים 7צגים בבאור הפיננסיים המו
המבוסס , הדוח מחשב את משך החיים הממוצע האפקטיבי. התזרימים הצפויים לשווי ההוגן

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

רעונות מוקדמים עתידיים בפיקדונות הציבור על סמך התזרימים כוללים אומדן לגבי פ
 .התנהגות המפקידים בשנת הדוח

 
לדיווח לפי הוראות בנק ישראל , פרטים נוספים על החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית

 .2012בדוח הכספי לשנת  93ובעמוד  לסקירת ההנהלה' בראה בתוספת  -הכספי
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המבוסס על תזרים מקורי של "( מ"מח"להלן ) בשנים להלן נתונים על משך החיים הממוצע
 :שאינו כולל התייחסות לפרעונות מוקדמים' תוספת ב

 
 מ"פער המח התחייבויות נכסים 

 30.9.12 31.12.12 20.4.02 30.9.12 31.12.12 20.4.02 30.9.12 31.12.12 20.4.02 :מגזר הצמדה

 (0.08) (0.10) .0.0 0.43 0.42 0.22 0.35 0.32 2..0 ד לא צמו

 (0.32) (0.30) (0.02) 5.27 5.38 4.28 4.95 5.08 .4.2  צמוד מדד
סך מגזרי 

 (0.07) (0.10) .0.0 1.07 1.10 0.04 1.00 1.00 0.04 הצמדה

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

 (. 'לפי תוספת ב) 90%-במגזר הלא צמוד שיעור זה מתקרב לכאשר 
ח זניחה בשל הפעילות המצומצמת יחסית והעובדה שרוב הנכסים "החשיפה במגזר המט

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

שיעור התשואה הפנימי מנכה את . בדוחות הכספיים 7צגים בבאור הפיננסיים המו
המבוסס , הדוח מחשב את משך החיים הממוצע האפקטיבי. התזרימים הצפויים לשווי ההוגן

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

רעונות מוקדמים עתידיים בפיקדונות הציבור על סמך התזרימים כוללים אומדן לגבי פ
 .התנהגות המפקידים בשנת הדוח

 
לדיווח לפי הוראות בנק ישראל , פרטים נוספים על החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית

 .2012בדוח הכספי לשנת  93ובעמוד  לסקירת ההנהלה' בראה בתוספת  -הכספי
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להלן מידע על השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן נטו של 
 למעט פריטים לא כספיים, המכשירים הפיננסים של הבנק

 
20.04.2002 

 (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 

 (0.0) (2..) 2.0.. 0.2 2.2 82.2 ..212 0%מקביל של 

גידול מיידי 

 0.0%מקביל של 
214.1 8..8 2.2 0.2 ..1.8 (0.8) (0.2) 

 קיטון מיידי

 2.2 00.0 ..48. 0.2 2.2 ..88 288.1 0%מקביל של 

 

20.02.2002 

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

 % -ב ח"במש ליוני שקלים חדשיםבמי

השינוי בשיעורי 

 הריבית

 כ"סה (ב)מטבע חוץ  מטבע ישראלי

צמוד  לא צמוד 

 למדד

 כ"סה כ"סה  אחר דולר

גידול מיידי 

 0%מקביל של 
336.1 95.5 1.6 0.2 433.4 1.9 0.4 

גידול מיידי 

 0.0%מקביל של 
 (ג) (ג) 431.5 0.2 1.6 97.7 332.0

 קיטון מיידי 

 0%מקביל של 
332.3 100.1 1.6 0.2 434.2 2.7 0.6 

 

 .ראה הערות בעמוד הבא
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למעט פריטים לא , רים הפיננסים של הבנקלהלן מידע על השווי ההוגן של המכשי
 (:לפני השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי ריבית)כספיים 

 03.30.03.0 

 במיליוני שקלים חדשים

  (ב)מטבע חוץ  מטבע ישראלי 

לא  

 צמוד

צמוד 

 למדד

 כ"סה אחר דולר

 9,570.5 0.9. 55.0 009.9 5,505.3 (א)נכסים פיננסים  

 ..00.,9 0.5. ..50 9..15 5,005.3 (א)ת  התחייבויות פיננסיו

 557.5 3.0 0.0 75.3 073.3 שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסים

  

 0...0.03.0 

 במיליוני שקלים חדשים

  (ב)מטבע חוץ  מטבע ישראלי 

לא  

 צמוד

צמוד 

 למדד

 כ"סה אחר דולר

 5,964.2 9.5 44.4 857.6 5,656.6 (א)נכסים פיננסים  

 5,532.7 9.3 39.5 759.6 4,724.3 (א)ות פיננסיות  התחייבוי

 434.5 6.2 4.6 98.6 334.7 שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסים

 

 03.30.03.0 

 במיליוני שקלים חדשים

  (ב)מטבע חוץ  מטבע ישראלי 

לא  

 צמוד

צמוד 

 למדד

 כ"סה אחר דולר

 5,942.4 8.3 42.6 839.4 5,622.4 (א)נכסים פיננסים  

 5,494.8 8.3 44.6 734.8 4,767.4 (א)התחייבויות פיננסיות  

 426.3 (ג) 4.6 464.3 345.6 שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסים

 

 .םלא כולל שווי הוגן של מכשירים פיננסיים חוץ מאזניי. כולל מכשירים פיננסים מורכבים ( א)

 לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ (ב)

 ח"אלף ש 466 -מנמוך (   ג)

 

 

ראה , לפירוט נוסף בדבר ההנחות ששימשו לחישוב השווי ההוגן של המכשירים הפיננסים
 .2642בדוח הכספי לשנת  93בעמוד 
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להלן מידע על השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן נטו של 
 למעט פריטים לא כספיים, המכשירים הפיננסים של הבנק

 
20.04.2002 

 (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 

 (0.0) (2..) 2.0.. 0.2 2.2 82.2 ..212 0%מקביל של 

גידול מיידי 

 0.0%מקביל של 
214.1 8..8 2.2 0.2 ..1.8 (0.8) (0.2) 

 קיטון מיידי

 2.2 00.0 ..48. 0.2 2.2 ..88 288.1 0%מקביל של 

 

20.02.2002 

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

 % -ב ח"במש ליוני שקלים חדשיםבמי

השינוי בשיעורי 

 הריבית

 כ"סה (ב)מטבע חוץ  מטבע ישראלי

צמוד  לא צמוד 

 למדד

 כ"סה כ"סה  אחר דולר

גידול מיידי 

 0%מקביל של 
336.1 95.5 1.6 0.2 433.4 1.9 0.4 

גידול מיידי 

 0.0%מקביל של 
 (ג) (ג) 431.5 0.2 1.6 97.7 332.0

 קיטון מיידי 

 0%מקביל של 
332.3 100.1 1.6 0.2 434.2 2.7 0.6 

 

 .ראה הערות בעמוד הבא
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20.04.2002 

 (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 

 0.1 0.4 420.7 (ג) 1.0 101.7 318.0 0%מקביל של 

גידול מיידי 

 0.0%מקביל של 
 (ג) (ג) 420.3 (ג) 1.0 104.0 315.3

 קיטון מיידי

 0.5 2.3 422.6 (ג) 1.0 106.9 314.7 0%מקביל של 

 

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

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

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

 .יבית בכל מגזרי ההצמדההר

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

 .אינה מהותית

 .0.1%-ח או מ"שאלף  100 -מנמוך  ( ג)

 
 

ראה , לפירוט נוסף בדבר ההנחות ששימשו לחישוב השווי ההוגן של המכשירים הפיננסים
 .2012י לשנת בדוח הכספ 93בעמוד 
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 VAR - Value At Riskערך הנתון לסיכון 
 
הפוטנציאלי הצפוי מהחזקת הפוזיציות  המרבינזק הומדן מודל הסתברותי לאהוא  VAR -ה

, 99%ברמת בטחון סטטיסטית של , הקיימות בבנק במשך תקופה עתידית של שבועיים
, שערי חליפין, חוב אגרות תשואותלרבות , במחירי השוקכתוצאה משינויים אפשריים 

 . ח"מיליון ש 6הינה  VARמגבלת החשיפה המותרת בבנק במונחי . מניותואינפלציה 
 

 מיליון 2.2ח לעומת "מיליון ש 1.2 -הסתכם ל 2013לספטמבר  30 -לשל הבנק  VAR -סך ה
 בשלבעיקר נובע  VAR-ב הקיטון .לפי מטבע בסיס שקל לא צמוד ,2012ח בסוף שנת "ש

 .ה לריביתהקטנת החשיפ
 

מיליון  1.7 -הסתכם ל, לפי דיווח חודשי, 2013של  בתשעת החודשיםהממוצע  VAR -ה
 VAR -ח וה"מיליון ש 2.1 -והגיע ל, 2013השיעור המירבי נרשם בסוף חודש ינואר , ח"ש

 .ח"מיליון ש 1.2 -ל 2013 ספטמברהמזערי הגיע בסוף חודש 
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 VAR - Value At Riskערך הנתון לסיכון 
 
הפוטנציאלי הצפוי מהחזקת הפוזיציות  המרבינזק הומדן מודל הסתברותי לאהוא  VAR -ה

, 99%ברמת בטחון סטטיסטית של , הקיימות בבנק במשך תקופה עתידית של שבועיים
, שערי חליפין, חוב אגרות תשואותלרבות , במחירי השוקכתוצאה משינויים אפשריים 

 . ח"מיליון ש 6הינה  VARמגבלת החשיפה המותרת בבנק במונחי . מניותואינפלציה 
 

 מיליון 2.2ח לעומת "מיליון ש 1.2 -הסתכם ל 2013לספטמבר  30 -לשל הבנק  VAR -סך ה
 בשלבעיקר נובע  VAR-ב הקיטון .לפי מטבע בסיס שקל לא צמוד ,2012ח בסוף שנת "ש

 .ה לריביתהקטנת החשיפ
 

מיליון  1.7 -הסתכם ל, לפי דיווח חודשי, 2013של  בתשעת החודשיםהממוצע  VAR -ה
 VAR -ח וה"מיליון ש 2.1 -והגיע ל, 2013השיעור המירבי נרשם בסוף חודש ינואר , ח"ש

 .ח"מיליון ש 1.2 -ל 2013 ספטמברהמזערי הגיע בסוף חודש 
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 ורות בבנקוגיוס המק, מצב הנזילות, סיכוני נזילות 
 

 נזילות  ניסיכו
 

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

 .ובמחיר סבירוכן מסיכון לאי יכולת לממש נכסים בזמן קצוב , השפעה חריגה על המחירים
, את סיכון הנזילות באמצעות מודל פנימי שפותח בבנק בשיתוף עם לאומיאומד הבנק 

המודל הפנימי מבוסס על . של בנק ישראל 342הוראת ניהול בנקאי תקין מספר כנדרש ב
 .תרחיש סטטיסטי ותרחישי קיצון, בהם מצב רגיל, מספר תרחישים

בנושא  342וראת בנק ישראל לתיקון הוראה ה הבנק מיישם את, 2013ליולי  1 -החל מה
 . 2013בינואר שפורסם , 3ילות וההערכות לבאזל ניהול סיכוני נז

 
 מזה עד, 2013 בספטמבר 30-ל נכון, ח"מיליארד ש 1.6בסך של , לבנק קו אשראי מלאומי

בנוסף . אותו ניתן לנצל במצב רגיל לצורך מימון הפעילות העסקית, ח"ח במט"מיליון ש 20
בנק תיק ניירות ערך אותו ניתן לממש או לשעבד כנגד אשראי מבנק ישראל לצורך ניהול ל

 .הנזילות
הוסכם כי המסגרת הלא מנוצלת תתבטל ובמקביל , בהתממשות תרחיש קיצון בנזילות

 .ח"מיליון ש 100אישר לאומי לבנק מסגרת לתרחיש קיצון של עד 
 
 

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

 
 20.4.2002 

 מטבע חוץ (א)מטבע ישראלי  

 נזילותיחס  תרחיש

 (ב) מזערי

, פער הנזילות

 (ג)ח "במש

יחס הנזילות 

 (ב)

, פער הנזילות

 (ג)ח "במש

 3  1.1 395  7.4 רגיל

 (ד)  (ד) 266  2.4 סטטיסטי

 27  2.2 143  1.5 לחץ

 ח"ולל צמוד מטכ .א

 .היחס בין כרית הנזילות לתזרים יוצא חזוי נטו -יחס נזילות מזערי  .ב

 .תזרים הפירעון של הנכסים לבין זה של ההתחייבויות בכל תקופת זמןפער בין ה -פער הנזילות .ג

 .ח"לא קיים מודל סטטיסטי במגזר מט .ד

 
 

, 2012הכספי לשנת  ראה בדוח הגדרות והמודלים ,סיכון הנזילות ניהולעל דיווח מפורט 
  .97עמוד 
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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"למשמעות מושג זה ראה סעיף ". פני עתידצופה 

 .הדירקטוריון
 

חלק מפיקדונות הציבור , במגזר השקלי. טבע ישראליגיוס המקורות בבנק הוא ברובו במ
הם פיקדונות המופקדים גב אל גב , באפיק הלא צמוד וכל הפיקדונות במגזר הצמוד למדד

מידע נוסף ראה "(. חסכונות"להלן )המחזיק את חובת הנזילות הסטטוטורית בגינם , בלאומי
 . 2012בדוחות הכספיים לשנת  22סעיף  1בבאור 

אך כנגד , ציבור לתקופה קצרה משנההח רוב הפעילות היא בפיקדונות "במגזר המט
ח וצמוד "סך פיקדונות הציבור במט. בלאומים פיקדונות גב אל גב פעילות זו מופקדי

 5.9גידול של , ח"מיליון ש 54.6 -ל 2013 לספטמבר 30 -הסתכם ב ,ללא חסכונות, ח"מט
 .2013של  בתשעת החודשים הראשוניםח "מיליון ש

 
 

20.04.2002 

 
 

  מטבע חוץ מטבע ישראלי

 כ"סה ח"כולל צמודי מט צמוד למדד לא צמוד 

 ח"מש % ח"מש % ח"מש % ח"מש 

 פיקדונות 

 4,485.9 1.2 55.4 17.0 762.4 81.8 3,668.1 הציבור

 : מזה

 1,055.4 0.1 0.8 72.2 762.4 27.7 292.2 תוכניות חסכון

 
מסך  17.0% -מהווים כ 2013 לספטמבר 30ליום פיקדונות הציבור הצמודים למדד 

ח וצמוד "הפיקדונות במט. פיקדונות הציבור של הבנק ומופקדים כולם גב אל גב בלאומי
 . בלבד מסך פיקדונות הציבור של הבנק 1.2% -ח מהווים כ"מט

 
פנו חלק מהמשקיעים לאפיקים בעלי פוטנציאל תשואה , בשל הריבית הנמוכה במשק

תשעת שווי אחזקות לקוחות הבנק בניירות ערך גדל במהלך . גון שוק ההוןכ, גבוה יותר
 . ח"מיליון ש 201.8בסכום של  2013של  החודשים הראשונים

 
, ח"מיליארד ש 1.6לבנק מסגרת פעילות מלאומי בסך של , 2013בספטמבר  30-נכון ל

לדוחות  14אור ראה ב, למידע נוסף בדבר מסגרת הפעילות. ח"ח במט"מיליון ש 20מזה עד 
 .2013הכספיים לרבעון השלישי של שנת 
הוסכם כי המסגרת הלא מנוצלת תתבטל ובמקביל , בהתממשות תרחיש קיצון בנזילות

 .ח"מיליון ש 100אישר לאומי לבנק מסגרת לתרחיש קיצון של עד 
שנים ומוארכים כל שנה בשנה  6-רעונם כיבנוסף הבנק הנפיק שטרי הון ללאומי שזמן פ

 .הבנק פנה לבנק ישראל בבקשה לפירעון  מוקדם של שטרי הון אלו באופן מדורג .פתנוס
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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"למשמעות מושג זה ראה סעיף ". פני עתידצופה 

 .הדירקטוריון
 

חלק מפיקדונות הציבור , במגזר השקלי. טבע ישראליגיוס המקורות בבנק הוא ברובו במ
הם פיקדונות המופקדים גב אל גב , באפיק הלא צמוד וכל הפיקדונות במגזר הצמוד למדד

מידע נוסף ראה "(. חסכונות"להלן )המחזיק את חובת הנזילות הסטטוטורית בגינם , בלאומי
 . 2012בדוחות הכספיים לשנת  22סעיף  1בבאור 

אך כנגד , ציבור לתקופה קצרה משנההח רוב הפעילות היא בפיקדונות "במגזר המט
ח וצמוד "סך פיקדונות הציבור במט. בלאומים פיקדונות גב אל גב פעילות זו מופקדי

 5.9גידול של , ח"מיליון ש 54.6 -ל 2013 לספטמבר 30 -הסתכם ב ,ללא חסכונות, ח"מט
 .2013של  בתשעת החודשים הראשוניםח "מיליון ש

 
 

20.04.2002 

 
 

  מטבע חוץ מטבע ישראלי

 כ"סה ח"כולל צמודי מט צמוד למדד לא צמוד 

 ח"מש % ח"מש % ח"מש % ח"מש 

 פיקדונות 

 4,485.9 1.2 55.4 17.0 762.4 81.8 3,668.1 הציבור

 : מזה

 1,055.4 0.1 0.8 72.2 762.4 27.7 292.2 תוכניות חסכון

 
מסך  17.0% -מהווים כ 2013 לספטמבר 30ליום פיקדונות הציבור הצמודים למדד 

ח וצמוד "הפיקדונות במט. פיקדונות הציבור של הבנק ומופקדים כולם גב אל גב בלאומי
 . בלבד מסך פיקדונות הציבור של הבנק 1.2% -ח מהווים כ"מט

 
פנו חלק מהמשקיעים לאפיקים בעלי פוטנציאל תשואה , בשל הריבית הנמוכה במשק

תשעת שווי אחזקות לקוחות הבנק בניירות ערך גדל במהלך . גון שוק ההוןכ, גבוה יותר
 . ח"מיליון ש 201.8בסכום של  2013של  החודשים הראשונים

 
, ח"מיליארד ש 1.6לבנק מסגרת פעילות מלאומי בסך של , 2013בספטמבר  30-נכון ל

לדוחות  14אור ראה ב, למידע נוסף בדבר מסגרת הפעילות. ח"ח במט"מיליון ש 20מזה עד 
 .2013הכספיים לרבעון השלישי של שנת 
הוסכם כי המסגרת הלא מנוצלת תתבטל ובמקביל , בהתממשות תרחיש קיצון בנזילות

 .ח"מיליון ש 100אישר לאומי לבנק מסגרת לתרחיש קיצון של עד 
שנים ומוארכים כל שנה בשנה  6-רעונם כיבנוסף הבנק הנפיק שטרי הון ללאומי שזמן פ

 .הבנק פנה לבנק ישראל בבקשה לפירעון  מוקדם של שטרי הון אלו באופן מדורג .פתנוס
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מיליון  406.7 -ב 2013של שנת  בתשעת החודשים הראשוניםגדל  נטו, האשראי לציבור
 . ח"ש
 

 77.5 -ב  2013של שנת  בתשעת החודשים הראשונים גדלתיק ניירות הערך של הבנק 
האחזקות  ויתר 99.4% -כ -מ"אגרות חוב ממשלתיות ובמקמושקע ברוב התיק . ח"מיליון ש

 475.4 -כל התיק הינו תיק זמין למכירה ומסתכם ל. חברות בדירוג גבוה הן באגרות חוב של
 .כולל ריבית עתידית, ח ייפרע תוך שנה מיום הדוחות"מיליון ש 122.6, מזה, ח"מיליון ש

 
באמצעות אשראי יומי או תוך , יווצרובאם , בנק ישראל מאפשר לבנקים לממן פערי נזילות

חתם הבנק על איגרת חוב לטובת בנק ישראל להבטחת , לשם כך .יומי מבנק ישראל
 .סכומים המגיעים או שיגיעו לבנק ישראל מהבנק

הבנק שיעבד לטובת בנק ישראל בשעבוד שוטף ללא הגבלה בסכום אגרות  לכךכערובה 
אביב על -לקת הבורסה לניירות ערך בתלספציפי המתנהל במס חוב המופקדות בחשבון

הדירקטוריון אישר שיעבוד עד . ל ברשם החברות"הבנק רשם שיעבוד כנ. שם בנק ישראל
 .גובה תיק ניירות הערך של הבנק לצורך קבלת אשראי מבנק ישראל

 64.1 -הסתכם סך ניירות הערך שהועברו לפיקדון המשועבד ב 2013 בספטמבר 30ביום 
 . 2012ח בסוף שנת "מיליון ש 44.0-וואה לח בהש"מיליון ש

 
 462.4גידול של , ח"מיליון ש 1,286.2 -הגיע ל  2013בספטמבר  30סך המימון מבנקים ליום 

נטו , הגידול במימון מבנקים הושפע מהגידול באשראי לציבור. ח מתחילת השנה"מיליון ש
מופקדים גב  שאינםהציבור ובתיק ניירות הערך של הבנק וקוזז על ידי הגידול בפיקדונות 

 .אל גב בלאומי
  

. ח"מיליון ש 0.6 -ב 2013של  תשעת החודשים הראשוניםבמהלך  קטןההון של הבנק 
 .2013בינואר  27הוכרז ביום ש , ח"מיליון ש 80.0בסך  הקיטון נבע מחלוקת דיבידנד

יטון בהון השפעת הדיבידנד על הק. 2013בינואר  28הדיבידנד שולם לבעלי המניות ביום 
 .2013של שנת  הבנק קוזזה על ידי הרווח הנקי במהלך תשעת החודשים הראשונים

 
 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, תוניםלעיבוד נ

הכוללים , הבנק פועל במגוון רחב של פעילויות פיננסיות ולפיכך חשוף לסיכונים תפעוליים
, סיכוני טכנולוגית המידע, סיכוני ציות, סיכונים משפטיים, בין היתר סיכוני מעילות והונאות
 .המשכיות עסקית ואבטחת מידע

 
כללים ועקרונות על מנת לצמצם , ון הבנק קבע מדיניות ניהול סיכונים תפעולייםדירקטורי

 .את ההשלכות של סיכונים אלו ולהפחית את הסבירות להתרחשותם
 

האם לאומי קיימים נהלים ושיטות עבודה שנועדו למזער את הסיכונים  הבבנק כמו בחבר
, הערכה, פרואקטיבי של זיהויניהול הסיכונים התפעוליים מושתת על תהליך . התפעוליים

 . הפחתה של הסיכונים המהותיים/דיווח בקרה, ניטור, מדידה
 .הבנק מקיים בקרות רבות ברמות השונות שמטרתן לגלות ולהתריע על הסיכונים לסוגיהם
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נהלים והסכמים וקיום , הכנת הנחיות, תהליך מזעור הסיכונים מורכב מאיתור מוקדי הסיכון
 .נחיותבקרה אחר ביצוע הה

 
בשנים האחרונות ניתן להבחין  -( דיווח כמידע צופה פני עתיד) סיכון למתקפות סייבר

בוצעו מתקפות בארץ ובעולם כנגד תשתיות . בעליית מדרגה באיומי הסייבר בעולם
 .ממשל ותאגידיםגופי , לאומיות

. םמהווים מטרה אטרקטיבית לתוקפים שוני, הבנק ובנק לאומי כארגונים  פיננסיים 
רשתות התקשורת ומכשירי לקוחותינו הותקפו וסביר שימשיכו להיות , מערכות המחשוב

וחשיפות נוספות ( Fishing)התקפות דיוג , וירוסים ותוכנות זדוניות, תחת התקפות סייבר
 .גניבה או פגיעה בנתונים, שמטרתן פגיעה בשירות

צים ביישום מנגנוני הבנק רואה במידע של הבנק ולקוחותיו נכס עיקרי ומשקיע מאמ
 . ותהליכי בקרה והגנה

ביצע סקר , אבטחת מידע ותקשורת, המספק לבנק את מרבית שרותי המחשב, לאומי
שנתי לשיפור -בעקבות הסקר החל לאומי במהלך רב. לבחינת עמידות בפני איומי סייבר

 .יכולות ההתגוננות מפני איומי הסייבר
תקרית או /ואבטחת מידע  מהותית שלתקרית  בנקלא אירעה ב, 2013של  יליששה עוןברב
 .רסייב
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 נושאים שונים . ה
 

 אחריות תאגידית
, ציב בסדר היום שלו את נושאי האחריות התאגידית בעדיפות גבוההמבנק ערבי ישראלי 

 . כשהוא שוקד על פיתוחה ומביא לידי ביטוי מעשי היבטים מגוונים שלה
 

 אחריות חברתית
רואה חשיבות רבה במעורבות פעילה וקידום מטרות החברה בה הוא  בנק ערבי ישראלי

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

יזמים ותחומים חברתיים במגוון של מ, בחברה ובקהילה הערבית יםהבנק ועובדיו המעורב
מ "תכנית נע; שמטרתה חינוך מוסיקלי משותף לילדים ערביים ויהודיים" מפנה"כגון תכנית 

" אופק"גרעיני ; "לתת"של ארגון " אני בשבילך"פרויקט ; "עתידים"של ( נוער ערבי מצטיין)
ת  טיפול בצמצום היקפי אבטלה "של תב" סטרייב נייד"; של מרכז מעשה" נעורים"ו

לאזור ואדי , של יוזמות קרן אברהם" שריכאת חיאה"בפריפרייה הצפונית והרחבת תכנית 
 ".פחם. א.מכבי א"ו" בני סכנין"חסות לקבוצות הכדורגל ; ערה והמשולש הצפוני

 
 סינוף
סניפים אשר היקף פעילותם מהווה חלק נכבד מהמערך הבנקאי  35ערבי ישראלי לבנק 

 . הצפוני ולשבסקטור הערבי בצפון הארץ ובמש
 

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

נכללו , תכנית העבודה השנתית והרב שנתית והשיקולים בקביעתה, הביקורת הפנימית
 .2012בדוח השנתי לשנת 

 .בתקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים בפרטים אלה
ונדון  2013בפברואר  5הוגש ביום  2012למחצית השנייה של שנת , ידוח המבקר הפנימ

 .2013במרס  18בועדת הביקורת ביום 
 18ונדון בועדת הביקורת ביום  2013במרס  10הוגש ביום  2012דוח שנתי מסכם של שנת 

 .2013במרס 
ן ונדו 2013באוגוסט  27הוגש ביום  2013למחצית הראשונה של שנת , דוח המבקר הפנימי

 .2013בספטמבר  18בועדת הביקורת ביום 
אשר שימשה כמבקרת , יונה ברבון' פרשה לגמלאות הגב 2013באוגוסט  31בתאריך 

המינוי אושר . קרן לוין אבירם לתפקיד זה' ונכנס לתוקף מינויה של גב, הפנימית של הבנק
 .ואושר על ידי בנק ישראל 2013ביוני  12בדירקטוריון בתאריך 

תואר שני במנהל עסקים ורישיון , בירם בעלת תואר ראשון בחשבונאות וכלכלהא-לוין' גב
כספים בלאומי ומתוקף ו ניהול סיכונים, גף ביקורת בנקאיתמשמשת כראש א, ח"רו

 .על הביקורת בבנק והיא בעלת ניסיון רב בביקורת פנימית, בין היתר, אחראית, תפקידה
אולם הדירקטוריון סבור , (חברת האם)ומי מית מחזיקה בניירות ערך של לאהמבקרת הפני

על ידי המבקרת הפנימית ובתגמול שהיא מקבלת מחברת  אלושאין בהחזקת ניירות ערך 
 .כמבקרת פנימית של הבנק, כל השפעה על הפעלת שיקול דעתה המקצועי, האם

יתר הפרטים בדבר העסקתה של המבקרת הפנימית ופעילות הביקורת הינם בהתאם 
 .2012לל בדוח הכספי לשנת לדיווח שנכ
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 הליך אישור הדוחות הכספיים
 

 :להלן תיאור הליך אישור הדוחות הכספיים
 

דירקטוריון הבנק הוא הגורם המופקד על בקרת העל בבנק ועל אישור הדוחות הכספיים 
עשרה מתוך אחד עשר חברי הדירקטוריון הינם בעלי מומחיות חשבונאית . של הבנק
 .ופיננסית

קורת של הדירקטוריון בוחנת את הדוחות הכספיים השנתיים והרבעוניים לציבור ועדת הבי
 .וממליצה לדירקטוריון על אישורם

 
מתקיים דיון , לפני הבאת הדוחות הכספיים לדיון בועדת ביקורת ובמליאת הדירקטוריון

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

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

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

 .  SOX)של חוק  302המתבססת על סעיף 
 

 .הנהלת הבנק דנה בדוחות הכספיים לפני אישורם בדירקטוריון
 

ר "יו :בהשתתפות, וחות הכספייםועדת הביקורת של הדירקטוריון מקיימת דיון בד
, ועדהוהדירקטוריון כמשקיף שאינו חבר הועדה ואינו נוכח בזמן קבלת ההחלטות ב

ל וחברי ההנהלה הרלוונטיים ובכללם "המנכ, (של בנק ישראל 301בהתאם להוראה )
 .המבקרת הפנימית ונציגי רואי החשבון המבקרים של הבנק, החשבונאי הראשי

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

או / הכולל גילוי על ליקויים משמעותיים ו, (SOX 404)הבקרה הפנימית על דווח כספי 
ה פרטים בדבר דרישות גילוי חדשות עוד מקבלים חברי הועד. באם נתגלו מהותיות חולשות

ל הכולל בין היתר "דוח מנכ, (לרבות נוסח ההוראות)החלות על הבנק ( ככל שקיימות)
מידע בדבר , אחרים שקיבלו ביטוי בדוחות הכספיים םסקירה על פעילות הבנק וענייניי

וג חשיפות הבנק לתביעות משפטיות ותיאור התביעות המשפטיות החדשות וכן נאותות סיו
 .להפסדי אשראי החובות הבעייתיים וההפרשות

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

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

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

החשבונאי הראשי של הבנק מציג בפני הועדה את הנושאים העיקריים והמהותיים בדוח 
אם , בנושאים הקריטייםים במדיניות החשבונאית את השינוי, הדירקטוריון ובדוחות הכספיים

 .היו כאלה ואת הערכת הבקרות על דיווח כספי ומהות הליקויים המשמעותיים באם היו
במליאת . ועדת הביקורת מעבירה את המלצתה לאישור הדוחות למליאת הדירקטוריון
, ות הכספייםהדירקטוריון מתקיים דיון בטיוטה המעודכנת של דוח הדירקטוריון ושל הדוח
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המבקרת הפנימית ונציגי רואי החשבון , חברי ההנהלה הרלוונטיים, ל"בהשתתפות המנכ
 דוח של המעודכנת הטיוטה את הדירקטורים מקבליםכחומר רקע לקראת הדיון . המבקרים

לרבות , ההפרשות ופרוט נוסף נלווה רקע חומר עם יחד, הכספיים הדוחות ושל הדירקטוריון
 .אשראיהפרשות להפסדי 

 
החשבונאי . ל של הבנק את תוצאות הפעילות של הבנק"במסגרת דיון זה סוקר המנכ

ומנהל אגף בנקאות מסחרית ואשראי פרטי יג ומנתח את תוצאות פעילות הבנק הראשי מצ
 .סוקר את היקפי ההפרשות והסיווגים לחובות בעייתיים ואת השינויים והמגמות בתחום זה

דירקטוריון דיון בטיוטה המעודכנת של דוח הדירקטוריון לאחר מכן מקיימת מליאת ה
 .והדוחות הכספיים ומאשרת אותם

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

 .המבקרים של הבנק אשר עומדים לרשות הדירקטוריון לשאלות ולהבהרות
או חולשות מהותיות באם עלו כתוצאה /ו רואי החשבון מציגים ליקויים משמעותיים

 .שלאחריהן מאושרים הדוחות הכספיים על ידי הדירקטוריון סקירהמתהליכי ה
 

  הדירקטוריון
 

ישיבות  16-ישיבות מליאה ו 8, 2013חודשים ראשונים לשנת  תשעתהדירקטוריון קיים ב
לפי , חברי ההנהלה כמו כן קיים הדירקטוריון ישיבה ללא נוכחות. של ועדות הדירקטוריון

 .לנוהל עבודת הדירקטוריון 254סעיף 

כדירקטור , אישר הדירקטוריון את צירופו של מר מנחם שוורץ, 2013בספטמבר  9בתאריך 
 –לפקודת הבנקאות ' א 11וזאת לאחר שנתקבל אישור המפקח על הבנקים לפי סעיף 

הנהלת בנק לאומי וראש כחשבונאי ראשי וחבר מר שוורץ כיהן "( פקודת הבנקאות)" 1941
 .החטיבה לחשבונאות בבנק לאומי

אישר הדירקטוריון את הארכת כהונתו של מר מוניר אסעד , 2013בספטמבר  9בתאריך 
' א 11לשלוש שנים נוספות וזאת לאחר קבלת אישור המפקח על הבנקים לפי סעיף 

ר בועדה מר מוניר אסעד מכהן כחב"(. פקודת הבנקאות)" 1941 –לפקודת הבנקאות 
 .שכר ותגמולים וחבר ועדת הביקורת, אשראים, מנהלית
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 בדוח הכספיהערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי 
 

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

ל הבנק והחשבונאי הראשי הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים "מנכ, ה זוהערכ
לסכם ולדווח על המידע , 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

שינוי  בבקרה הפנימית  לא אירע כל 2013 ספטמברב 30עון המסתיים ביום הרב במהלך
אשר השפיע  באופן מהותי או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי , על דיווח כספישל הבנק 

 .על הבקרה  הפנימית של הבנק על הדיווח הכספי
 

את הוחלט לאשר ולפרסם , 2013 נובמברב 20הדירקטוריון שהתקיימה ביום בישיבת 
 ולתקופות 2013 ספטמברב 30בנק ליום ההדוחות הכספיים הבלתי מבוקרים של 

 .סתיימו באותו התאריךהש
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 גיטר.ד                                           נהרי    .ז       

 מנהל כללי                                   ר הדירקטוריון"יו    
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תוספת א'
שיעורי הכנסות והוצאות ריבית של הבנק וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית

חלק א' -
יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר  

2012 2013  
שעור הכנסות יתרה שעור הכנסות יתרה

הכנסה ריבית ממוצעת )א( הכנסה ריבית ממוצעת )א(
% (במיליוני ש"ח) % (במיליוני ש"ח)  

נכסים נושאי ריבית בישראל

8.95 82.7        3,818.4     7.97 אשראי לציבור )ב(   4,255.7        82.4

4.88 14.6        1,217.5     5.24 פיקדונות בבנקים   1,448.3        18.6

3.08 3.9 512.3 1.99 2.2 446.6 אג"ח זמינות למכירה )ג(

7.50 101.2 5,548.2 6.88 103.2 6,150.6 סך כל הנכסים נושאי ריבית

חייבים בגין כרטיסי אשראי שאינם נושאים ריבית      156.5        144.8

נכסים אחרים שאינם נושאים ריבית )ד(      218.2        184.0

5,877.0 6,525.3 סך כל הנכסים

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר  

2012 2013  
שעור הוצאות יתרה שעור הוצאות יתרה

הוצאה ריבית ממוצעת )א( הוצאה ריבית ממוצעת )א(
% (במיליוני ש"ח) % (במיליוני ש"ח)  

התחייבויות נושאות ריבית בישראל

2.46 22.1        3,621.7     2.36 פיקדונות הציבור   3,826.1        22.4

2.59 5.5          857.4        1.67 פיקדונות מבנקים   1,109.7          4.6

4.48 1.7 154.2 3.70 1.4 153.4 כתבי חוב נדחים

2.55 29.3 4,633.3 2.25 28.4 5,089.2 סך כל ההתחייבויות נושאות ריבית

פיקדונות הציבור שאינם נושאים ריבית      665.0        521.1

זכאים בגין כרטיסי אשראי שאינם נושאים ריבית      156.5        144.8

95.8 107.9 התחייבויות אחרות שאינן נושאות ריבית

5,395.0 6,018.6 סך כל ההתחייבויות

482.0 506.7 סך כל האמצעים ההוניים

5,877.0 6,525.3 סך כל ההתחייבויות והאמצעים ההוניים

4.95 4.63 פער הריבית

5.29 71.9 5,548.2 4.95 74.8 6,150.6 תשואה נטו )ו( על נכסים נושאי ריבית בישראל

הערות והפניות ראה בסוף תוספת א' של סקירת ההנהלה.
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תוספת א'
שיעורי הכנסות והוצאות ריבית של הבנק וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית )המשך( 

חלק ב' -
יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית-מידע נוסף על נכסים והתחייבויות נושאי ריבית המיוחסים לפעילות בישראל

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר  

2012 2013  
שעור הכנסות יתרה שעור הכנסות יתרה

הכנסה (הוצאות) ממוצעת )א( הכנסה (הוצאות) ממוצעת )א(
(הוצאה) ריבית (הוצאה) ריבית
% (במיליוני ש"ח) % (במיליוני ש"ח)  

מטבע ישראלי לא צמוד

7.77        88.8 4,703.3 6.85 87.2 5,217.3 סך נכסים נושאי ריבית

(2.05) (19.8) 3,898.5 (1.39) (14.7) 4,259.9 סך התחייבויות נושאות ריבית

5.72 5.46 פער הריבית

מטבע ישראלי צמוד למדד

6.33        12.3 795.5 7.47        16.0 880.3 סך נכסים נושאי ריבית

(5.48) (9.5) 707.4 (6.87) (13.7) 818.4 סך התחייבויות נושאות ריבית

0.85 0.60 פער הריבית

מטבע חוץ )לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ( )ז(

1.19        0.1 49.4 0.20        -           53.0 סך נכסים נושאי ריבית

(1.23) -           27.4 (0.48) -           10.9 סך התחייבויות נושאות ריבית

(0.04) (0.28) פער הריבית

סך פעילות בישראל

7.50        101.2 5,548.2 6.88        103.2 6,150.6 סך נכסים נושאי ריבית

(2.55) (29.3) 4,633.3 (2.25) (28.4) 5,089.2 סך התחייבויות נושאות ריבית

4.95 4.63 פער הריבית

הערות והפניות ראה בסוף תוספת א' של סקירת ההנהלה.
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תוספת א'
שיעורי הכנסות והוצאות ריבית של הבנק וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית )המשך( 

חלק ב' -
יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית-מידע נוסף על נכסים והתחייבויות נושאי ריבית המיוחסים לפעילות בישראל

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר  

2012 2013  
שעור הכנסות יתרה שעור הכנסות יתרה

הכנסה (הוצאות) ממוצעת )א( הכנסה (הוצאות) ממוצעת )א(
(הוצאה) ריבית (הוצאה) ריבית
% (במיליוני ש"ח) % (במיליוני ש"ח)  

מטבע ישראלי לא צמוד

7.77        88.8 4,703.3 6.85 87.2 5,217.3 סך נכסים נושאי ריבית

(2.05) (19.8) 3,898.5 (1.39) (14.7) 4,259.9 סך התחייבויות נושאות ריבית

5.72 5.46 פער הריבית

מטבע ישראלי צמוד למדד

6.33        12.3 795.5 7.47        16.0 880.3 סך נכסים נושאי ריבית

(5.48) (9.5) 707.4 (6.87) (13.7) 818.4 סך התחייבויות נושאות ריבית

0.85 0.60 פער הריבית

מטבע חוץ )לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ( )ז(

1.19        0.1 49.4 0.20        -           53.0 סך נכסים נושאי ריבית

(1.23) -           27.4 (0.48) -           10.9 סך התחייבויות נושאות ריבית

(0.04) (0.28) פער הריבית

סך פעילות בישראל

7.50        101.2 5,548.2 6.88        103.2 6,150.6 סך נכסים נושאי ריבית

(2.55) (29.3) 4,633.3 (2.25) (28.4) 5,089.2 סך התחייבויות נושאות ריבית

4.95 4.63 פער הריבית

הערות והפניות ראה בסוף תוספת א' של סקירת ההנהלה.
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תוספת א'
שיעורי הכנסות והוצאות ריבית של הבנק וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית )המשך( 

חלק ג' -
ניתוח השינויים בהכנסות ובהוצאות ריבית

השינוי בהכנסות מריבית מוקצה בין שינויים המיוחסים לכמות לבין שינויים המיוחסים למחיר לפי כללי ההקצאה הבאים:

א. השינוי המיוחס לשינוי בכמות מחושב על ידי הכפלת המחיר החדש בשינוי בכמות.

ב. השינוי המיוחס לשינוי במחיר חושב על ידי הכפלת הכמות הישנה בשינוי במחיר.

שלושה חודשים שהסתיימו ביום 30.9.2013 לעומת שלושה חודשים שהסתיימו ביום 30.9.2012

גידול )קיטון( בגלל שינוי    
שינוי נטו מחיר כמות

(במיליוני ש"ח)   

נכסים נושאי ריבית בישראל

(0.3) (8.8) 8.5 אשראי לציבור 

2.3 0.4 1.9 נכסים נושאי ריבית אחרים

2.0 (8.4) 10.4 סך כל הכנסות הריבית

התחייבויות נושאות ריבית בישראל

0.3 (1.0) 1.3 פיקדונות הציבור

(1.2) (2.4) 1.2 התחייבויות נושאות ריבית אחרות

(0.9) (3.4) 2.5 סך הכל הוצאות הריבית

הערות והפניות ראה בסוף תוספת א' של סקירת ההנהלה.
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תוספת א'
שיעורי הכנסות והוצאות ריבית של הבנק וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית )המשך(

חלק א' -
יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית

לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר  

2012 2013  
שעור הכנסות יתרה שעור הכנסות יתרה

הכנסה ריבית ממוצעת )א( הכנסה ריבית ממוצעת )א(
% (במיליוני ש"ח) % (במיליוני ש"ח)  

נכסים נושאי ריבית בישראל

8.91 247.5      3,743.2     7.97 אשראי לציבור )ב(   4,113.1      243.5

4.53 40.3        1,194.1     3.88 פיקדונות בבנקים   1,356.1        39.3

3.09 12.9 558.7 2.17 6.7 411.9 אג"ח זמינות למכירה )ג(

7.36 300.7 5,496.0 6.62 289.5 5,881.1 סך כל הנכסים נושאי ריבית

חייבים בגין כרטיסי אשראי שאינם נושאים ריבית      150.6        135.2

נכסים אחרים שאינם נושאים ריבית )ד(      216.8        185.2

5,816.4 6,248.5 סך כל הנכסים

לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר  

2012 2013  
שעור הוצאות יתרה שעור הוצאות יתרה

הוצאה ריבית ממוצעת )א( הוצאה ריבית ממוצעת )א(
% (במיליוני ש"ח) % (במיליוני ש"ח)  

התחייבויות נושאות ריבית בישראל

2.44 64.8        3,544.8     1.94 פיקדונות הציבור   3,781.2        54.8

2.69 18.7        931.2        1.76 פיקדונות מבנקים      949.8        12.5

4.72 5.4 153.3 3.86 4.4 152.8 כתבי חוב נדחים

2.57 88.9 4,629.3 1.96 71.7 4,883.8 סך כל ההתחייבויות נושאות ריבית

פיקדונות הציבור שאינם נושאים ריבית      619.1        496.6

זכאים בגין כרטיסי אשראי שאינם נושאים ריבית      150.6        135.2

99.2 106.5 התחייבויות אחרות שאינן נושאות ריבית

5,360.3 5,760.0 סך כל ההתחייבויות

456.1 488.5 סך כל האמצעים ההוניים

5,816.4 6,248.5 סך כל ההתחייבויות והאמצעים ההוניים

4.79 4.66 פער הריבית

5.17 211.8 5,496.0 4.97 217.8 5,881.1 תשואה נטו )ו( על נכסים נושאי ריבית בישראל

הערות והפניות ראה בסוף תוספת א' של סקירת ההנהלה.
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תוספת א'
שיעורי הכנסות והוצאות ריבית של הבנק וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית )המשך(

חלק א' -
יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית

לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר  

2012 2013  
שעור הכנסות יתרה שעור הכנסות יתרה

הכנסה ריבית ממוצעת )א( הכנסה ריבית ממוצעת )א(
% (במיליוני ש"ח) % (במיליוני ש"ח)  

נכסים נושאי ריבית בישראל

8.91 247.5      3,743.2     7.97 אשראי לציבור )ב(   4,113.1      243.5

4.53 40.3        1,194.1     3.88 פיקדונות בבנקים   1,356.1        39.3

3.09 12.9 558.7 2.17 6.7 411.9 אג"ח זמינות למכירה )ג(

7.36 300.7 5,496.0 6.62 289.5 5,881.1 סך כל הנכסים נושאי ריבית

חייבים בגין כרטיסי אשראי שאינם נושאים ריבית      150.6        135.2

נכסים אחרים שאינם נושאים ריבית )ד(      216.8        185.2

5,816.4 6,248.5 סך כל הנכסים

לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר  

2012 2013  
שעור הוצאות יתרה שעור הוצאות יתרה

הוצאה ריבית ממוצעת )א( הוצאה ריבית ממוצעת )א(
% (במיליוני ש"ח) % (במיליוני ש"ח)  

התחייבויות נושאות ריבית בישראל

2.44 64.8        3,544.8     1.94 פיקדונות הציבור   3,781.2        54.8

2.69 18.7        931.2        1.76 פיקדונות מבנקים      949.8        12.5

4.72 5.4 153.3 3.86 4.4 152.8 כתבי חוב נדחים

2.57 88.9 4,629.3 1.96 71.7 4,883.8 סך כל ההתחייבויות נושאות ריבית

פיקדונות הציבור שאינם נושאים ריבית      619.1        496.6

זכאים בגין כרטיסי אשראי שאינם נושאים ריבית      150.6        135.2

99.2 106.5 התחייבויות אחרות שאינן נושאות ריבית

5,360.3 5,760.0 סך כל ההתחייבויות

456.1 488.5 סך כל האמצעים ההוניים

5,816.4 6,248.5 סך כל ההתחייבויות והאמצעים ההוניים

4.79 4.66 פער הריבית

5.17 211.8 5,496.0 4.97 217.8 5,881.1 תשואה נטו )ו( על נכסים נושאי ריבית בישראל

הערות והפניות ראה בסוף תוספת א' של סקירת ההנהלה.
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תוספת א'
שיעורי הכנסות והוצאות ריבית של הבנק וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית )המשך( 

חלק ב' -
יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית-מידע נוסף על נכסים והתחייבויות נושאי ריבית המיוחסים לפעילות בישראל

לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר  

2012 2013  
שעור הכנסות יתרה שעור הכנסות יתרה

הכנסה (הוצאות) ממוצעת )א( הכנסה (הוצאות) ממוצעת )א(
(הוצאה) ריבית (הוצאה) ריבית
% (במיליוני ש"ח) % (במיליוני ש"ח)  

מטבע ישראלי לא צמוד

7.71        267.0 4,659.6 6.95 258.0 4,990.7 סך נכסים נושאי ריבית

(2.17) (63.5) 3,912.5 (1.51) (46.2) 4,099.5 סך התחייבויות נושאות ריבית

5.54 5.44 פער הריבית

מטבע ישראלי צמוד למדד

5.66        33.3 790.0 5.01        31.4 840.4 סך נכסים נושאי ריבית

(4.88) (25.2) 692.9 (4.41) (25.4) 771.8 סך התחייבויות נושאות ריבית

0.78 0.60 פער הריבית

מטבע חוץ )לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ( )ז(

1.24        0.4 46.4 0.31        0.1          50.0 סך נכסים נושאי ריבית

(1.37) (0.2) 23.9 (0.68) (0.1) 12.5 סך התחייבויות נושאות ריבית

(0.13) (0.37) פער הריבית

סך פעילות בישראל

7.36        300.7 5,496.0 6.62        289.5 5,881.1 סך נכסים נושאי ריבית

(2.57) (88.9) 4,629.3 (1.96) (71.7) 4,883.8 סך התחייבויות נושאות ריבית

4.79 4.66 פער הריבית

הערות והפניות ראה בסוף תוספת א' של סקירת ההנהלה.
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תוספת א'
שיעורי הכנסות והוצאות ריבית של הבנק וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית )המשך( 

חלק ג' -
ניתוח השינויים בהכנסות ובהוצאות ריבית

השינוי בהכנסות מריבית מוקצה בין שינויים המיוחסים לכמות לבין שינויים המיוחסים למחיר לפי כללי ההקצאה הבאים:

א. השינוי המיוחס לשינוי בכמות מחושב על ידי הכפלת המחיר החדש בשינוי בכמות.

ב. השינוי המיוחס לשינוי במחיר חושב על ידי הכפלת הכמות הישנה בשינוי במחיר.

תשעה חודשים שהסתיימו ביום 30.9.2013 לעומת תשעה חודשים שהסתיימו ביום 30.9.2012

גידול )קיטון( בגלל שינוי    
שינוי נטו מחיר כמות

(במיליוני ש"ח)   

נכסים נושאי ריבית בישראל

(4.0) (25.9) 21.9 אשראי לציבור 

(7.2) (7.6) 0.4 נכסים נושאי ריבית אחרים

(11.2) (33.5) 22.3 סך כל הכנסות הריבית

התחייבויות נושאות ריבית בישראל

(10.0) (13.7) 3.7 פיקדונות הציבור

(7.2) (7.5) 0.3 התחייבויות נושאות ריבית אחרות

(17.2) (21.2) 4.0 סך הכל הוצאות הריבית

הערות והפניות ראה בסוף תוספת א' של סקירת ההנהלה.
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  'וספת את

 (המשך) ריביתשל הבנק וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות  ריביתשיעורי הכנסות והוצאות 

 הערות

 (.על בסיס יתרות יומיות-במגזר מטבע ישראלי לא צמוד)על בסיס יתרות לתחילת החודשים . א

פגומים שאינם צוברים הכנסות לרבות חובות . לפני ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות להפסדי אשראי. ב

  .ריבית

הפסדים שטרם מומשו /נוספה היתרה הממוצעת של רווחים/ח זמינות למכירה נוכתה"מהיתרה הממוצעת של אג. ג

מות בגין התא"הכלולים בהון במסגרת רווח כולל אחר מצטבר בסעיף , ח זמינות למכירה"אג מהתאמות לשווי הוגן בגין

 ח''מיליוני ש 2.2בסך  30.9.2013לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  "מכירה לפי שווי הוגןל הצגת ניירות ערך זמינים

 3.0בסך  30.9.2013חודשים שהסתיימו ביום  תשעהול (ח''מיליוני ש 4.5בסך  30.9.2012לשלושה חודשים שהסתיימו ביום )

 (.ח''מיליוני ש 4.4בסך  30.9.2012חודשים שהסתיימו ביום  תשעהל) ח''מיליוני ש

 .ובניכוי הפרשה להפסדי אשראי ריבית נושאיםנכסים אחרים שאינם . ד

וביום  30.9.2013בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום  ריביתנכללו בהכנסות , ח''מיליוני ש 1.9עמלות בסך . ה

חודשים  תשעהשל  בתקופה ריביתנכללו בהכנסות , ח''מיליוני ש 5.6עמלות בסך ח ו''מיליוני ש 2.0סך  30.9.2012

 .ח''מיליוני ש 5.4סך  30.9.2012וביום  30.9.2013שהסתיימו ביום 

 .ריביתנטו לחלק לסך הנכסים נושאי ה ריביתהכנסות  -תשואה נטו . ו

 .ח''מחושב על פי הדוחות באלפי ש. ז
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17סקירת ההנהלה   
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תוספת ב'
החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית ליום 30 בספטמבר 2013

30 בספטמבר 2013 ,לא מבוקר
מעל מעל מעל מעל מעל מעל מעל עם

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

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

במיליוני ש''ח מטבע ישראלי לא צמוד

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

סה"כ שווי הוגן של נכסים פיננסיים )א( 4,347.2  296.3  296.8  427.6  105.9  114.9  2.2        -

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

סה"כ שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות )א( 3,943.8  180.5  502.3  374.4  141.3  68.5  14.2        -

מכשירים פיננסיים, נטו

-       (12.0)  46.4 (35.4)  53.2 (205.5) החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר 403.4  115.8 

החשיפה המצטברת במגזר 403.4  519.2  313.7  366.9  331.5  377.9  365.9  365.9 

מטבע ישראלי צמוד למדד

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

סה"כ שווי הוגן של נכסים פיננסיים )א( 15.6  80.4  108.0  198.3  144.0  324.8  54.8        -

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

סה"כ שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות )א( 13.4  29.0  164.1  159.7  128.4  304.4  52.6        -

מכשירים פיננסיים, נטו

-        2.2  20.4  15.6  38.6 (56.1) החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר 2.2  51.4 

 74.3  74.3  72.1  51.7  36.1 (2.5) החשיפה המצטברת במגזר 2.2  53.6 

מטבע חוץ )ב(

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

סה"כ שווי הוגן של נכסים פיננסיים )א( 49.4  1.7  5.5  1.3        -       -       -       -

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

סה"כ שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות )א( 46.6  2.6  5.5  0.8        -       -       -       -

מכשירים פיננסיים, נטו

-       -       -       -        0.5 -       (0.9) החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר 2.8 

החשיפה המצטברת במגזר 2.8  1.9  1.9         2.4        2.4        2.4        2.4        2.4

חשיפה כוללת לשינויים בשיעורי הריבית

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

סה"כ שווי הוגן של נכסים פיננסיים )א( 4,412.2  378.4  410.3  627.2  249.9  439.7  57.0        -

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

סה"כ שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות )א( 4,003.8  212.1  671.9  534.9  269.7  372.9  66.8        -

מכשירים פיננסיים, נטו

-         (9.8)  66.8 (19.8)  92.3 (261.6) החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר 408.4  166.3 

החשיפה המצטברת במגזר 408.4  574.7  313.1  405.4  385.6  452.4  442.6  442.6 

הערות והפניות ראה בסוף תוספת ב' של סקירת ההנהלה.
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31 בדצמבר 2012 ,מבוקר 30 בספטמבר 2012 ,לא מבוקר   
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 במש''ח בשנים באחוזים במש''ח בשנים באחוזים במש''ח

 0.32  4.27 5,056.0 0.34  4.58 5,022.1 0.41 3.56  5,595.0  4.1 

 0.38  2.54 4,724.3 0.39  2.76 4,707.1 0.33 2.32  5,225.0 -       

 4.18  1.57 857.6 4.12  2.08 839.1 4.35 1.60  926.6  0.7 

 4.38  1.38 759.6 4.33  1.81 734.8 4.31 1.49  851.6 -       

 0.11  1.29 50.6 0.19  1.18 50.9 0.11 0.71  57.9 -       

 0.11  0.38 48.8 0.19  0.16 49.9 0.10 0.09  55.5 -       

0.87  2.41 5,964.2 0.87  2.90 5,912.1 0.96 2.32       6,579.5  4.8 

0.92  1.78 5,532.7 0.91  2.15 5,491.8 0.88 1.75       6,132.1 -       

74 



7517
 73  

תוספת ב'
החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית ליום 30 בספטמבר 2013

30 בספטמבר 2013 ,לא מבוקר
מעל מעל מעל מעל מעל מעל מעל עם

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

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

במיליוני ש''ח מטבע ישראלי לא צמוד

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

סה"כ שווי הוגן של נכסים פיננסיים )א( 4,347.2  296.3  296.8  427.6  105.9  114.9  2.2        -

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

סה"כ שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות )א( 3,943.8  180.5  502.3  374.4  141.3  68.5  14.2        -

מכשירים פיננסיים, נטו

-       (12.0)  46.4 (35.4)  53.2 (205.5) החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר 403.4  115.8 

החשיפה המצטברת במגזר 403.4  519.2  313.7  366.9  331.5  377.9  365.9  365.9 

מטבע ישראלי צמוד למדד

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

סה"כ שווי הוגן של נכסים פיננסיים )א( 15.6  80.4  108.0  198.3  144.0  324.8  54.8        -

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

סה"כ שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות )א( 13.4  29.0  164.1  159.7  128.4  304.4  52.6        -

מכשירים פיננסיים, נטו

-        2.2  20.4  15.6  38.6 (56.1) החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר 2.2  51.4 

 74.3  74.3  72.1  51.7  36.1 (2.5) החשיפה המצטברת במגזר 2.2  53.6 

מטבע חוץ )ב(

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

סה"כ שווי הוגן של נכסים פיננסיים )א( 49.4  1.7  5.5  1.3        -       -       -       -

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

סה"כ שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות )א( 46.6  2.6  5.5  0.8        -       -       -       -

מכשירים פיננסיים, נטו

-       -       -       -        0.5 -       (0.9) החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר 2.8 

החשיפה המצטברת במגזר 2.8  1.9  1.9         2.4        2.4        2.4        2.4        2.4

חשיפה כוללת לשינויים בשיעורי הריבית

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

סה"כ שווי הוגן של נכסים פיננסיים )א( 4,412.2  378.4  410.3  627.2  249.9  439.7  57.0        -

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

סה"כ שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות )א( 4,003.8  212.1  671.9  534.9  269.7  372.9  66.8        -

מכשירים פיננסיים, נטו

-         (9.8)  66.8 (19.8)  92.3 (261.6) החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר 408.4  166.3 

החשיפה המצטברת במגזר 408.4  574.7  313.1  405.4  385.6  452.4  442.6  442.6 

הערות והפניות ראה בסוף תוספת ב' של סקירת ההנהלה.
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31 בדצמבר 2012 ,מבוקר 30 בספטמבר 2012 ,לא מבוקר   
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 במש''ח בשנים באחוזים במש''ח בשנים באחוזים במש''ח

 0.32  4.27 5,056.0 0.34  4.58 5,022.1 0.41 3.56  5,595.0  4.1 

 0.38  2.54 4,724.3 0.39  2.76 4,707.1 0.33 2.32  5,225.0 -       

 4.18  1.57 857.6 4.12  2.08 839.1 4.35 1.60  926.6  0.7 

 4.38  1.38 759.6 4.33  1.81 734.8 4.31 1.49  851.6 -       

 0.11  1.29 50.6 0.19  1.18 50.9 0.11 0.71  57.9 -       

 0.11  0.38 48.8 0.19  0.16 49.9 0.10 0.09  55.5 -       

0.87  2.41 5,964.2 0.87  2.90 5,912.1 0.96 2.32       6,579.5  4.8 

0.92  1.78 5,532.7 0.91  2.15 5,491.8 0.88 1.75       6,132.1 -       
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 ' תוספת ב

 (המשך) 3300 בספטמבר 03החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית ליום 

 :תהערות כלליו

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

 .יימסרו לכל מבקש, סעיפי המאזן השונים

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

 ,בדוח הכספי 7מהוונים לפי שיעורי הריבית שמנכים אותם אל השווי ההוגן הכלול בגין המכשיר הפיננסי בבאור 

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

 .2012ת לשנ בדוח הכספי 17ראה באור  ,ההוגן של המכשירים הפיננסיים

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

  .התקופה

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

בשיעור התשואה הפנימי של כל אחד מהמכשירים ( 0.1%גידול של )ה משינוי קטן כתוצא 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

 .למטבע חוץ לרבות מטבע ישראלי צמוד( ב)
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תוספת ג'
סיכון האשראי לפי ענפי משק 

לא מבוקר
ליום 30 בספטמבר 2013

חובות )ב( וסיכון אשראי חוץ מאזני )למעט נגזרים( )ג( סיכון אשראי כולל )א(
הפסדי אשראי )ד(     

יתרת מחיקות הוצאות
הפרשה חשבונאיות בגין הפסדי
להפסדי נטו אשראי )*( מזה: סך הכל )*( בעייתי )ה( סך הכל
אשראי פגום בעייתי )ה( חובות )ב(

 במיליוני ש''ח
פעילות לווים בישראל

ציבור - מסחרי
חקלאות 78.2 2.7 78.2 68.0 2.7 0.5 0.5 0.3 1.2
4.4 )0.8( )1.3( תעשיה 208.4 10.1 208.4 176.0 10.1 2.7
בינוי ונדל"ן-בינוי 644.2 11.8 644.2 416.2 11.8 6.1 1.2 0.3 8.8
בינוי ונדל"ן-פעילויות בנדל"ן 146.3 0.7 146.3 139.6 0.7 0.7 0.8 0.1 2.6
- - - - - - 0.1 - חשמל ומים 0.1
8.1 )0.1( )0.2( מסחר 749.0 18.5 747.8 628.7 18.5 4.9
0.8 0.1 - בתי מלון, שרותי הארחה ואוכל 42.4 4.8 42.4 36.3 4.8 0.3
תחבורה ואחסנה  317.1 3.8 317.1 280.5 3.8 0.9 0.5 0.3 2.0
תקשורת ושרותי מחשב 18.7 0.5 18.7 12.8 0.5 0.4 0.3 0.1 0.6
0.1 - - - - 7.9 10.9 - שירותים פיננסיים 10.9
1.6 0.2 - שירותים עסקיים ואחרים 141.0 2.3 141.0 116.8 2.3 1.2
0.1 - - שירותים צבוריים וקהילתיים 194.5 5.7 194.5 162.7 5.7 1.6

סך הכל מסחרי 2,550.8 60.9 2,549.6 2,045.5 60.9 19.3 1.8 0.5 30.3
- - - - - 29.2 29.2 - אנשים פרטיים - הלוואות דיור 29.2
אנשים פרטיים - אחר 2,945.4 29.9 2,945.4 2,481.8 29.9 10.5 4.3 2.2 29.6
סך כל הציבור - פעילות בישראל 5,525.4 90.8 5,524.2 4,556.5 90.8 29.8 6.1 2.7 59.9
- - - - - 1,483.8 1,484.8 - בנקים בישראל  1,486.3
- - - - - - - - ממשלת ישראל 472.7
סך הכל פעילות בישראל 7,484.4 90.8 7,009.0 6,040.3 90.8 29.8 6.1 2.7 59.9

ליום 30 בספטמבר 2012 )ו(
חובות )ב( וסיכון אשראי חוץ מאזני )למעט נגזרים( )ג( סיכון אשראי כולל )א(

הפסדי אשראי )ד(     
יתרת מחיקות הוצאות

הפרשה חשבונאיות בגין הפסדי
להפסדי נטו  אשראי )*( מזה: סך הכל )*( בעייתי )ה( סך הכל
אשראי )ז( פגום בעייתי )ה( חובות )ב(

 במיליוני ש''ח
פעילות לווים בישראל

ציבור - מסחרי
1.1 - - חקלאות 78.7 1.5 78.7 68.1 1.5 0.2
4.3 - )0.5( תעשיה 194.8 15.9 194.8 162.6 15.9 4.1
בינוי ונדל"ן-בינוי 508.7 13.3 508.7 365.7 13.3 3.9 2.8 0.8 7.8
2.0 )0.4( - בינוי ונדל"ן-פעילויות בנדל"ן 140.4 2.3 140.4 120.8 2.3 0.3
0.1 - 0.1 - - 0.2 0.3 - חשמל ומים 0.3
7.2 0.2 )0.6( מסחר 663.8 17.3 662.6 557.2 17.3 4.8
0.8 0.1 - בתי מלון, שרותי הארחה ואוכל 40.7 6.4 40.7 35.2 6.4 0.1
1.7 0.4 )0.2( תחבורה ואחסנה  275.4 4.2 275.4 252.3 4.2 0.7
תקשורת ושרותי מחשב 14.6 0.5 14.6 12.0 0.5 0.2 0.2 0.1 0.3

- )0.1( - - - 8.2 10.1 - שירותים פיננסיים 10.1
1.4 0.3 - שירותים עסקיים ואחרים 122.1 3.7 122.1 99.7 3.7 0.7

- - - שירותים צבוריים וקהילתיים 197.5 4.9 197.5 161.7 4.9 1.4
סך הכל מסחרי 2,247.1 70.0 2,245.9 1,843.7 70.0 16.4 1.8 1.4 26.7
- - - - - 31.6 31.6 - אנשים פרטיים - הלוואות דיור 31.6
אנשים פרטיים - אחר 2,612.8 33.7 2,612.8 2,176.4 33.7 8.5 5.2 5.4 26.0
סך כל הציבור - פעילות בישראל 4,891.5 103.7 4,890.3 4,051.7 103.7 24.9 7.0 6.8 52.7
- - - - - 1,329.2 1,329.2 - בנקים בישראל  1,330.8
- - - - - - - - ממשלת ישראל 498.8
סך הכל פעילות בישראל 6,721.1 103.7 6,219.5 5,380.9 103.7 24.9 7.0 6.8 52.7

)א(  סיכון אשראי מאזני וסיכון אשראי חוץ מאזני, לרבות בגין מכשירים נגזרים. כולל: חובות )ב(, אגח וסיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ  
       מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה בסך של 6,040.3 מיליוני ש''ח, 475.4 מיליוני ש''ח ו- 968.7 מיליוני ש''ח בהתאמה.

       ליום 30.9.2012:  5,380.9 מיליוני ש''ח, 501.6 מיליוני ש''ח ו- 838.6 מיליוני ש''ח בהתאמה.
)ב(  אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח וניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר.

)ג(   סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה, למעט בגין מכשירים נגזרים.
)ד(  כולל בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים )מוצגים במאזן בסעיף "התחייבויות אחרות"(.

)ה(  סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני פגום, נחות או בהשגחה מיוחדת.
)ו(    החל מהדוח לשנת 2012 יישם הבנק לראשונה את הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא עדכון הגילוי על איכות האשראי של חובות ועל הפרשה 

       להפסדי אשראי. מספרי ההשוואה לתקופת ביניים מקבילה בשנת 2012 סווגו מחדש ככל שניתן כדי להתאימם למתכונת הנדרשת לפי 
       ההוראות כאמור.

)ז(   סווג מחדש.
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תוספת ג'
סיכון האשראי לפי ענפי משק )המשך(

מבוקר
ליום 31 בדצמבר 2012

חובות )ב( וסיכון אשראי חוץ מאזני )למעט נגזרים( )ג( סיכון אשראי כולל )א(
הפסדי אשראי )ד(     

יתרת מחיקות הוצאות
הפרשה חשבונאיות בגין הפסדי
להפסדי נטו אשראי מזה: סך הכל  בעייתי )ה( סך הכל
אשראי פגום בעייתי )ה( חובות )ב(

 במיליוני ש''ח
פעילות לווים בישראל

ציבור - מסחרי
1.1 )0.2( )0.2( חקלאות 77.3 1.6 77.3 66.1 1.6 0.2
תעשיה 207.1 16.0 207.1 180.3 16.0 4.0 0.7 0.6 4.9
בינוי ונדל"ן-בינוי 539.2 12.5 539.2 365.8 12.5 4.1 4.0 2.0 7.8
2.0 )0.4( - בינוי ונדל"ן-פעילויות בנדל"ן 140.0 4.2 140.0 122.0 4.2 2.1

- - - - - 0.1 0.1 - חשמל ומים 0.1
מסחר 702.7 16.5 701.5 587.8 16.5 4.3 1.0 0.5 8.5
בתי מלון, שרותי הארחה ואוכל 40.7 6.9 40.7 35.3 6.9 1.6 0.1 0.2 0.8
1.8 0.5 - תחבורה ואחסנה  279.7 4.5 279.7 252.2 4.5 0.7
תקשורת ושרותי מחשב 9.8 0.5 9.8 8.2 0.5 0.4 0.4 0.2 0.4

- )0.1( )0.1( - - 8.2 10.2 - שירותים פיננסיים 10.2
שירותים עסקיים ואחרים 130.6 3.3 130.6 106.1 3.3 0.9 0.7 0.7 1.7

- - שירותים  צבוריים וקהילתיים 199.7 3.7 199.7 161.7 3.7 1.3 0.1

סך הכל מסחרי 2,337.1 69.7 2,335.9 1,893.8 69.7 19.6 6.7 4.0 29.0
- - - - - 30.4 30.4 - אנשים פרטיים - הלוואות דיור 30.4
אנשים פרטיים - אחר 2,658.2 40.6 2,658.2 2,222.5 40.6 10.3 7.9 6.6 27.5

סך כל הציבור - פעילות בישראל 5,025.7 110.3 5,024.5 4,146.7 110.3 29.9 14.6 10.6 56.5
- - - - - 1,311.8 1,311.8 - בנקים בישראל )ו( 1,313.3
- - - - - - - - ממשלת ישראל 395.2

סך הכל פעילות בישראל 6,734.2 110.3 6,336.3 5,458.5 110.3 29.9 14.6 10.6 56.5

)א(  סיכון אשראי מאזני וסיכון אשראי חוץ מאזני, לרבות בגין מכשירים נגזרים. כולל: חובות )ב(, אגח וסיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ  
      מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה בסך של 5,458.5 מיליוני ש''ח, 397.9 מיליוני ש''ח ו- 877.8 מיליוני ש''ח.

)ב( אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח וניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר.
)ג(  סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה, למעט בגין מכשירים נגזרים.

)ד(  כולל בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים )מוצגים במאזן בסעיף "התחייבויות אחרות"(.
)ה(  סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני פגום, נחות או בהשגחה מיוחדת.

)ו(   סווג מחדש.
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 (Certification)הצהרה לגבי גילוי 

 :מצהיר כי, דניאל גיטראני 

 ."(הדוח: "להלן) 30.9.2013לרבעון שהסתיים ביום "( הבנק: "להלן)של בנק ערבי ישראלי  הרבעוניסקרתי את הדוח  .1
ובדה מהותית הנחוץ כדי הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של ע, בהתבסס על ידיעתי .2

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

 וצגיםשל הבנק לימים ולתקופות המותזרימי המזומנים השינויים בהון  ,תתוצאות הפעולו, את המצב הכספי, המהותיות

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

 :וכן. ( 1)של הבנק על דיווח כספי 
המיועדים להבטיח שמידע , קוחנו של בקרות ונהלים כאלהאו גרמנו לקביעתם תחת פי, קבענו בקרות ונהלים כאלה .א

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

רה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים למטרות חיצוניות המיועדת לספק מידה סבי

 ;ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו

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

 וכן; לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו, ת והנהלים לגבי הגילוישל הבקרו
או סביר , 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, שצפוי להשפיע באופן מהותי
לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון של , המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר אני ואחרים בבנק .5

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

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

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

 .משמעותי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי
 

 .על פי כל דין, ותי או מאחריות כל אדם אחראין באמור לעיל כדי לגרוע מאחרי

         

          

    
 ________________ 

 גיטר. ד        

  מנהל כללי       

  "דוח דירקטוריון"כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר ( 1)
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 (Certification)הצהרה לגבי גילוי 

 :ר כי מצהי, יובל צוראני 

 ."(הדוח: "להלן) 30.9.2013לרבעון שהסתיים ביום "( הבנק: "להלן)של בנק ערבי ישראלי  הרבעוניאת הדוח סקרתי  .1
הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי , בהתבסס על ידיעתי .2

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

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

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

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

 ;בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח, ידיעתנו על ידי אחרים בבנקמובא ל, מהותי המתייחס לבנק
, או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית על דיווח כספי כזו, קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו .ב

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

 ;ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו

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

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

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

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

 וכן; ספילסכם ולדווח על מידע כ, לעבד ,אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתו של הבנק לרשום

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

 .משמעותי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי
 

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

 

            __________________ 

  צור. י         

 סגן מנהל כללי

  חשבונאי ראשי

      "דוח דירקטוריון"כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר ( 1)
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תמצית מאזן ליום 30 בספטמבר 2013
סכומים מדווחים

31.12.2012 30.9.2012 30.9.2013
מבוקר לא מבוקר לא מבוקר באור

במיליוני ש''ח
נכסים

1,467.0 1,412.9 1,594.5 מזומנים ופיקדונות בבנקים

397.9 501.6 475.4 2,11 ניירות ערך

4,146.7 4,051.7 4,556.5 3 אשראי לציבור 

)54.1( )50.6( )57.2( 3 הפרשה להפסדי אשראי

4,092.6 4,001.1 4,499.3 אשראי לציבור, נטו

68.6 65.4 70.4 בניינים וציוד

77.8 71.0 76.7 נכסים אחרים

6,103.9 6,052.0 6,716.3 סך כל הנכסים 

התחייבויות והון

4,344.8 4,172.3 4,485.9 פיקדונות הציבור 

823.8 982.5 1,286.2 פיקדונות מבנקים

157.1 155.4 154.3 כתבי התחייבויות נדחים

251.4 239.6 263.7 התחייבויות אחרות )א(

5,577.1 5,549.8 6,190.1 סך כל ההתחייבויות

526.8 502.2 526.2 הון 

6,103.9 6,052.0 6,716.3 סך כל ההתחייבויות וההון 

)א( מזה: הפרשה להפסדי אשראי בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים: ליום 30.9.2013 סך 2.7 מיליוני ש''ח, 

                ליום 30.9.2012 סך 2.1 מיליוני ש''ח וליום 31.12.2012 סך 2.4 מיליוני ש''ח.

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

תאריך אישור הדוחות הכספיים: 20 בנובמבר 2013.

 הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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תמצית דוח רווח והפסד
לתקופות שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2013

סכומים מדווחים
לשנה שהסתיימה לתשעה חודשים שהסתיימו לשלושה חודשים שהסתיימו

ביום 31 בדצמבר ביום 30 בספטמבר ביום 30 בספטמבר

2012 2012 2013 2012 2013
מבוקר לא מבוקר לא מבוקר לא מבוקר לא מבוקר באור

במיליוני ש''ח

388.4 300.7 289.5 101.2 103.2 8 הכנסות ריבית
105.6 88.9 71.7 29.3 28.4 8 הוצאות ריבית

282.8 211.8 217.8 71.9 74.8 הכנסות ריבית, נטו

14.6 7.0 6.1 3.1 4.9 3 הוצאות בגין הפסדי אשראי

268.2 204.8 211.7 68.8 69.9
הכנסות ריבית, נטו לאחר הוצאות בגין 

הפסדי אשראי

הכנסות שאינן מריבית

5.3 2.4 4.5 2.1 0.6 9 הכנסות מימון שאינן מריבית

115.4 85.2 86.3 28.0 29.1 ע מ ל ו ת 

2.4 2.2 3.9 )0.1( 2.3 הכנסות )הוצאות( אחרות 

123.1 89.8 94.7 30.0 32.0 סך כל ההכנסות שאינן מריבית

הוצאות תפעוליות ואחרות

127.7 95.3 99.1 29.5 32.6 משכורות והוצאות נלוות

35.0 25.4 28.1 8.9 9.7 אחזקה ופחת בנינים וציוד

70.1 52.4 57.0 18.1 19.1 הוצאות אחרות

232.8 173.1 184.2 56.5 61.4 סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

158.5 121.5 122.2 42.3 40.5 רווח לפני מסים 

55.4 42.4 42.0 13.9 12.9 הפרשה למסים על הרווח

103.1 79.1 80.2 28.4 27.6 רווח נקי 

רווח בסיסי ומדולל למניה רגילה

101.58 77.93 79.01 27.98 27.19 רווח נקי 

1,015,000 1,015,000 1,015,000 1,015,000 1,015,000

ממוצע משוקלל של מספר המניות 
הרגילות בנות 0.01 ש''ח ע.נ. כ"א 

ששימש בחישוב הרווח הבסיסי 
והמדולל למניה

הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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תמצית דוח על הרווח הכולל
לתקופות שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2013

סכומים מדווחים
לשנה שהסתיימה לתשעה חודשים שהסתיימו לשלושה חודשים שהסתיימו

ביום 31 בדצמבר ביום 30 בספטמבר ביום 30 בספטמבר

2012 2012 2013 2012 2013
מבוקר לא מבוקר לא מבוקר לא מבוקר לא מבוקר באור

במיליוני ש''ח

רווח נקי 27.6  28.4  80.2  79.1  103.1 

רווח )הפסד( כולל אחר, לפני מסים:

 0.3 )0.6( )1.2( )1.6(  0.1 
התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים 

למכירה לפי שווי הוגן נטו

 0.3 )0.6( )1.2( )1.6( רווח )הפסד( כולל אחר, לפני מסים 0.1 

)0.1( השפעת המס המתייחס           - 0.5  0.4  0.2 

 0.2 )0.4( )0.8( )1.1(  0.1 12 רווח )הפסד( כולל אחר, לאחר מסים

הרווח הכולל 27.7  27.3  79.4  78.7  103.3 

)א( ביום 1 בינואר 2013 אימץ הבנק לראשונה את הוראות המפקח על הבנקים בנושא דוח על רווח כולל. אימוץ ההוראה  

       נעשה באופן של יישום למפרע, לאור זאת, נתוני רווח כולל אחר לתקופות מקבילות אשתקד ולשנת 2012 סווגו מחדש   

      ואינם מוצגים עוד כחלק מהדוח על השינויים בהון אלא במסגרת תמצית דוח על הרווח הכולל. ראה גם ביאורים 1)ד( ו-1)ה(. 

      כמו כן, ביאור 12 בדבר רווח כולל אחר מצטבר כולל פירוט בדבר תנועה ברכיבי רווח כולל אחר.

)ב( סכום נמוך מ- 0.1 מיליוני ש''ח.

הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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תמצית דוח על השינויים בהון 
לתקופות שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2013

סכומים מדווחים

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר
2012 2013  

סך עודפים  קרן הון  רווח כולל הון המניות  סך עודפים  קרן הון  רווח כולל הון המניות 
כל  שנצברו מעסקאות  אחר  הנפרע  כל  שנצברו מעסקאות  אחר  הנפרע 

ההון עם בעלי מצטבר )א( וקרנות הון ההון עם בעלי מצטבר )א( וקרנות הון
 שליטה שליטה

לא מבוקר  
במיליוני ש''ח  

474.9 430.1 15.1 3.1 26.6 498.5 455.1 15.1 1.7 26.6 יתרה לתחילת התקופה 

28.4 28.4 -        -        -        27.6 27.6 רווח נקי בתקופה        -        -        -

רווח )הפסד( כולל אחר,

)1.1( -        -        )1.1( -        0.1 -        -        0.1 נטו לאחר השפעת המס )א(        -

502.2 458.5 15.1 2.0 26.6 526.2 482.7 15.1 1.8 26.6 יתרה לסוף התקופה

לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר
2012 2013  

סך עודפים  קרן הון  רווח כולל הון המניות  סך עודפים  קרן הון  רווח כולל הון המניות 
כל  שנצברו מעסקאות  אחר  הנפרע  כל  שנצברו מעסקאות  אחר  הנפרע 

ההון עם בעלי מצטבר )א( וקרנות הון ההון עם בעלי מצטבר )א( וקרנות הון
 שליטה שליטה

לא מבוקר  
במיליוני ש''ח  

423.5 379.4 15.1 2.4 26.6 526.8 482.5 15.1 2.6 26.6 יתרה לתחילת התקופה )מבוקר(

79.1 79.1 -         -          -          80.2 80.2 רווח נקי בתקופה        -        -        -

-         -         -          -          )80.0( )80.0( דיבידנד        -          -

הפסד כולל אחר,

)0.4( -         -         )0.4( -          )0.8( -        -        )0.8( נטו לאחר השפעת המס )א(        -

502.2 458.5 15.1 2.0 26.6 526.2 482.7 15.1 1.8 26.6 יתרה לסוף התקופה

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2012  
סך עודפים  קרן הון  רווח כולל הון המניות 
כל  שנצברו מעסקאות  אחר  הנפרע 

ההון עם בעלי מצטבר )א( וקרנות הון
 שליטה

מבוקר  
במיליוני ש''ח  

423.5 379.4 15.1 2.4 26.6 יתרה לתחילת התקופה 

103.1 103.1 רווח נקי בתקופה        -        -        -

רווח כולל אחר,

0.2 -        -        0.2 נטו לאחר השפעת המס )א(        -

526.8 482.5 15.1 2.6 26.6 יתרה לסוף התקופה

ביום 1 בינואר 2013 אימץ הבנק לראשונה את הוראות המפקח על הבנקים בנושא דוח על רווח כולל. בהוראה נקבע, בין היתר,  )א(
כי התנועה בדוח על השינויים בהון בגין הסעיפים הכלולים ברווח כולל אחר מצטבר תוצג בסכום אחד. פירוט ההרכב והתנועה 

של רווח כולל אחר מצטבר יוצג בביאור מספר 12 "רווח כולל אחר מצטבר". יישום ההוראה בוצע באופן של יישום למפרע, 
מספרי השוואה סווגו מחדש כדי להתאים לאופן ההצגה החדש. ראה גם ביאורים 1)ד( ו-1)ה(.

הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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תמצית דוח על השינויים בהון 
לתקופות שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2013

סכומים מדווחים

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר
2012 2013  

סך עודפים  קרן הון  רווח כולל הון המניות  סך עודפים  קרן הון  רווח כולל הון המניות 
כל  שנצברו מעסקאות  אחר  הנפרע  כל  שנצברו מעסקאות  אחר  הנפרע 

ההון עם בעלי מצטבר )א( וקרנות הון ההון עם בעלי מצטבר )א( וקרנות הון
 שליטה שליטה

לא מבוקר  
במיליוני ש''ח  

474.9 430.1 15.1 3.1 26.6 498.5 455.1 15.1 1.7 26.6 יתרה לתחילת התקופה 

28.4 28.4 -        -        -        27.6 27.6 רווח נקי בתקופה        -        -        -

רווח )הפסד( כולל אחר,

)1.1( -        -        )1.1( -        0.1 -        -        0.1 נטו לאחר השפעת המס )א(        -

502.2 458.5 15.1 2.0 26.6 526.2 482.7 15.1 1.8 26.6 יתרה לסוף התקופה

לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר
2012 2013  

סך עודפים  קרן הון  רווח כולל הון המניות  סך עודפים  קרן הון  רווח כולל הון המניות 
כל  שנצברו מעסקאות  אחר  הנפרע  כל  שנצברו מעסקאות  אחר  הנפרע 

ההון עם בעלי מצטבר )א( וקרנות הון ההון עם בעלי מצטבר )א( וקרנות הון
 שליטה שליטה

לא מבוקר  
במיליוני ש''ח  

423.5 379.4 15.1 2.4 26.6 526.8 482.5 15.1 2.6 26.6 יתרה לתחילת התקופה )מבוקר(

79.1 79.1 -         -          -          80.2 80.2 רווח נקי בתקופה        -        -        -

-         -         -          -          )80.0( )80.0( דיבידנד        -          -

הפסד כולל אחר,

)0.4( -         -         )0.4( -          )0.8( -        -        )0.8( נטו לאחר השפעת המס )א(        -

502.2 458.5 15.1 2.0 26.6 526.2 482.7 15.1 1.8 26.6 יתרה לסוף התקופה

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2012  
סך עודפים  קרן הון  רווח כולל הון המניות 
כל  שנצברו מעסקאות  אחר  הנפרע 

ההון עם בעלי מצטבר )א( וקרנות הון
 שליטה

מבוקר  
במיליוני ש''ח  

423.5 379.4 15.1 2.4 26.6 יתרה לתחילת התקופה 

103.1 103.1 רווח נקי בתקופה        -        -        -

רווח כולל אחר,

0.2 -        -        0.2 נטו לאחר השפעת המס )א(        -

526.8 482.5 15.1 2.6 26.6 יתרה לסוף התקופה

ביום 1 בינואר 2013 אימץ הבנק לראשונה את הוראות המפקח על הבנקים בנושא דוח על רווח כולל. בהוראה נקבע, בין היתר,  )א(
כי התנועה בדוח על השינויים בהון בגין הסעיפים הכלולים ברווח כולל אחר מצטבר תוצג בסכום אחד. פירוט ההרכב והתנועה 

של רווח כולל אחר מצטבר יוצג בביאור מספר 12 "רווח כולל אחר מצטבר". יישום ההוראה בוצע באופן של יישום למפרע, 
מספרי השוואה סווגו מחדש כדי להתאים לאופן ההצגה החדש. ראה גם ביאורים 1)ד( ו-1)ה(.

הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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תמצית דוח על תזרימי המזומנים לתקופות שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2013
סכומים מדווחים במיליוני ש''ח

לשנה שהסתיימהלתשעה חודשים שהסתיימולשלושה חודשים שהסתיימו
ביום 31 בדצמברביום 30 בספטמברביום 30 בספטמבר

20132012201320122012
מבוקרלא מבוקרלא מבוקרלא מבוקרלא מבוקר

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 103.1  79.1  80.2  28.4  27.6 רווח נקי לתקופה

התאמות:
 10.6  7.8  8.6  2.7  2.9 פחת על בניינים וציוד

 14.6  7.0  6.1  3.1  4.9 הוצאות בגין הפסדי אשראי
(5.4)(2.4)(4.5)(2.1)(0.5)רווח ממכירת ניירות ערך זמינים למכירה, נטו

(1.5)(2.2)               - 0.1               -הפסד )רווח( ממימוש בניינים וציוד
(0.8)(2.5)(2.8)              1.8 1.3 התאמת ערכם של כתבי התחייבויות נדחים

(1.7) 0.1  1.3 (0.2)(1.2)מיסים נדחים, נטו
גידול )קיטון( בעודף העתודות לפיצויי פרישה, 

 2.6               2.2(0.2)(0.5)(2.1)פנסיה, חופשה ומענקי יובל על היעודה, נטו
 0.7  0.6  1.9  1.0              0.6התאמות בגין הפרשי שער חליפין

שינוי נטו בנכסים שוטפים:
(117.7)(66.4)(168.8)(22.5)(56.5)פקדונות בבנקים

(383.6)(284.8)(412.5)(101.5)(153.7)אשראי לציבור
(7.1)(2.7) 4.2  2.3  4.4 נכסים אחרים

שינוי נטו בהתחייבויות שוטפות:
 452.6  280.1  141.1  77.6  54.6 פקדונות הציבור

(232.3)(73.6) 462.4  18.2  201.1 פקדונות מבנקים
 18.7  9.9  7.8  5.2  3.8 התחייבויות אחרות

(147.2)(47.8) 124.8  13.6  87.2 מזומנים נטו מפעילות )לפעילות( שוטפת 

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
(384.5)(260.4)(468.4)(129.1)(202.9)רכישת ניירות ערך זמינים למכירה

 364.1  288.1  353.4  185.4  141.4 תמורה ממכירת ניירות ערך זמינים למכירה
 199.3             43.6 40.8  32.2               -תמורה מפדיון ניירות ערך זמינים למכירה

(20.8)(15.5)(10.0)(2.4)(3.4)רכישת בניינים וציוד
                   3.1              3.1               -               -              -תמורה ממימוש בניינים וציוד

 161.2  58.9 (84.2) 86.1 (64.9)מזומנים נטו )לפעילות( מפעילות השקעה 

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
                    -               -(80.0)               -              -דיבידנד ששולם לבעלי מניות
                    -               -(80.0)               -              -מזומנים נטו לפעילות מימון 

 14.0  11.1 (39.4) 99.7  22.3 גידול )קיטון( במזומנים
 195.9  195.9  209.2  107.7  146.2 יתרת מזומנים לתחילת תקופה

(0.7)(0.6)(1.9)(1.0)(0.6)השפעת תנועות בשער החליפין על יתרות מזומנים
 209.2  206.4  167.9  206.4  167.9 יתרת מזומנים לסוף תקופה

ריבית ומסים ששולמו ו/או התקבלו
 382.4  288.5  286.6  97.7            91.3ריבית שהתקבלה

 110.5  85.7  65.8  26.0            17.5ריבית ששולמה
 59.1  36.6             35.5 13.4            12.0מסים על הכנסה ששולמו

 0.5  0.5               3.3               -              -מסים על הכנסה שהתקבלו

נספח:
פעולות השקעות ומימון שלא במזומן בתקופת הדוח:

במהלך התקופה 1-9/2013 נרכש רכוש קבוע כנגד התחייבות לספקים בסך של 2.9 מיליוני ש''ח.

במהלך התקופה 1-9/2012 נרכש רכוש קבוע כנגד התחייבות לספקים בסך של 1.4 מיליוני ש''ח.

במהלך התקופה 7-9/2013 נרכש רכוש קבוע כנגד התחייבות לספקים בסך של 1.8 מיליוני ש''ח.

במהלך התקופה 7-9/2012 נרכש רכוש קבוע כנגד התחייבות לספקים בסך של 0.9 מיליוני ש''ח.
במהלך התקופה 1-12/2012 נרכש רכוש קבוע כנגד התחייבות לספקים בסך של 2.6 מיליוני ש''ח.

)א( הוצג מחדש.

86הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 3300בספטמבר  03ליום הביניים דוחות הכספיים תמצית הבאורים ל

 חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 0באור 

 כללי . א

 .הינו תאגיד בישראל"( הבנק: "להלן)מ "בנק ערבי ישראלי בע

 ISRAELI)שראל ערוכה בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בי 30.9.2013הביניים של הבנק ליום תמצית הדוחות הכספיים 

GAAP )ואינה כוללת את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים , וכן בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו

הדוחות :"להלן) 2012בדצמבר  31יש לקרוא אותה יחד עם הדוחות הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום . מלאים

למעט השנתיים הינה המדיניות שיושמה בדוחות , אלה בינייםכספיים המדיניות החשבונאית בתמצית דוחות "(. השנתיים

 .הבנק הינו חברה בת ישירה של בנק לאומי .להלן 'ה-ו' ד בסעיפיםהמפורט 

 .2013בנובמבר  20י דירקטוריון הבנק ביום "סום עאושרה לפר הבינייםתמצית הדוחות הכספיים 

 עקרונות הדיווח הכספי .ב

 :ה הוכנה באופן המפורט להלןתמצית דוחות כספיים אל

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

 . אומצו במסגרת הוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקיםכפי שב "חשבונאות מקובלים בבנקים בארה כללי על

, חשבונאות גידור, בין היתר, על ידי הפיקוח על הבנקים כמכשירים פיננסיים כוללנושאים בליבת העסק הבנקאי הוגדרו 

הצגת דוחות , התחייבויות תלויות והפרשות, הפרשה להפסדי אשראי, הכרה בהכנסה כולל תוכניות נאמנות לקוחות

 .כספיים ודיווח מגזרי

תקני ועל חשבונאות מקובלים בישראל  כלליעל  מבוססהטיפול החשבונאי  -בנושאים שאינם בליבת העסק הבנקאי  •

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

עקרונות התקינה הבינלאומית מיושמת על פי ה ,בהתאם להוראות הדיווח לציבור של הפיקוח על הבנקים. אליהם

 :מפורטים להלןה
, רים בהם עולה סוגיה מהותית אשר אינה מקבלת מענה בתקנים הבינלאומיים או בהוראות היישום של המפקחבמק .1

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

 .לפי הנחיות יישום ספציפיות שנקבעו על ידי המפקח הטיפול, לטיפול בנושא מהותי

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

 .הבינלאומיבהתאם להוראות התקן 
 הטיפול, יימת הפניה לתקן בינלאומי שלא אומץ בהוראות הדיווח לציבורקשאומץ במקומות בהם בתקן בינלאומי  .4

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

 .וריתהפניה להגדרה בהוראות במקום ההפניה המק



88

17דוחות כספיים

 88  

 3300בספטמבר  03ליום הביניים דוחות הכספיים תמצית הבאורים ל

 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 0באור 

 שימוש באומדנים .ג

ובהתאם להוראות  (Israeli GAAP) בישראל לכללי חשבונאות מקובלים בהתאם הביניים הכספיים הדוחות תמצית בעריכת

משפיעים  בהערכות אומדנים והנחות אשר, שת הנהלת הבנק להשתמש בשיקול דעתנדר, המפקח על הבנקים והנחיותיו

יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות . הכנסות והוצאות, על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות

 .מאומדנים אלה

העיקריות ששימשו בהערכות הכרוכות  וההנחות הבנקבעת יישום המדיניות החשבונאית של , שיקול הדעת של ההנהלה

 .הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים, באי וודאות

 שינוי סיווג .ד

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

ולאופן ההצגה בתקופת אה סווגו מחדש כדי להתאים לכותרות הסעיפים מסוימים במסגרת הדוחות הכספיים ומספרי השוו

 .הדיווח השוטפת

 הצגת פריטי רווח כולל אחר

בעקבות יישום לראשונה של הוראות הפיקוח על הבנקים בדבר התאמת אופן ההצגה של הדוח על הרווח הכולל לדרישות 

וכן לאופן ההצגה המקובל של הדוח על הרווח ( ASU 2011-12 -ו ASU 2011-05)ב "בכללי חשבונאות מקובלים בארה

פריטי רווח כולל אחר בדוחות הכספיים לתקופות של שלושה , ב"הכולל בדוחות הכספיים של תאגידים בנקאיים בארה

סווגו מחדש כך  2012בדצמבר  31וכן בדוחות לשנה שהסתיימה ביום  2012 בספטמבר 30חודשים שהסתיימו ביום ותשעה 

דוח  גים בנפרד במסגרת דוח על השינויים בהון אלא מדווחים בסכום כולל תוך פירוט ההרכב שמוצג במסגרתשאינם מוצ

  .אשר מוצג מייד לאחר דוח רווח והפסד" תמצית דוח על הרווח הכולל"נפרד שנקרא 

 עדכוני תקינה חשבונאית והוראות הפיקוח על הבנקים, יישום לראשונה של תקני חשבונאות .ה

חדשות תקנים חשבונאיים והוראות לראשונה מיישם הבנק  2013בינואר  1המתחילות ביום הדיווח קופות החל מת
 :המפורטים להלן

 ."דוח על הרווח הכולל"הוראה בנושא  .1

 ."קיזוז נכסים והתחייבויות"הוראה בנושא  .2

 ."גילוי על פיקדונות"הוראה בנושא  .3

 להפסדי הפרשה ועל חובות של אשראי איכות על הגילוי עדכון בנושא נקיםהב על הפיקוח הוראות גילויים מתוקף .4
 .2013בינואר  1אשר נדרש ליישם לראשונה החל מיום  ASU 2010-20 חשבונאית תקינה עדכון לאימוץ אשראי

השפעת להלן תיאור מהות השינויים שננקטו במדיניות החשבונאית בתמצית דוחות כספיים ביניים אלה ותיאור של אופן ו

 :ככל שהייתה, היישום לראשונה
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 הוראה בנושא דוח על רווח כולל (0)

 

הבנקים בדבר תיקון הוראות הדיווח לציבור של המפקח על  2012בדצמבר  9בהתאם לחוזר הפיקוח על הבנקים מיום 

התאים הבנק את אופן ההצגה של הדוח על הרווח הכולל לדרישות בכללי חשבונאות , כולל רווחבנושא דוח על 

וכן לאופן ההצגה המקובל של הדוח על הרווח הכולל בדוחות ( ASU 2011-12-ו ASU 2011-05)ב "מקובלים בארה

דוח "ח כולל אחר מדווחים בדוח נפרד שנקרא בהתאם להוראות פריטי רוו. ב"הכספיים של תאגידים בנקאיים בארה

רווח "הבנק מציג את פירוט ההרכב והתנועה של , כמו כן. אשר מוצג מייד לאחר דוח רווח והפסד" על הרווח הכולל

כולל אחר ( הפסד)רווח " 12הגילוי כאמור ניתן בביאור . בביאור חדש על רווח כולל אחר מצטבר" כולל אחר מצטבר

 ".מצטבר

ליישום . בדרך של יישום למפרע 2013בינואר  1ישם את ההוראה בנושא דוח על הרווח הכולל החל מיום הבנק י

לפירוט לגבי הסיווגים מחדש . למעט שינוי הצגתי, ההוראה לראשונה לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים

 (. ד)1ראה ביאור 

 הוראה בנושא קיזוז נכסים והתחייבויות (3)

 

 הדיווח הוראות את מעדכן אשר 2012 בדצמבר 12 מיום הבנקים על המפקח בחוזר שנקבעו הכללים תא מיישם הבנק

 את להתאים נועדו זה בחוזר המפורטים התיקונים. והתחייבויות נכסים קיזוז בנושא הבנקים על המפקח של לציבור

 נכסים הוראות בנק יקזזבהתאם ל .ב"בארה המקובלים החשבונאות לכללי לציבור הדיווח בהוראות א15 סעיף

 :הבאים המצטברים התנאים בהתקיים נטו את יתרתם במאזן ויציג נגדי צד מאותו הנובעים והתחייבויות

לקיזוז ההתחייבויות ( legally enforceable right)קיימת זכות חוקית ניתנת לאכיפה , בגין אותן ההתחייבויות •
  ;מהנכסים

 ;ולממש את הנכסים על בסיס נטו או בו זמנית קיימת כוונה לפרוע את ההתחייבות •

 (.determinable amounts)לקביעה  הניתנים סכומים לשני אחד חייבים הנגדי הצד וגם הבנק גם •

בהתאם להוראות בנק יקזז נכסים והתחייבויות עם שני צדדים נגדיים שונים ויציג במאזן סכום נטו בהתקיים כל 

שישנו הסכם בין שלושת הצדדים המעגן באופן ברור את זכות הבנק בגין אותן ובתנאי , התנאים המצטברים לעיל

 .ההתחייבויות לקיזוז

נקבע כי בנק יקזז פיקדונות שפירעונם למפקיד מותנה במידת הגביה מן האשראי והאשראי שניתן מפיקדונות , כמו כן

 .כשאין לבנק סיכון להפסד מהאשראי, אלה

אלא אם מתקיימים כל התנאים  נגזרים מכשירים בגין התחייבויות כנגד נגזרים שיריםמכ בגין נכסים בנק לא יקזז בין

 . המצטברים שלעיל

 החדשות לא יושמו הגילוי דרישות, זאת עם. הבנק  מיישם את הכללים שבמסגרת ההוראה בדרך של יישום למפרע

קיימת חובת יישום ביחס  שכן בהתאם לחוזר לא 2012 שנת של לרבעונים המתייחסים ההשוואה מספרי לגבי

 .ליישום לראשונה לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הבנק. לתקופות השוואה אלו
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 פיקדונות על גילוי בנושא הוראה (0)

 

את הוראות הדיווח לציבור מתאים החוזר . 2013בינואר  13ות חוזר הפיקוח על הבנקים מיום הבנק מיישם את הנחי

בכל הקשור לגילוי על פיקדונות על מנת לספק מידע רחב יותר על מקורות הפעילות של תאגידים בנקאיים וכן 

דבר פיקדונות כך בהתאם לחוזר עודכנו דרישות הגילוי ב. ב"במטרה לאמץ סטנדרטים של גילוי בבנקים בארה

פיקדונות , פיקדונות נושאי ריבית ושאינם נושאי ריבית, וסדייםמבין השאר בדבר פיקדונות מ, שנוספו גילויים חדשים

זאת תוך הבחנה בין פיקדונות , פילוח פיקדונות לפי פרמטרים שונים ובין השאר לפי גודל לווה, לזמן קצוב ולפי דרישה

 .ל"שגויסו בארץ ובחו

ואילך למעט הדרישה לגילוי על יתרות הפיקדונות של גופים  2013יושם החל מהדוחות לציבור לשנת ההוראה ת

 .ואילך 31.3.2013מוסדיים שנכללו בפיקדונות הציבור שגוייסו בישראל ואשר חלה מהדוח לציבור ליום 

 .ליישום לראשונה לא היתה השפעה על הדוחות הכספיים של הבנק

 ל איכות אשראי של חובות ועלעל הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא עדכון הגילוי מיישום לראשונה ש השפעה (4)

 ASU 2010-20הפרשה להפסדי אשראי לאימוץ עדכון תקינה חשבונאית 

 

הבנק מיישם את הוראות חוזר המפקח על הבנקים בנושא עדכון הגילוי על איכות אשראי של חובות ועל הפרשה 

, אשר דורש גילוי רחב יותר לגבי יתרות חובות, ASU 2010-20ינה חשבונאית להפסדי אשראי לאימוץ עדכון תק

רכישות ומכירות מהותיות כלשהן של חובות במהלך תקופת הדיווח וגילויים , תנועה ביתרת ההפרשה להפסדי אשראי

 .בנוגע לאיכות האשראי

על יתרת החובות הבעייתיים  לפחות אשראי לאיכות אינדיקציה על כמותי גילוי לתת נדרש בנקאי תאגיד, היתר בין

הגילוי החדש נדרש עבור כל אחד . ייכלל גילוי על איכות האשראי של הלוואות לדיור, בנוסף. בכל קבוצת חובות

 כל עבור וכן( אחר ובנקים -אנשים פרטיים , הלוואות לדיור -אנשים פרטיים , אשראי מסחרי: כגון)ממגזרי האשראי 

, ל"בחו לווים לפעילות בישראל לווים פעילות בין הבחנה תוך, בהוראה שהוגדרו כפי קריותהעי החובות מקבוצות אחת

 .ומהותי במידה

ובפרט מתן מידע  מחדש שאורגנו נדרש מתן גילוי לראשונה לגבי חובות 2013במרץ  31החל מהדוחות הכספיים ליום 

 גילוי הדיווח בשנת שכשלו חוב ארגוני לגבי, ןכמו כ. מחדש הארגון ואחרי לפני ת חוב רשומהויתר חוזים מספר בדבר

 .הגילוי האמור נדרש עבור כל אחד ממגזרי האשראי כמפורט לעיל. רשומה ויתרה חוזית היתר נדרש אודות

 הפרשה ועל חובות של אשראי איכות על הגילוי עדכון בנושא הבנקים על הפיקוח יישום לראשונה של הוראות

 אשראי להפסדי

 

 שנדרשים מאזניים נתונים עבור. בדרך של מכאן ולהבא 2012בינואר  1ההוראות החל מיום  הבנק מיישם את

חלק מדרישות הגילוי החדשות בדבר . ההשוואה מספרי, האפשר ככל, מחדש סיווג הבנק זו הוראה לפי לראשונה

לא נדרש מתן גילוי למספרי השוואה . 2013בינואר  1ארגון מחדש של חוב בעייתי מיושמות על ידי הבנק החל מיום 

 .ביחס לגילויים חדשים אלו 2012לתקופות ביניים המקבילות בשנת 

אשראי לציבור , סיכון אשראי 3הגילוי בביאור ליישום ההוראות לראשונה לא הייתה השפעה למעט עדכון מתכונת 

 .והפרשה להפסדי אשראי



9117

 91  

 3300בספטמבר  03ליום הביניים דוחות הכספיים תמצית הבאורים ל

 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 0באור 

 תקני חשבונאות חדשים והוראות חדשות של המפקח על הבנקים בתקופה שלפני יישומם .ו

ב בנושא "ת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי ואימוץ כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארההוראה בנושא מתכונ (0)

 מדידת הכנסות ריבית

 אימוץ לצורך לציבור הדיווח הוראות את להתאים נועד אשר הבנקים על המפקח חוזר פורסם 2011 בדצמבר 29 ביום

 .אחרות ועלויות להחזרה ניתנות שאינן מלותע בנושא ב"בארה מקובלים חשבונאות תקני במסגרת שנקבעו הכללים

 והעלויות העמלות .הלוואות ליצירת ישירות ובעלויות הלוואות מיצירת בעמלות לטיפול כללים קובעת ההוראה

 בחישוב בחשבון יובאו אלא והפסד רווח בדוח מיידי באופן יוכרו לא ,בהוראה שנקבעו לקריטריונים בהתאם הכשירות

 להתחייבויות הקשורות ועלויות בעמלות הטיפול את משנה ההוראה ,בנוסף .ההלוואה של יביתהאפקט הריבית שיעור

 החוב בתנאי בשינויים לטיפול בנוגע כללים נקבעו בהוראה ,כן כמו .אשראי בכרטיסי עסקאות לרבות אשראי להקצאת

 אשראי מתן בעסקאות טיפול כןו חובות של מוקדמים בפירעונות טיפול ,בעייתי חוב של מחדש ארגון מהווים לא אשר

 .סינדיקציה עסקאות כגון אחרות

 קובע אשר אחרות ועלויות להחזרה ניתנות שאינן עמלות בנושא ותשובות שאלות קובץהופץ  2013 באוקטובר 31 ביום

 החל חודשו או שנוצרו עסקאות על ואילך מכאן של באופן יישום ,היתר בין FAS91  תקן של לראשונה היישום אופן את

 לדחות יוכל לא בנקאי תאגיד כי נקבע ,כן כמו .מוקדם מפירעון עמלות של פריסה המשך וכן ואילך 1.1.2014 מיום

  .הבנקים על בפיקוח כספי דיווח מיחידת מוקדם אישור ללא הלוואות ביצירת פנימיות עלויות

  .הכספיים הדוחות על ההוראה אימוץ השלכות את בוחן הבנק

 .הלוואה ביצירת הנגרמות הישירות העלויות דחיית ללא 1.1.2014 מיום להח תיושם ההוראה

 כספי דיווח תקניץ אימו, 29פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר  2006יולי  בחודש (3)

נותיו של חוק ומחויבות לדווח על פי תק 1968-ח"התשכ ,קובע כי ישויות הכפופות לחוק ניירות ערך התקן .בינלאומיים

לא חל על תאגידים  האמור. 2008בינואר  1לתקופות המתחילות מיום  IFRSיערכו את דוחותיהן הכספיים לפי תקני  ,זה

פרסם  2009בחודש יוני . המפקח על הבנקים והנחיותיובנקאיים שדוחותיהם הכספיים ערוכים בהתאם להוראות 

בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי בישראל לפי תקני דיווח כספי  הפיקוח על הבנקים מכתב בנושא דיווח של תאגידים

 .על ידי תאגידים בנקאיים( IFRS)אשר קובע את אופן האימוץ הצפוי של תקני דיווח כספי בינלאומיים ( IFRS)בינלאומיים 

ל הבנקים הובהר כי לאחר השלמת הליך התאמת ההוראות לתקנים הבינלאומיים תיוותר סמכותו של הפיקוח ע, בנוסף 

וכן לקבוע הוראות נוספות במקרים שבהם , לקבוע הבהרות מחייבות לגבי אופן יישום הדרישות בתקנים הבינלאומיים

הדבר מתחייב לנוכח דרישות רשויות פיקוח במדינות מפותחות בעולם או בנושאים שלגביהם לא קיימת התייחסות 

 .על סמכותו לקבוע דרישות גילוי ודיווח הפיקוח על הבנקים ישמור, בנוסף. בתקנים הבינלאומיים
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 :הינו IFRS -תאריך היעד לדיווח של תאגידים בנקאיים בהתאם לתקני ה , בהתאם לחוזר

  בכוונת הפיקוח על הבנקים לקבל החלטה סופית שתקבע  -( ב.1ור ראה ביא)תקנים בנושאים בליבת העסק הבנקאי

 .ב ובהתקדמות תהליך ההתכנסות בין גופי התקינה הבינלאומית והאמריקאית"בהתחשב בלוח הזמנים שיקבע בארה

  יחד עם זאת. 2012 -ו 2011אימוץ בהדרגה במהלך השנים  -תקנים בנושאים שאינם בליבת העסק הבנקאי ,IAS 19 ,

בהתאם להנחיות הפיקוח על , ככל שיאומץ על ידי הפיקוח על הבנקים, טרם נכנס לתוקף והוא ייושם, ת עובדיםהטבו

 .הבנקים לכשיפורסמו בנוגע לעיתוי ולאופן יישומו לראשונה

 

 הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי (0)

". אשראי להפסדי קבוצתית ההפרש" בנושא לציבור הדיווח הוראות לעדכון חוזר טיוטת פורסמה 2013 באפריל 10 ביום

 פילוח על בהתבסס אשראי להפסדי קבוצתית הפרשה חישוב בנושא השעה הוראת של התחולה את מאריכה הטיוטה

 בקשר מקיפות דרישות קובעת וכן העבר הפסדי שיעור של החישוב לאופן והנחיות הבהרות קובעת ,משק ענפי לפי

 משמעותית הרחבה הטיוטה מחייבת בנוסף. הסביבתיים הגורמים בגין ההתאמות את ההפרשה מקדם במסגרת להכללה

 של משמעותית הרחבה וכן ההפרשה של כוללת ובנאותות הקבוצתית ההפרשה במקדם התומך התיעוד דרישות של

 .ולדירקטוריון להנהלה הדיווח דרישות

 :להלן המפורט באופן לתוקף להיכנס צפויות ההוראה דרישות

 ;העבר הפסדי שיעור לכימות הקשור בכל ההנחיות יישום 2013 ביולי  1 מיום החל

 ההפרשה מקדם במסגרת והכללה כימות לרבות ההוראה דרישות של מלא יישום -2013 בדצמבר 31 מיום החל

 .סביבתיים לגורמים המיוחס המקדם את אשראי להפסדי הקבוצתית

 לרווח ותיזקף אומדן שינוי של בדרך תטופל ברהע הפסדי שיעור לחישוב בקשר ההנחיות יישום בגין הצפויה ההשפעה

 .והפסד

 התיעוד ודרישות ההפרשה של כוללת נאותות ,הסביבתיים הגורמים כימות בדבר לדרישות הקשור בכל ההוראה יישום

 בשלב, זאת לאור .הקבוצתית ההפרשה לכימות הקיימות מתודולוגיותה ושינוי הבנק מצד נרחבת היערכות לחייב עלול

 .הצפויות ההשלכות את לכמת הבנק באפשרות אין, זה

 

 לציבור  הדיווח בהוראות הבנקים על הפיקוח מכתבי שילוב (4)

 ,לציבור הדיווח בהוראות הבנקים על הפיקוח מכתבי שילוב בנושא הבנקים על המפקח חוזר פורסם 2013 ביוני 20 ביום

 .האחרונות בשנים שפורסמו הבנקים על הפיקוח של מסוימים מכתבים לציבור הדיווח הוראות במסגרת לשלב נועד אשר

 הגילוי מתכונת שינוי לרבות ערך ניירות בביאור הניתנים לגילויים בקשר עדכונים היתר בין נקבעו ,השילוב עבודת במסגרת

 זמיניםו לפדיון מוחזקים ערך ניירות על גילוי וכן ,נכסים מגובי ערך בניירות השקעות לגבי הגילוי דרישות שילוב ,בביאור

 31 מיום ורבעוניים שנתיים דוחות על יחולו זו הוראה לפי העדכונים .מומש שטרם הפסד בפוזיציית שנמצאים למכירה

 לא ההוראה ליישום .רלוונטי אם ,החדשה הגילוי למתכונת להתאים כדי השוואה מספרי מחדש לסווג יש .ואילך בדצמבר

 .ערך ניירות בביאור הגילוי מתכונת ינויש למעט,הכספיים הדוחות על מהותית השפעה צפויה
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 3300בספטמבר  03ליום הביניים דוחות הכספיים תמצית הבאורים ל

 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 0באור 

  .מצטבר אחר כולל לרווח מחוץ מחדש שסווגו סכומים על דיווח בנושא חוזר (5)

 אחר כולל לרווח מחוץ מחדש שסווגו סכומים על דיווח שאבנו חוזר הבנקים על המפקח פרסם 2013 בספטמבר 30 ביום

 בהתאם מצטבר אחר כולל לרווח מחוץ פריטים של מחדש לסיווג בקשר הגילוי דרישות את להתאים נועד החוזר .מצטבר

 על גילוי דרישת מצטבר אחר כולל( הפסד) רווח לביאור מוסיף החוזר ASU 2013-02.  אמריקאי חשבונאי תקן לעדכון

 יישום .והפסד רווח לדוח מצטבר אחר כולל מרווח מחדש שסווגו הסכומים נכללו שבהם והפסד רווח בדוח עיפיםהס

 הכספיים הדוחות על השפעה צפויה לא החוזר ליישום . 2014ינואר ב 1  מיום החל למפרע יישום של בדרך ייעשה ההוראות

 .מצטבר אחר כולל (הפסד) רווח ביאור על הצגתית השפעה מלבד
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באורים לתמצית הדוחות הכספיים הביניים ליום 30 בספטמבר 2013

באור 2 - ניירות ערך

30 בספטמבר 2013
רווח כולל אחר מצטבר )ב(

שווי הוגן )א( הפסדים רווחים עלות מופחתת הערך במאזן
לא מבוקר

במיליוני ש''ח
אגרות חוב זמינות למכירה:

                472.7 (0.1)                     2.9                469.9               472.7של ממשלת ישראל
                     1.5                       -                       0.1                     1.4                    1.5של מוסדות פיננסיים בישראל

                     1.2                       -                         -                       1.2                    1.2של אחרים בישראל

                475.4 (0.1)                     3.0                472.5               475.4סך הכל ניירות ערך

30 בספטמבר 2012
רווח כולל אחר מצטבר )ב(

שווי הוגן )א( הפסדים רווחים עלות מופחתת  הערך במאזן
לא מבוקר

במיליוני ש''ח
אגרות חוב זמינות למכירה:

                498.8 (0.4)                     3.5                495.7               498.8של ממשלת ישראל
                     1.6                       -                       0.1                     1.5                    1.6של מוסדות פיננסיים בישראל

                     1.2                       -                         -                       1.2                    1.2של אחרים בישראל

                501.6 (0.4)                     3.6                498.4               501.6סך הכל ניירות ערך

31 בדצמבר 2012
רווח כולל אחר מצטבר )ב(

שווי הוגן )א( הפסדים רווחים עלות מופחתת הערך במאזן
מבוקר

במיליוני ש''ח
אגרות חוב זמינות למכירה:

                395.2 (0.1)                     4.1                391.2               395.2של ממשלת ישראל
                     1.5                       -                       0.1                     1.4                    1.5של מוסדות פיננסיים בישראל

                     1.2                       -                         -                       1.2                    1.2של אחרים בישראל

                397.9 (0.1)                     4.2                393.8               397.9סך הכל ניירות ערך

נתוני שווי הוגן מבוססים על שערי בורסה, אשר לא בהכרח משקפים את המחיר שיתקבל ממכירת ניירות ערך בהיקפים גדולים.)א(
כלולים בסעיף "התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן, נטו".)ב(
סווג מחדש.)ג(

הערה:  פירוט תוצאות הפעילות בהשקעות באגרות חוב - ראה באור 8 ו-9. בדבר שיעבודים ראה באור 11.
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באורים לתמצית הדוחות הכספיים הביניים ליום 30 בספטמבר 2013

באור 3 - סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי 

א. חובות )א( ומכשירי אשראי חוץ מאזניים

הפרשה להפסדי אשראי 
1. תנועה ביתרת ההפרשה להפסדי אשראי

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 
30 בספטמבר 2012 )ב(30 בספטמבר 2013
הפרשה להפסדי אשראיהפרשה להפסדי אשראי

אשראי לציבוראשראי לציבור
סך הכלפרטי מסחריסך הכלפרטי מסחרי

לא מבוקר
במיליוני ש''ח

 52.6 24.5 28.1 57.3 27.9 29.4יתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת תקופה 
 3.1          2.3 0.8 4.9 3.1 1.8הוצאות בגין הפסדי אשראי

(10.8)(5.6)(5.2)(11.2)(6.9)(4.3)    מחיקות חשבונאיות
 7.8 4.8 3.0 8.9 5.5 3.4    גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

(3.0)(0.8)(2.2)(2.3)(1.4)(0.9)מחיקות חשבונאיות נטו
 52.7 26.0 26.7 59.9 29.6 30.3יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף תקופה )*(

 2.1          0.4 1.7 2.7 0.6 2.1)*(   מזה: בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים

לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 
30 בספטמבר 2012 )ב(30 בספטמבר 2013
הפרשה להפסדי אשראיהפרשה להפסדי אשראי

אשראי לציבוראשראי לציבור
סך הכלפרטי מסחריסך הכלפרטי מסחרי

לא מבוקר
במיליוני ש''ח

 52.5 26.2 26.3 56.5 27.5 29.0יתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת תקופה )מבוקר(
 7.0          5.2 1.8 6.1 4.3         1.8הוצאות בגין הפסדי אשראי

(27.5)(19.2)(8.3)(27.7)(18.7)(9.0)    מחיקות חשבונאיות
 20.7        13.8 6.9 25.0 16.5 8.5    גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

(6.8)(5.4)(1.4)(2.7)(2.2)(0.5)מחיקות חשבונאיות נטו
 52.7 26.0 26.7 59.9 29.6 30.3יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף תקופה )*(

 2.1          0.4 1.7 2.7 0.6 2.1)*(   מזה: בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים

2. מידע נוסף על דרך חישוב ההפרשה להפסדי אשראי בגין חובות )א(, ועל החובות )א( בגינם היא חושבה:

30 בספטמבר 2012 )ב(30 בספטמבר 2013
סך הכלבנקיםאשראי לציבורסך הכלבנקיםאשראי לציבור

סך הכלפרטימסחריסך הכלפרטימסחרי
לא מבוקרלא מבוקר

במיליוני ש''ח
יתרת חוב רשומה של חובות )א(

978.218.0996.21,483.82,480.0804.611.2815.81,329.22,145.0שנבדקו על בסיס פרטני 
3,235.9           -3,560.31,039.12,196.83,235.9          -1,067.32,493.03,560.3שנבדקו על בסיס קבוצתי 

2,045.52,511.04,556.51,483.86,040.31,843.72,208.04,051.71,329.25,380.9סך הכל חובות )א(
הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות )א(

12.7           -17.912.30.412.7          -16.11.817.9שנבדקו על בסיס פרטני 
37.9           -39.312.725.237.9          -12.127.239.3שנבדקו על בסיס קבוצתי 

50.6           -57.225.025.650.6          -28.229.057.2סך הכל הפרשה להפסדי אשראי

31 בדצמבר 2012
סך הכלבנקיםאשראי לציבור

סך הכלפרטימסחרי
מבוקר

במיליוני ש''ח
יתרת חוב רשומה של חובות )א(

836.117.8853.91,311.82,165.7שנבדקו על בסיס פרטני 
3,292.8           -1,057.72,235.13,292.8שנבדקו על בסיס קבוצתי 

1,893.82,252.94,146.71,311.85,458.5סך הכל חובות )א(
הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות )א(

13.7           -13.20.513.7שנבדקו על בסיס פרטני 
40.4           -13.826.640.4שנבדקו על בסיס קבוצתי 

54.1           -27.027.154.1סך הכל הפרשה להפסדי אשראי

אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח וניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר.)א(
החל מהדוח לשנת 2012 יישם הבנק לראשונה את הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא עדכון הגילוי על איכות האשראי של חובות ועל הפרשה להפסדי אשראי.)ב( 

מספרי ההשוואה לתקופת ביניים מקבילה בשנת 2012 סווגו מחדש ככל שניתן כדי להתאימם למתכונת הנדרשת לפי ההוראות כאמור. לפירוט ראה ביאור 1)ה(.
סווג מחדש.)ג( 
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באורים לתמצית הדוחות הכספיים הביניים ליום 30 בספטמבר 2013

באור 3 - סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי )המשך(

ב. חובות )א(

1. איכות אשראי ופיגורים

 30 בספטמבר 2013
חובות לא פגומים -מידע נוסףסך הכלבעייתיים )ב(לא בעייתיים

בפיגור של 30 בפיגור של 90 פגומים )ג(לא פגומים
ועד 89 ימים )ה(ימים או יותר )ד(

לא מבוקר
במיליוני ש''ח

פעילות לווים בישראל
ציבור-מסחרי

                3.6                2.0            416.2                6.1               5.5           404.6בינוי ונדל"ן-בינוי
                  -                    -              139.6                0.7                 -             138.9בינוי ונדל"ן-פעילות בנדל"ן

                  -                  0.1                7.9                  -                 0.1               7.8שרותים פיננסיים
                9.0                2.9         1,481.8              12.5             34.0        1,435.3מסחרי-אחר

              12.6                5.0         2,045.5              19.3             39.6        1,986.6סך הכל מסחרי
              16.1                7.6         2,511.0              10.5             19.0        2,481.5אנשים פרטיים

              28.7              12.6         4,556.5              29.8             58.6        4,468.1סך הכל ציבור-פעילות בישראל
                  -                    -           1,483.8                  -                   -          1,483.8בנקים בישראל 

              28.7              12.6         6,040.3              29.8             58.6        5,951.9סך הכל-פעילות בישראל

 30 בספטמבר 2012 )ו(
חובות לא פגומים -מידע נוסףסך הכלפגומים )ג(לא פגומים

בפיגור של 30 בפיגור של 90 
ועד 89 ימים )ה(ימים או יותר )ד(

לא מבוקר
במיליוני ש''ח

אשראי לציבור
                1.5                  -              815.8              24.9            790.9שנבדק על בסיס פרטני

              33.9              16.2         3,235.9                  -           3,235.9שנבדק לפי בסיס קבוצתי 
              35.4              16.2         4,051.7              24.9         4,026.8סך הכל ציבור

                  -                    -           1,329.2                  -           1,329.2סך הכל בנקים
              35.4              16.2         5,380.9              24.9         5,356.0סך הכל

 31 בדצמבר 2012
חובות לא פגומים -מידע נוסףסך הכלבעייתיים )ב(לא בעייתיים

בפיגור של 30 בפיגור של 90 פגומים )ג(לא פגומים
ועד 89 ימים )ה(ימים או יותר )ד(

מבוקר
במיליוני ש''ח

פעילות לווים בישראל
ציבור-מסחרי

                3.5                1.2            365.8                4.1               7.8           353.9בינוי ונדל"ן-בינוי
                0.9                  -              122.0                2.1               2.1           117.8בינוי ונדל"ן-פעילות בנדל"ן

                  -                    -                  8.2                  -                   -                 8.2שרותים פיננסיים
                7.4                3.5         1,397.8              13.4             37.8        1,346.6מסחרי-אחר

              11.8                4.7         1,893.8              19.6             47.7        1,826.5סך הכל מסחרי
              19.3              11.2         2,252.9              10.3             30.1        2,212.5אנשים פרטיים

              31.1              15.9         4,146.7              29.9             77.8        4,039.0סך הכל ציבור-פעילות בישראל
                  -                    -           1,311.8                  -                   -          1,311.8בנקים בישראל )ז(

              31.1              15.9         5,458.5              29.9             77.8        5,350.8סך הכל-פעילות בישראל

איכות האשראי - מצב פיגור החובות
מצב הפיגור מנוטר באופן שוטף ומהווה אחת האינדיקציות המרכזיות לאיכות אשראי. קביעת מצב הפיגור מבוצעת לפי ימי הפיגור בפועל כאשר 

חוב מועבר לטיפול כחוב לא מבצע )לא צובר הכנסות ריבית( לאחר 90 ימי פיגור. לגבי חובות המוערכים על בסיס קבוצתי, מצב הפיגור משפיע על 
סיווג החוב )סיווג החוב חמור  יותר ככל שמעמיק הפיגור( ולרוב לאחר 150 ימי פיגור הבנק מבצע מחיקה חשבונאית של חוב. 

אשראי לציבור, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח וניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר.)א( 
סיכון אשראי פגום, נחות או בהשגחה מיוחדת.)ב( 
ככלל, חובות פגומים אינם צוברים הכנסות ריבית. למידע על חובות פגומים מסוימים שאורגנו מחדש בארגון מחדש של חוב בעייתי.  )ג( 

ראה באור 3.ב.2.ג. להלן.
מסווגים כחובות בעייתיים שאינם פגומים. צוברים הכנסות ריבית.)ד( 
צוברים הכנסות ריבית. מזה חובות בפיגור של 30 ועד 89 ימים בסך 1.5 מיליוני ש''ח )ב-30.9.2012- 2.9 מיליוני ש''ח וב-31.12.2012 - 3.1 מיליוני ש''ח( )ה( 

אשר סווגו כחובות בעייתיים שאינם פגומים.
החל מהדוח לשנת 2012 יישם הבנק לראשונה את הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא עדכון הגילוי על איכות האשראי של חובות ועל הפרשה להפסדי )ו( 

אשראי. מספרי ההשוואה לתקופת ביניים מקבילה בשנת 2012 סווגו מחדש ככל שניתן כדי להתאימם למתכונת הנדרשת לפי ההוראות כאמור. 
לפירוט ראה ביאור 1)ה(.

סווג מחדש.)ז( 
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20/11/2013-טיוטה ל

2013 בספטמבר 30באורים לתמצית הדוחות הכספיים הביניים ליום 

 (המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי , סיכון אשראי - 3באור 

(א)חובות . ב
מידע נוסף על חובות פגומים. 2

 2013 בספטמבר 30
יתרת קרן (ב)סך הכל יתרת חובות  (ב)יתרת יתרת הפרשה חובות  (ב)יתרת 

חוזית של  חובות פגומיםפגומים בגינם פרטנית פגומים בגינם 
חובותלא קיימת להפסדי קיימת הפרשה 

פגומיםהפרשה פרטנית אשראיפרטנית להפסדי
להפסדי אשראיאשראי

לא מבוקר
ח''במיליוני ש

חובות פגומים והפרשה פרטנית . א
מסחרי-פעילות לווים בישראל ציבור

2.21.63.96.134.5בינוי-ן"בינוי ונדל
0.30.20.40.70.9ן"פעילות בנדל-ן"בינוי ונדל

0.4                     -                     -                     -                    -שרותים פיננסיים
3.93.68.612.564.1אחר-מסחרי

6.45.412.919.399.9סך הכל מסחרי
2.11.68.410.5108.4אנשים פרטיים
8.57.021.329.8208.3(*)פעילות בישראל -סך הכל ציבור

:מזה (*)
7.37.021.328.6205.4נמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי מזומנים
2.82.816.819.619.7חובות בארגון מחדש של חובות בעייתיים

 (ג) 2012 בספטמבר 30
יתרת קרן (ב)סך הכל יתרת חובות  (ב)יתרת יתרת הפרשה חובות  (ב)יתרת 

חוזית של  חובות פגומיםפגומים בגינם פרטנית פגומים בגינם 
חובותלא קיימת להפסדי קיימת הפרשה 

פגומיםהפרשה פרטנית אשראיפרטנית להפסדי
להפסדי אשראיאשראי

לא מבוקר
ח''במיליוני ש

7.75.117.224.9195.1(*)פעילות בישראל -סך הכל ציבור

:מזה (*)
7.55.117.224.7193.0נמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי מזומנים
0.50.515.516.016.0חובות בארגון מחדש של חובות בעייתיים

 2012 בדצמבר 31
יתרת קרן (ב)סך הכל יתרת חובות  (ב)יתרת יתרת הפרשה חובות  (ב)יתרת 

חוזית של  חובות פגומיםפגומים בגינם פרטנית פגומים בגינם 
חובותלא קיימת להפסדי קיימת הפרשה 

פגומיםהפרשה פרטנית אשראיפרטנית להפסדי
להפסדי אשראיאשראי

מבוקר
ח''במיליוני ש

מסחרי-פעילות לווים בישראל ציבור
1.70.82.44.132.5בינוי-ן"בינוי ונדל
2.12.12.2                     -                    -ן"פעילות בנדל-ן"בינוי ונדל

0.4                     -                     -                     -                    -שרותים פיננסיים
5.54.47.913.464.9אחר-מסחרי

7.25.212.419.6100.0סך הכל מסחרי
0.30.310.010.3104.5אנשים פרטיים
7.55.522.429.9204.5(*)פעילות בישראל -סך הכל ציבור

:מזה (*)
7.25.522.429.6202.0נמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי מזומנים
1.11.116.918.018.2חובות בארגון מחדש של חובות בעייתיים

.ח וניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר"למעט אג, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, אשראי לציבור (א)
.יתרת חוב רשומה (ב)
.  יישם הבנק לראשונה את הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא עדכון הגילוי על איכות האשראי של חובות ועל הפרשה להפסדי אשראי2012החל מהדוח לשנת  (ג)

.(ה)1לפירוט ראה ביאור .  סווגו מחדש ככל שניתן כדי להתאימם למתכונת הנדרשת לפי ההוראות כאמור2012מספרי ההשוואה לתקופת ביניים מקבילה בשנת 
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באורים לתמצית הדוחות הכספיים הביניים ליום 30 בספטמבר 2013

באור 3 - סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי )המשך(

ב. חובות )א(

2. מידע נוסף על חובות פגומים
לתשעה חודשים שהסתיימו ביום לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

30 בספטמבר 302013 בספטמבר 2013
מזה:הכנסותיתרהמזה:הכנסותיתרה

נרשמו עלריביתממוצעתנרשמו עלריביתממוצעת
בסיס שנרשמועל חובותבסיס שנרשמועל חובות
מזומןפיננסייםמזומןפיננסיים

לא מבוקרלא מבוקר
במיליוני ש''חבמיליוני ש''ח

ב. יתרה ממוצעת והכנסות ריבית 

פעילות לווים בישראל ציבור-מסחרי

                  0.5                  0.5                  5.1                  0.2               0.2               5.9בינוי ונדל"ן-בינוי
                    -                      -                    1.1                    -                   -                 0.7בינוי ונדל"ן-פעילות בנדל"ן

                  1.6                  1.6                12.7                  0.6               0.6             12.7מסחרי-אחר
                  2.1                  2.1                18.9                  0.8               0.8             19.3סך הכל מסחרי
                  3.4                  3.4                10.2                  1.2               1.2             10.3אנשים פרטיים

                  5.5                  5.5                29.1                  2.0               2.0             29.6סך הכל ציבור-פעילות בישראל

)*( אילו החובות היו צוברים ריבית לפי התנאים המקוריים היו נרשמות הכנסות ריבית בסך 0.6 ו- 1.7 מיליוני ש''ח לתקופות של שלושה ותשעה חודשים

שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2013 בהתאמה.
לתשעה חודשים שהסתיימו ביום לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

30 בספטמבר 2012 )ב(30 בספטמבר 2012 )ב(
לא מבוקרלא מבוקר

במיליוני ש''חבמיליוני ש''ח
                19.4                23.5יתרת חוב רשומה ממוצעת של אשראי לציבור פגום בתקופת הדיווח

סך הכנסות ריבית שהיו נרשמות בתקופת הדיווח אילו אשראי זה 
                  1.2                  0.5היה צובר ריבית לפי תנאיו המקוריים

סך הכנסות ריבית שנרשמו בתקופת הדיווח בגין אשראי זה 
                  3.4                  1.4בפרק הזמן בו סווג כפגום )**(

                  3.4                  1.4)**( מזה: הכנסות ריבית שנרשמו לפי השיטה החשבונאית של בסיס מזומן

אשראי לציבור, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח וניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר.)א( 
החל מהדוח לשנת 2012 יישם הבנק לראשונה את הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא עדכון הגילוי על איכות האשראי של חובות ועל הפרשה להפסדי אשראי.)ב( 

מספרי ההשוואה לתקופת ביניים מקבילה בשנת 2012 סווגו מחדש ככל שניתן כדי להתאימם למתכונת הנדרשת לפי ההוראות כאמור. לפירוט ראה ביאור 1)ה(.
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20/11/2013-טיוטה ל

2013 בספטמבר 30באורים לתמצית הדוחות הכספיים הביניים ליום 

(המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי , סיכון אשראי - 3באור 

(א)חובות . ב

מידע נוסף על חובות פגומים. 2
 2013 בספטמבר 30

(ג)סך הכל (ב)צובר בפיגור , (ב)צובר בפיגור  (ב)צובר שאינו צובר 
לא בפיגור ימים 30של  ימים 90של הכנסות 

 ימים89ועד או יותר
לא מבוקר
ח''במיליוני ש

חובות בעייתיים בארגון מחדש . ג

פעילות לווים בישראל

מסחרי-ציבור

3.3                 -                 -                 -3.3בינוי-ן"בינוי ונדל
0.20.3                 -                 -0.1ן"פעילות בנדל-ן"בינוי ונדל

7.5                 -                 -                 -7.5אחר-מסחרי
0.211.1                 -                 -10.9סך הכל מסחרי
8.5                 -                 -                 -8.5אנשים פרטיים
0.219.6                 -                 -19.4פעילות בישראל-סך הכל ציבור

(ד) 2012 בספטמבר 30
(ג)סך הכל (ב)צובר בפיגור , (ב)צובר בפיגור  (ב)צובר שאינו צובר 

לא בפיגור ימים 30של  ימים 90של הכנסות 
 ימים89ועד או יותר

לא מבוקר
ח''במיליוני ש

16.0                 -                 -                 -16.0פעילות בישראל-סך הכל ציבור

 2012 בדצמבר 31
(ג)סך הכל (ב)צובר בפיגור , (ב)צובר בפיגור  (ב)צובר שאינו צובר 

לא בפיגור ימים 30של  ימים 90של הכנסות 
 ימים89ועד או יותר

מבוקר
ח''במיליוני ש

פעילות לווים בישראל

מסחרי-ציבור

2.5                 -                 -                 -2.5בינוי-ן"בינוי ונדל
0.20.2                 -                 -                -ן"פעילות בנדל-ן"בינוי ונדל

0.20.15.5                 -5.2אחר-מסחרי
0.20.38.2                 -7.7סך הכל מסחרי
0.19.8                 -                 -9.7אנשים פרטיים
0.20.418.0                 -17.4פעילות בישראל-סך הכל ציבור

.ח וניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר"למעט אג, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, אשראי לציבור (א)
.יתרת חוב רשומה (ב)
.נכלל בחובות פגומים (ג)
 יישם הבנק לראשונה את הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא עדכון הגילוי על איכות האשראי של חובות ועל  2012החל מהדוח לשנת  (ד)

 סווגו מחדש ככל שניתן כדי להתאימם למתכונת 2012מספרי ההשוואה לתקופת ביניים מקבילה בשנת . הפרשה להפסדי אשראי
.(ה)1לפירוט ראה ביאור . הנדרשת לפי ההוראות כאמור
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באורים לתמצית הדוחות הכספיים הביניים ליום 30 בספטמבר 2013

באור 3 - סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי )המשך(

ב. חובות )א(

2. מידע נוסף על חובות פגומים
ארגונים מחדש שבוצעו 

לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2013לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2013
יתרת חוב יתרת חוב מס' חוזיםיתרת חוב יתרת חוב מס' חוזים

רשומה לאחר  רשומה לפני רשומה לאחר  רשומה לפני 
ארגון מחדש ארגון מחדשארגון מחדש ארגון מחדש

לא מבוקרלא מבוקר
במיליוני ש''חבמיליוני ש''ח

ג. חובות בעייתיים בארגון מחדש 

פעילות לווים בישראל

ציבור-מסחרי

                 1.7                 121.7                   -                    -                    -  בינוי ונדל"ן-בינוי
                 0.2                 20.2                   -                    -                    -  בינוי ונדל"ן-פעילות בנדל"ן

                 3.0                 303.0                 0.9                120.9מסחרי-אחר
                 4.9                 444.9                 0.9                120.9סך הכל מסחרי

                 0.9                 180.9                   -                    -  1אנשים פרטיים-אחר
                 5.8                 625.8                 0.9                130.9סך הכל ציבור-פעילות בישראל

ארגונים מחדש שבוצעו וכשלו )ב(
לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2013לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2013

יתרת חוב  מס' חוזיםיתרת חוב  מס' חוזים
רשומה רשומה 

לא מבוקרלא מבוקר
במיליוני ש''חבמיליוני ש''ח

                 121.4                 71.2בינוי ונדל"ן-בינוי
                 10.2                   -                    -  בינוי ונדל"ן-פעילות בנדל"ן

                 90.7                 60.4מסחרי-אחר
                 222.3                 131.6סך הכל מסחרי

                 70.2                 40.2אנשים פרטיים-אחר
                 292.5                 171.8סך הכל ציבור-פעילות בישראל

בהתאם להוראות הפיקוח על הבנקים בנושא עדכון הגילוי על איכות האשראי של חובות ועל ההפרשה להפסדי אשראי בין השאר נדרשים גילויים חדשים בדבר 
ארגון מחדש של חוב בעייתי אשר בהוראות המעבר נקבע כי יש לכלול אותם החל מהדוחות הכספיים ליום 31 במרץ 2013. נדרש ליישם את דרישות הגילוי  

החדשות בדרך של מכאן ולהבא. ראה גם ביאור 1)ה(. 

אשראי לציבור, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח וניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר.)א( 
חובות שהפכו בשנת הדיווח לחובות בפיגור של 30 ימים או יותר, אשר אורגנו מחדש של חוב בעייתי במהלך 12 החודשים שקדמו למועד שבו הם הפכו )ב( 

לחובות בפיגור.
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באורים לתמצית הדוחות הכספיים הביניים ליום 30 בספטמבר 2013

באור 4 - הון והלימות הון 

מחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספר 201-211 בדבר "מדידה והלימות ההון".

31 בדצמבר 302012 בספטמבר 302012 בספטמבר 2013
מבוקרלא מבוקרלא מבוקר

במיליוני ש''ח

א. 

הון לצורך חישוב יחס ההון1.

524.4500.2444.2הון רובד 1, לאחר ניכויים

159.7159.8160.2הון רובד 2, לאחר ניכויים

684.1660.0604.4סה"כ הון כולל

יתרות משוקללות של נכסי סיכון2.

3,867.03,411.33,477.8סיכון אשראי

2.41.01.7סיכוני שוק

650.9604.9616.4סיכון תפעולי 

4,520.34,017.24,095.9סה"כ יתרות משוקללות של נכסי סיכון

באחוזיםיחס ההון לרכיבי סיכון3.

11.60%12.45%10.84%יחס הון רובד 1 לרכיבי סיכון

15.13%16.43%14.76%יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י 
9.00%9.00%9.00%המפקח על הבנקים

בניכוי דיבידנד בסך 80.0 מיליוני ש''ח שהוכרז ביום 27 בינואר 2013 ושולם ביום 28 בינואר 2013.(א)
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 3300בספטמבר  03ליום יניים הבדוחות הכספיים תמצית הבאורים ל

 (המשך)הלימות הון הון ו - 4באור 

 דיבידנדים .ב

 .חלוקת דיבידנד תתאפשר במידה שלא תפגע ביכולתו של הבנק לעמוד בדרישות ההון החדשות

 עדכון ההוראות בנושא מגבלות בחלוקת דיבידנד

. בנושא חלוקת דיבידנד על ידי תאגידים בנקאיים 331פורסם תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין מספר  2013בינואר  15ביום 

לאור דרישות שנוספו להוראות הדיווח לציבור אשר מחייבות לרשום רווחים והפסדים מסוימים של הבנק ברווח כולל אחר 

 .עודכנו את מבחני חלוקת הדיבידנד, ולא ברווח והפסד

אלא אם קיבל , ח כולל אחר והבנק לא יבצע חלוקת דיבידנדכוללים את מרכיבי רוו" רווחים ראויים לחלוקה"על פי העדכון 

 : כאשר, מראש את אישור המפקח על הבנקים ועד לגובה הסכום שאושר

על פי הדוחות הכספיים האחרונים , יתרת העודפים המצטברת בניכוי הפרשים בחובה שנכללו ברווח כולל אחר מצטבר- 

 ;לוקה יגרום למצב זהאו כאשר הסכום המוצע לח, אינה חיובית, שפרסם

 ;אחת או יותר משלוש השנים הקלנדריות האחרונה הסתיימה בהפסד או בהפסד כולל -

, כאשר התוצאה המצטברת בשלושת הרבעונים המסתיימים בתום תקופת הביניים שלגביה פורסם הדוח הכספי האחרון -

 .מראה על הפסד או על הפסד כולל

 .או מתוך הפרשים בזכות שנכללו ברווח כולל אחר מצטבר, קרנות הון נקבע כי לא תבוצע חלוקה מתוך, בנוסף

 .ואילך 2013בינואר  1הבנק מיישם את ההוראות שנקבעו בתיקון לחוזר זה החל מיום 

 1,015,000ח בגין ''ש מיליוני 80.0הוחלט על חלוקת דיבידנד בסך של  27.1.2013באסיפת בעלי המניות שנערכה ביום 

הבנק עומד במגבלות שנקבעו לחלוקת  .28.1.2013הדיבידנד חולק לבעלי המניות ביום . של הבנקהמניות הרגילות 

 .הדיבידנד

 :0היערכות לבאזל שינוי מבנה ההון במסגרת ה

 .בחן הבנק מחדש את מבנה ההון לשנים הקרובות 3 כחלק מההערכות לבאזל

שטרות אלו אינם עומדים בקריטריונים  ,(יתרות קרן) ח"מיליון ש 150בסך של ( שטרי הון)לבנק כתבי התחייבות נדחים 

  .3 המתחייבים מהוראת באזל

אפשרית גם ללא הנפקת  זהשמירה על שיעור . 13.5% -שלא יפחת מבכוונת הבנק לשמור על שיעור הלימות הון כולל 

:  שטרי ההוןמוקדם של עון וכנגדה פיר, 2015עד לסוף שנת זאת באמצעות אי חלוקת דיבידנדים , 3 שטרי הון תואמי באזל

 .2015שנת  במהלךח "מיליון ש 100 בסךוהשטר  2013ח בסוף שנת "מיליון ש 50השטר בסך 

הוחלט לפנות לבנק ישראל לקבלת אישור על הפירעון המוקדם ,  2013באוקטובר  22בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 

 .ל"כנ טרם התקבל אישור. של שטרי ההון הכלולים ברובד השני
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באורים לתמצית הדוחות הכספיים הביניים ליום 30 בספטמבר 2013

באור 5 - דוח על הנכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה 

30 בספטמבר 2013
סך הכל פריטים מטבע חוץ )א(    מטבע ישראלי

אחר שאינם צמוד למדד   דולר לא
כספיים המחירים צמוד

לא מבוקר  
במיליוני ש''ח  

נכסים

מזומנים ופיקדונות בבנקים       713.7       823.0          45.3          12.5             -    1,594.5

ניירות ערך       472.0            3.4             -             -             -       475.4

אשראי לציבור, נטו )ב(    4,432.4          66.9             -             -             -    4,499.3

בניינים וציוד             -             -             -             -          70.4          70.4

נכסים אחרים          72.1             -             -             -            4.6          76.7

6,716.3 75.0 12.5 45.3 893.3 5,690.2 סך כל הנכסים

התחייבויות

פיקדונות הציבור    3,668.1       762.4          43.1          12.3             -    4,485.9

פיקדונות מבנקים    1,214.8          71.4             -             -             -    1,286.2

כתבי התחייבויות נדחים       154.3             -             -             -             -       154.3

התחייבויות אחרות       254.3            6.2             -             -            3.2       263.7

6,190.1 3.2 12.3 43.1 840.0 5,291.5 סך כל ההתחייבויות

526.2 71.8 0.2            2.2            53.3 398.7 ה פ ר ש

כולל צמודי מטבע חוץ. )א(

לאחר ניכוי הפרשות להפסדי אשראי אשר יוחסו לבסיסי הצמדה בהתאם למגזרי ההצמדה של האשראי. )ב(
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באורים לתמצית הדוחות הכספיים הביניים ליום 30 בספטמבר 2013

באור 5 - דוח על הנכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה )המשך(

30 בספטמבר 2012
סך הכל פריטים מטבע חוץ )א(    מטבע ישראלי

אחר שאינם צמוד למדד   דולר לא
כספיים המחירים צמוד

לא מבוקר  
במיליוני ש''ח  

נכסים

מזומנים ופיקדונות בבנקים       630.1       731.9          42.5            8.4             -     1,412.9

ניירות ערך       498.1            3.5             -             -             -       501.6

אשראי לציבור, נטו )ב(     3,922.4          78.7             -             -             -     4,001.1

בניינים וציוד             -             -             -             -          65.4          65.4

נכסים אחרים          66.6             -             -             -            4.4          71.0

6,052.0 69.8 8.4 42.5 814.1 5,117.2 סך כל הנכסים

התחייבויות

פיקדונות הציבור     3,472.5       649.9          41.5            8.4             -     4,172.3

פיקדונות מבנקים       912.0          70.5             -             -             -       982.5

כתבי התחייבויות נדחים       155.4             -             -             -             -       155.4

התחייבויות אחרות       232.8            5.2            0.1             -            1.5       239.6

5,549.8 1.5 8.4 41.6 725.6 4,772.7 סך כל ההתחייבויות

502.2 68.3 -             0.9 88.5 344.5 ה פ ר ש

כולל צמודי מטבע חוץ. )א(

לאחר ניכוי הפרשות להפסדי אשראי אשר יוחסו לבסיסי הצמדה בהתאם למגזרי ההצמדה של האשראי. )ב(
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באורים לתמצית הדוחות הכספיים הביניים ליום 30 בספטמבר 2013

באור 5 - דוח על הנכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה )המשך(

31 בדצמבר 2012
סך הכל פריטים מטבע חוץ )א(    מטבע ישראלי

אחר שאינם צמוד למדד   דולר לא
כספיים המחירים צמוד

מבוקר
במיליוני ש''ח

נכסים

1,467.0 מזומנים ופיקדונות בבנקים       673.5       742.8          41.2            9.5             -

397.9 -             -                    - ניירות ערך       394.5            3.4             -

4,092.6 אשראי לציבור, נטו )ב(     4,018.6          74.0             -             -             -

68.6 68.6          -                    - -                    - -                    - בניינים וציוד             -

77.8 2.1                   - -                    - -                    - נכסים אחרים          75.7             -

6,103.9 70.7 9.5 41.2 820.2 5,162.3 סך כל הנכסים

התחייבויות

4,344.8 -             9.3                   - 39.5                 - פיקדונות הציבור     3,632.8-              663.2

823.8 -             -                    - -                    - 70.4                 - פיקדונות מבנקים       753.4

157.1 -             -                    - -                    - -                    - כתבי התחייבויות נדחים       157.1

251.4 1.8            -                    - 0.1                   - התחייבויות אחרות       243.9-                   5.6

5,577.1 1.8            9.3 39.6 739.2 4,787.2 סך כל ההתחייבויות

526.8 68.9 0.2            1.6 81.0 375.1 ה פ ר ש

כולל צמודי מטבע חוץ. )א(

לאחר ניכוי הפרשות להפסדי אשראי אשר יוחסו לבסיסי הצמדה בהתאם למגזרי ההצמדה של האשראי. )ב(
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באורים לתמצית הדוחות הכספיים הביניים ליום 30 בספטמבר 2013

באור 6 - התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות

מכשירים פיננסיים חוץ  - מאזנייםא.
30.9.201330.9.201231.12.2012

יתרת יתרת יתרת יתרת יתרת יתרת 
הפרשה )2(החוזים )1(הפרשה )2(החוזים )1(הפרשה )2(החוזים )1(
מבוקרמבוקרלא מבוקרלא מבוקרלא מבוקרלא מבוקר

במיליוני ש''ח

עסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי:

          -18.1             -17.6             -15.5אשראי תעודות
73.20.658.70.560.00.5ערבויות להבטחת אשראי

170.60.9104.70.6126.50.8ערבויות אחרות
274.70.3251.10.3251.80.3מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו

מסגרות חח"ד ומסגרות אשראי אחרות  

432.00.8386.80.7406.80.8בחשבונות לפי דרישה שלא נוצלו
התחייבויות בלתי חוזרות

          -14.6            -2.70.119.7לתת אשראי שאושר ועדין לא ניתן

968.72.7838.62.1877.82.4סך הכל

)1( יתרת החוזים או הסכומים הנקובים שלהם לסוף התקופה, לפני השפעת הפרשה להפסדי אשראי.
)2( יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף התקופה.

התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות אחרותב.

לבנק קיימות התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות, לסוף תקופת הדיווח כדלהלן:

30.9.201330.9.201231.12.2012
מבוקרלא מבוקרלא מבוקר

במיליוני ש''ח

3.63.92.8התחייבות לרכישת ציוד והתקנות1.

חוזי שכירות לזמן ארוך - )א(2.
דמי שכירות של בניינים  וכלי רכב :

4.24.14.9בשנה ראשונה 
5.14.74.4בשנה שנייה 

4.54.33.9בשנה שלישית 
4.13.73.3בשנה רביעית 

3.73.12.9בשנה חמישית 
33.724.122.4מעל חמש שנים  

55.344.041.8סך הכל

)א( חישוב ההתקשרות בגין דמי שכירות מבוסס על תקופת השכירות המירבית, לרבות אופציות להארכת תוקף החוזים כפי שנכללו בחוזי השכירות.

תביעות משפטיותג.

במהלך העסקים הרגיל הוגשו כנגד הבנק תביעות משפטיות. לדעת הנהלת הבנק בהסתמך על חוות דעת משפטיות של יועצים 

משפטיים באשר לסיכויי התביעות התלויות, נכללו בתמצית דוחות כספיים אלה הפרשות נאותות, במקום בו נדרשו הפרשות 

בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים לכיסוי נזקים כתוצאה מהתביעות האמורות. לדעת הנהלת הבנק סכום החשיפה הנוספת בשל 

תביעות שהוגשו נגד הבנק בנושאים שונים אשר אפשרות התממשותן אינה קלושה ליום 30 בספטמבר 2013, מסתכם בסך של 

כ- 0.9 מיליוני ש''ח.
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באורים לתמצית הדוחות הכספיים הביניים ליום 30 בספטמבר 2013

באור 7 - יתרות ואומדני שווי  הוגן של מכשירים פיננסיים 

30 בספטמבר 2013
שווי הוגן יתרה 
סה"כרמה 3)א(רמה 2)א(רמה 1)א(במאזן

לא מבוקר
במיליוני ש''ח

נכסים פיננסיים
 1,629.9  1,462.0  57.2  110.7  1,594.5 מזומנים ופיקדונות בבנקים

 475.4                    -                   - 475.4  475.4 ניירות ערך )ב(
 4,469.4  3,062.7  1,406.7                    - 4,499.3 אשראי לציבור, נטו

 4.8  4.8                    -                   - 4.8 נכסים פיננסיים אחרים

 6,579.5  4,529.5  1,463.9  586.1  6,574.0 סך כל הנכסים הפיננסיים

התחייבויות פיננסיות
 4,525.2  2,726.5  1,798.7                    - 4,485.9 פיקדונות הציבור

 1,286.7  71.9  1,214.8                    - 1,286.2 פיקדונות מבנקים
 157.2  157.2                    -                   - 154.3 כתבי התחייבות נדחים

 163.0  163.0                    -                   - 165.9 התחייבויות פיננסיות אחרות

 6,132.1  3,118.6  3,013.5                    - 6,092.3 סך כל  ההתחייבויות הפיננסיות

מכשירים פיננסים חוץ מאזניים
 4.6  4.6                    -                   - 4.6 עסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי

30 בספטמבר 2012
שווי הוגן יתרה 
סה"כרמה 3)א(רמה 2)א(רמה 1)א(במאזן

לא מבוקר
במיליוני ש''ח

נכסים פיננסיים
 1,436.6  1,230.5  122.4  83.7  1,412.9 מזומנים ופיקדונות בבנקים

 501.6                    -                   - 501.6  501.6 ניירות ערך )ב(
 3,969.0  2,668.6  1,300.4                    - 4,001.1 אשראי לציבור, נטו

 4.9                   4.9                   -                   - 4.9 נכסים פיננסיים אחרים

 5,912.1  3,904.0  1,422.8  585.3  5,920.5 סך כל הנכסים הפיננסיים

התחייבויות פיננסיות
 4,200.5  3,448.7  751.8                    -          4,172.3פיקדונות הציבור

 984.8  72.8  912.0                    -             982.5פיקדונות מבנקים
 158.7  158.7                    -                   -             155.4כתבי התחייבות נדחים

 147.8  147.8                    -                   -             150.8התחייבויות פיננסיות אחרות

 5,491.8  3,828.0  1,663.8                    - 5,461.0 סך כל  ההתחייבויות הפיננסיות

מכשירים פיננסים חוץ מאזניים
                  3.6                  3.6                   -                   -                 3.6עסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי

רמה 1 - מדידות שווי הוגן המשתמשות במחירים מצוטטים בשוק פעיל. רמה 2 - מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים נצפים)א(
משמעותיים אחרים. רמה 3 - מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים לא נצפים משמעותיים.

לפירוט נוסף על יתרה במאזן ושווי הוגן של ניירות ערך ראה ביאור ניירות ערך.)ב(
מזה: נכסים והתחייבויות בסך 576.6 מיליוני ש"ח ובסך 1,645.8 מיליוני ש''ח, בהתאמה )ב-30 בספטמבר 2012: 1,792.5 מיליוני ש''ח  )ג(

ובסך 1,431.2 מיליוני ש''ח בהתאמה(, אשר יתרתם במאזן זהה לשווי הוגן )מכשירים המוצגים במאזן לפי שווי הוגן(.
החל מה-31 בדצמבר 2012 מחושב שווי הוגן גם על יתרות אשראי בתנאי חח"ד, מספרי ההשוואה לא חושבו מחדש.

למידע נוסף על מכשירים שנמדדו בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה ועל בסיס שאינו חוזר ונשנה ראה באור 7א'.
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באורים לתמצית הדוחות הכספיים הביניים ליום 30 בספטמבר 2013

באור 7 - יתרות ואומדני שווי  הוגן של מכשירים פיננסיים )המשך(

31 בדצמבר 2012
שווי הוגן יתרה 
סה"כרמה 3)א(רמה 2)א(רמה 1)א(במאזן

מבוקר
במיליוני ש''ח

נכסים פיננסיים
 1,503.6  1,294.4  54.0  155.2  1,467.0 מזומנים ופיקדונות בבנקים

 397.9                    -                   - 397.9  397.9 ניירות ערך )ב(
 4,056.8  2,722.1  1,334.7                    - 4,092.6 אשראי לציבור, נטו

 5.9                   5.9                   -                   - 5.9 נכסים פיננסיים אחרים

 5,964.2  4,022.4  1,388.7  553.1  5,963.4 סך כל הנכסים הפיננסיים

התחייבויות פיננסיות
 4,388.9  2,679.7  1,709.2                    - 4,344.8 פיקדונות הציבור

 825.8  72.4  753.4                    - 823.8 פיקדונות מבנקים
 160.4  160.4                    -                   - 157.1 כתבי התחייבות נדחים

 157.6  157.6                    -                   - 160.8 התחייבויות פיננסיות אחרות

 5,532.7  3,070.1  2,462.6                    - 5,486.5 סך כל  ההתחייבויות הפיננסיות

מכשירים פיננסים חוץ מאזניים
                  4.2 4.2                    -                   - 4.2 עסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי

רמה 1 - מדידות שווי הוגן המשתמשות במחירים מצוטטים בשוק פעיל. רמה 2 - מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים נצפים)א(
משמעותיים אחרים. רמה 3 - מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים לא נצפים משמעותיים.

לפירוט נוסף על יתרה במאזן ושווי הוגן של ניירות ערך ראה ביאור ניירות ערך.)ב(
מזה:  נכסים והתחייבויות בסך 618.2 מיליוני ש"ח ובסך 1,368.9 מיליוני ש''ח בהתאמה, אשר יתרתם במאזן זהה לשווי הוגן )ג(

)מכשירים המוצגים במאזן לפי שווי הוגן(.
החל מה-31 בדצמבר 2012 מחושב שווי הוגן גם על יתרות אשראי בתנאי חח"ד, מספרי ההשוואה לא חושבו מחדש.

למידע נוסף על מכשירים שנמדדו בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה ועל בסיס שאינו חוזר ונשנה ראה באור 7א'.
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באורים לתמצית הדוחות הכספיים הביניים ליום 30 בספטמבר 2013

באור 7 א' - פריטים הנמדדים בשווי הוגן 

א. פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה

31 בדצמבר 302012 בספטמבר 302012 בספטמבר 2013
מדידות שווי הוגן המשתמשות ב-

מחירים  מחירים  מחירים  
מצוטטיםמצוטטיםמצוטטים

בשוק פעילבשוק פעילבשוק פעיל
)רמה 1()רמה 1()רמה 1(

מבוקרלא מבוקרלא מבוקר
במיליוני ש''ח

נכסים
אגרות חוב זמינות למכירה:

 395.2  498.8  472.7 של ממשלת ישראל
 1.5  1.6  1.5 של מוסדות פיננסיים בישראל

 1.2  1.2  1.2 של אחרים בישראל
 475.4  501.6  397.9 

ב. פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס שאינו חוזר ונשנה 

30 בספטמבר 2013
סך כל הרווחמדידות שווי הוגן המשתמשות ב-

)הפסד( בגין השינוייםסה"כ שווי הוגןנתוניםנתוניםמחירים  
בשווי בתקופהלא ניצפיםניצפיםמצוטטים

שהסתיימהמשמעותיים משמעותיים בשוק פעיל
ביום 30 בספטמבר 2013אחרים

)רמה 3()רמה 2()רמה 1(
לא מבוקר

במיליוני ש''ח

                              - 1.3  1.3                       -                     -אשראי פגום שגבייתו מותנית בביטחון )א(

30 בספטמבר 2012
סך כל הרווחמדידות שווי הוגן המשתמשות ב-

)הפסד( בגין השינוייםסה"כ שווי הוגןנתוניםנתוניםמחירים  
בשווי בתקופהלא ניצפיםניצפיםמצוטטים

שהסתיימהמשמעותיים משמעותיים בשוק פעיל
ביום 30 בספטמבר 2012אחרים

)רמה 3()רמה 2()רמה 1(
לא מבוקר

במיליוני ש''ח

                              - 0.2                      0.2                      -                     -אשראי פגום שגבייתו מותנית בביטחון )א(

31 בדצמבר 2012
סך כל הרווחמדידות שווי הוגן המשתמשות ב-

)הפסד( בגין השינוייםסה"כ שווי הוגןנתוניםנתוניםמחירים  
בשווי בתקופהלא ניצפיםניצפיםמצוטטים

שהסתיימהמשמעותיים משמעותיים בשוק פעיל
ביום 31 בדצמבר 2012אחרים

)רמה 3()רמה 2()רמה 1(
מבוקר

במיליוני ש''ח

                              - 0.3                      0.3                      -                     -אשראי פגום שגבייתו מותנית בביטחון )א(

)א( נמדד בשווי הוגן בהתאם להוראות המפקח בדבר הפרשה להפסדי אשראי.

ג. העברות בין רמות 1 ו- 2 בהיררכיית השווי ההוגן.

במהלך התקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2013 וכן במהלך שנת 2012 )לרבות במהלך התקופות של תשעה 
ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2012( לא היו מעברים מרמה 2 לרמה 1 ומרמה 1 ל-רמה 2.
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באורים לתמצית הדוחות הכספיים הביניים ליום 30 בספטמבר 2013

באור 8 - הכנסות והוצאות ריבית
לא מבוקר

לתשעה חודשים לשלושה חודשים
שהסתיימו ב-30 בספטמבר שהסתיימו ב-30 בספטמבר

2012 2013 2012 2013
במיליוני ש''ח

הכנסות ריבית א.
247.5 243.5 82.7 82.4 מאשראי לציבור

40.3 39.3 14.6 18.6 מפיקדונות בבנקים
12.9 6.7 3.9 2.2 מאגרות חוב

300.7 289.5 101.2 103.2 סך כל הכנסות ריבית

הוצאות ריבית ב.
)64.8( (54.8) )22.1( (22.4) על פיקדונות הציבור
)18.7( (12.5) )5.5( (4.6) על פיקדונות מבנקים

)5.4( (4.4) )1.7( (1.4) על כתבי התחייבויות נדחים

(88.9) (71.7) (29.3) (28.4) סך כל הוצאות ריבית

211.8 217.8 71.9 74.8 סך הכנסות ריבית, נטו

פירוט הכנסות ריבית על בסיס צבירה מאגרות חוב:  ג.
 12.9  6.7  3.9 2.2 זמינות למכירה

 12.9  6.7  3.9 2.2 סך הכל כלול בהכנסות ריבית

באור 9 - הכנסות מימון שאינן מריבית
לא מבוקר

לתשעה חודשים לשלושה חודשים
שהסתיימו ב-30 בספטמבר שהסתיימו ב-30 בספטמבר

2012 2013 2012 2013
במיליוני ש''ח

א. הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות שאינן למטרות מסחר

א.1. מהשקעות באגרות חוב

2.4 4.5 2.1 0.5         רווחים ממכירת אגרות חוב זמינות למכירה

-              (0.1) א.2. הפרשי שער, נטו              -              -

ב. הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות למטרות מסחר

ב.1. מפעילות במכשירים נגזרים

-              0.1 -              0.1         הכנסות נטו בגין מכשירים נגזרים אחרים

סך כל הכנסות מימון שאינן מריבית             0.6             2.1             4.5             2.4

)א(  סכום נמוך מ- 0.1 מיליוני ש''ח.
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באורים לתמצית הדוחות הכספיים הביניים ליום 30 בספטמבר 2013

באור 10 - מגזרי פעילות 

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2013
 סך הכל סכומים שלא מגזר         מגזר         מגזר         מגזר         

הוקצו והתאמות ניהול פיננסימסחרייםמסחרייםמשקי בית  
גדולים קטנים

ורשויות
מקומיות 

לא מבוקר
במיליוני ש''ח

הכנסות ריבית נטו:
 74.8               - 14.6  4.4  23.1  32.7 מחיצוניים
              -              -(12.1)(0.3)(0.6) 13.0 בינמגזרי

הכנסות שאינן מריבית
 32.0               - 2.7  2.1  10.4  16.8 מחיצוניים
              -              - 0.1               -             -(0.1)בינמגזרי

 106.8               - 5.3  6.2  32.9  62.4 סך ההכנסות
             4.9              -              - 0.5  0.8  3.6 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 27.6               - 3.3  2.3  9.5  12.5 רווח נקי

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2012
 סך הכל סכומים שלא מגזר         מגזר         מגזר         מגזר         

הוקצו והתאמות ניהול פיננסימסחרייםמסחרייםמשקי בית  
גדולים קטנים

ורשויות
מקומיות 

לא מבוקר
במיליוני ש''ח

הכנסות ריבית נטו:
 71.9               - 11.4  5.2  23.9  31.4 מחיצוניים
              -              -(10.2)(1.1)(1.2) 12.5 בינמגזרי

הכנסות שאינן מריבית
 30.0 (0.1)             2.0 1.3  9.1  17.7 מחיצוניים
              -              -              -              -             -             -בינמגזרי

 101.9 (0.1) 3.2  5.4  31.8  61.6 סך ההכנסות
 3.1               -              -(1.0) 0.6  3.5 הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי

 28.4               - 2.0  2.8  8.9  14.7 רווח נקי
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באורים לתמצית הדוחות הכספיים הביניים ליום 30 בספטמבר 2013

באור 10 - מגזרי פעילות )המשך(

לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2013
 סך הכל סכומים שלא מגזר         מגזר         מגזר         מגזר         

הוקצו והתאמות ניהול פיננסימסחרייםמסחרייםמשקי בית  
גדולים קטנים

ורשויות
מקומיות 

לא מבוקר
במיליוני ש''ח

הכנסות ריבית נטו:
 217.8              0.2 29.1  14.0  70.0  104.5 מחיצוניים
              -              -(24.8)(1.8)(2.4) 29.0 בינמגזרי

הכנסות שאינן מריבית
 94.7              0.1 8.6  5.6  29.9  50.5 מחיצוניים
              -              -             0.1              -             -(0.1)בינמגזרי

 312.5              0.3 13.0  17.8  97.5  183.9 סך ההכנסות
 6.1               -              - 1.3  0.7  4.1 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 80.2  0.2  7.9  6.2  27.6  38.3 רווח נקי 

לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2012
 סך הכל סכומים שלא מגזר         מגזר         מגזר         מגזר         

הוקצו והתאמות ניהול פיננסימסחרייםמסחרייםמשקי בית  
גדולים קטנים

ורשויות
מקומיות 

לא מבוקר
במיליוני ש''ח

הכנסות ריבית נטו:
 211.8               - 29.7  15.7  72.2  94.2 מחיצוניים
              -              -(26.1)(3.7)(4.7) 34.5 בינמגזרי

הכנסות שאינן מריבית
 89.8              2.3 2.4  3.9  28.7  52.5 מחיצוניים
              -              -              -              -             -             -בינמגזרי

 301.6              2.3 6.0  15.9  96.2  181.2 סך ההכנסות
 7.0               -              -(0.4) 2.6  4.8 הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי

 79.1              1.5 3.3  6.3  27.5  40.5 רווח נקי 

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2012
 סך הכל סכומים שלא מגזר         מגזר         מגזר         מגזר         

הוקצו והתאמות ניהול פיננסימסחרייםמסחרייםמשקי בית  
גדולים קטנים

ורשויות
מקומיות 

מבוקר
במיליוני ש''ח

הכנסות ריבית נטו:
 282.8               - 29.2  21.0  96.0  136.6 מחיצוניים
              -              -(26.7)(4.5)(6.0) 37.2 בינמגזרי

הכנסות שאינן מריבית
 123.1              1.5 6.0  5.3  38.8  71.5 מחיצוניים
              -              -              -              -             -             -בינמגזרי

 405.9              1.5 8.5  21.8  128.8  245.3 סך ההכנסות
 14.6               -              -(0.1) 5.3  9.4 הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי

 103.1              1.0 4.9  8.4  35.2  53.6 רווח נקי 

)א( סכום נמוך מ- 0.1 מיליוני ש''ח.
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 3300בספטמבר  03 ליוםהביניים דוחות הכספיים תמצית הבאורים ל

 תנאים מגבילים ובטחונות, שעבודים -00באור 

חתם , לשם כך. באמצעות אשראי יומי או תוך יומי מבנק ישראל, באם יווצרו ,לבנקים לממן פערי נזילותמאפשר בנק ישראל 

ל הבנק "לנ כערובה. ישראל להבטחת סכומים המגיעים או שיגיעו לבנק ישראל מהבנק הבנק על איגרת חוב לטובת בנק

שיעבד לטובת בנק ישראל בשעבוד שוטף ללא הגבלה בסכום אגרות חוב המופקדות בחשבון ספציפי המתנהל במסלקת 

 . ל ברשם החברות"הבנק רשם שיעבוד כנ. אביב על שם בנק ישראל-הבורסה לניירות ערך בתל

ח ביום ''מיליוני ש 44.1לעומת ח ''ש יליונימ 64.1סך של ל 30.9.2013שהועברו לפקדון המשועבד הסתכמו ביום  אגרות חוב

 .31.12.2012ח ביום ''מיליוני ש 44.0 -ו 30.9.2012
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באורים לתמצית הדוחות הכספיים הביניים ליום 30 בספטמבר 2013

באור 12 - רווח כולל אחר מצטבר

א. שינויים ברווח כולל אחר מצטבר, לאחר השפעת מס

1. שינויים ברווח כולל אחר מצטבר לתקופות של שלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2013 

וביום 30 בספטמבר 2012 )לא מבוקר(.
רווח כולל אחר 

התאמות בגין הצגת ניירות ערך 
זמינים למכירה לפי שווי הוגן

במיליוני ש''ח
יתרה ליום  30 ביוני 2013 1.7 
שינוי נטו במהלך התקופה 0.1 

יתרה ליום  30 בספטמבר 2013 1.8 

רווח כולל אחר 
התאמות בגין הצגת ניירות ערך 

זמינים למכירה לפי שווי הוגן
במיליוני ש''ח

יתרה ליום  30 ביוני 2012 3.1 
(1.1) שינוי נטו במהלך התקופה

יתרה ליום  30 בספטמבר 2012 2.0 

2. שינויים ברווח כולל אחר מצטבר לתקופות של תשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2013 

וביום 30 בספטמבר 2012 )לא מבוקר(.
רווח כולל אחר 

התאמות בגין הצגת ניירות ערך 
זמינים למכירה לפי שווי הוגן

במיליוני ש''ח
יתרה ליום 31 בדצמבר 2012 )מבוקר( 2.6 
(0.8) שינוי נטו במהלך התקופה

יתרה ליום  30 בספטמבר 2013 1.8 

רווח כולל אחר 
התאמות בגין הצגת ניירות ערך 

זמינים למכירה לפי שווי הוגן
במיליוני ש''ח

יתרה ליום 31 בדצמבר 2011 )מבוקר( 2.4 
(0.4) שינוי נטו במהלך התקופה

יתרה ליום  30 בספטמבר 2012 2.0 

3. שינויים ברווח כולל אחר מצטבר לשנת 2012 )מבוקר(.
רווח כולל אחר 

התאמות בגין הצגת ניירות ערך 
זמינים למכירה לפי שווי הוגן

במיליוני ש''ח
יתרה ליום 31 בדצמבר 2011  2.4 
שינוי נטו במהלך התקופה 0.2 

יתרה ליום  31 בדצמבר 2012 2.6 

114



11517
 115  

 
באורים לתמצית הדוחות הכספיים הביניים ליום 30 בספטמבר 2013

באור 12 - רווח כולל אחר מצטבר )המשך(

ב. השינויים במרכיבי רווח כולל אחר מצטבר, לפני השפעת מס ואחרי השפעת מס

1. שינויים ברווח כולל אחר מצטבר לתקופות של שלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2013 
וביום 30 בספטמבר 2012.

לשלושה חודשים שהסתיימו לשלושה חודשים שהסתיימו
ביום 30 בספטמבר 2012 ביום 30 בספטמבר 2013

לאחר מס השפעת מס לפני מס לאחר מס השפעת מס לפני מס
לא מבוקר לא מבוקר

במיליוני ש''ח במיליוני ש''ח
השינויים במרכיבי רווח כולל אחר 

רווחים נטו שטרם 
 0.2 (0.3)  0.5  0.4 (0.2) מומשו מהתאמות לשווי הוגן 0.6 

רווחים בגין ניירות ערך זמינים למכירה
(1.3) 0.8              (2.1) (0.3)  0.2 (0.5) שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד

(1.1)  0.5 (1.6) סה"כ השינוי נטו במהלך התקופה 0.1                - 0.1 

2. שינויים ברווח כולל אחר מצטבר לתקופות של תשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2013 
וביום 30 בספטמבר 2012.

לתשעה חודשים שהסתיימו לתשעה חודשים שהסתיימו
ביום 30 בספטמבר 2012 ביום 30 בספטמבר 2013

לאחר מס השפעת מס לפני מס לאחר מס השפעת מס לפני מס
לא מבוקר לא מבוקר

במיליוני ש''ח במיליוני ש''ח
השינויים במרכיבי רווח כולל אחר 

רווחים נטו שטרם 
 1.1 (0.7)  1.8  2.1 (1.2) מומשו מהתאמות לשווי הוגן 3.3 

רווחים בגין ניירות ערך זמינים למכירה
(1.5) 0.9              (2.4) (2.9)  1.6 (4.5) שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד

(0.4)  0.2 (0.6) (0.8)  0.4 (1.2) סה"כ השינוי נטו במהלך התקופה

3. שינויים ברווח כולל אחר מצטבר לשנת 2012.
ביום 31 בדצמבר 2012

לאחר מס השפעת מס לפני מס
מבוקר  

במיליוני ש''ח  
השינויים במרכיבי רווח כולל אחר  

רווחים נטו שטרם 
 3.7 (2.0) מומשו מהתאמות לשווי הוגן 5.7 

רווחים בגין ניירות ערך זמינים למכירה
(3.5)  1.9 (5.4) שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד

 0.2 (0.1) סה"כ השינוי נטו במהלך התקופה 0.3 
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התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן

התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן
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 3300בספטמבר  03ליום הביניים דוחות הכספיים תמצית הבאורים ל

 ויוזמות חקיקה רגולטוריותהוראות  -00באור 

 ישראלשל הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות ב מסכםדוח 

בראשות המפקח , פורסם הדוח המסכם של הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות בישראל, 2013במרץ  19ביום 

ועדת )"אשר מונה על ידי נגיד בנק ישראל ושר האוצר בעקבות המלצה של הוועדה לשינוי כלכלי חברתי "( הצוות)"על הבנקים 

 .ומשאיר על כנן את ההמלצות שהוצגו במסגרתו 2012ביולי  16ים שפורסם ביום הדוח מהווה המשך לדוח הביני "(.טרכטנברג

 :המלצות הצוות התמקדו בשלושה תחומים

עידוד הקמה של אגודת , באמצעות עידוד הקמת בנק אינטרנטי, הגדלת מספר השחקנים בתוך המערכת הבנקאית ומחוצה לה

רוך הטווח של הציבור להגדלת היצע האשראי למשקי הבית ולעסקים בחינת מנגנון לניתוב כספי החיסכון א, אשראי בישראל

 .קטנים

על ידי פתיחת חשבונות באמצעות האינטרנט והקלות בהליך , בין היתר, הגברת התחרות בין השחקנים הקיימים בענף הבנקאות

תעודת "מתן , לצורך השוואה פרסום שיעורי הריבית הקיימים בבנקים בפועל והגברת הנגישות לאתרי מידע, סגירת חשבון בנק

שכלול המידע אודות , התשואה והתשלומים לבנק באופן יזום ללקוח, בנקאית הכוללת פירוט של נכסיו והתחייבויותיו" זהות

 .שינוי מנגנון תקרת הריבית והחלתו על תאגידים בנקאיים ועוד, לווים

הגברת השקיפות בעמלות ניירות ערך , ל מספר עמלותהטלת פיקוח על עמלות מסוימות וביטו, בין היתר -צעדים משלימים

הפחתת , בנקאית בתחום ניירות ערך-הקלת המעבר בין המערכת הבנקאית למערכת החוץ, ותמחור מחודש של השירותים

 .הקלות בפירעון מוקדם של אשראי עסקי, עמלות לעסקים קטנים

שירות )פרסם המפקח על הבנקים תיקון בכללי הבנקאות, 2012 בנובמבר 28ביום , יצוין כי בהמשך לפרסום דוח הביניים כאמור

, מ ובגין קרנות כספיות"במסגרת התיקון בוטלו דמי ניהול ניירות ערך בגין מק"( הכללים)", 2008-ח"התשס( עמלות( )ללקוח

התיקון נכנס . קטניםובוטלו עמלות נוספות למשקי בית ולעסקים , הוטלו מגבלות על עמלות הבנקים בגין פעולות בניירות ערך

הורה המפקח על הבנקים למערכת הבנקאית לבצע תמחור מחדש של עמלות הנגבות , בנוסף. 2013בינואר  1לתוקף ביום 

העמלות . 2013במרס  1וזאת עד ליום , למחיר שנגבה בפועל, על מנת להתאימן ככל שניתן, בעד פעילות בניירות ערך

 :הנחיות נלוות למערכת הבנקאית ובמסגרת, ון הכלליםהעיקריות שבוטלו או שונו במסגרת תיק

 .מ ובגין קרנות כספיות"ביטול דמי ניהול ניירות ערך בגין מק .א
 .ביטול העמלה בעד כרטיס מידע ובעד כרטיס משיכת מזומן .ב
 100,000לתקרה של  ח''ש 50,000העלאת הפטור מתקרה של  -עמלת טיפול באשראי ובביטחונות להלוואות שלא לדיור .ג

 .ח"ש
 .  ביטול העמלה בגין שינוי מועד חיוב בכרטיס אשראי .ד
 .השוואת המעמד של עסקים קטנים למשקי הבית -עמלת דמי ניהול עסק קטן .ה

 :שינויים בעמלות ניירות ערך .ו
 תמחור דיפרנציאלי בגין פעילות בניירות ערך בערוצים שונים; 
  רךלקניה ומכירה של ניירות ע מקסימוםחיוב הבנקים בקביעת עמלת; 
 ביטול עמלות המינימום בגין ניהול פיקדון ניירות ערך; 
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 3300בספטמבר  03ליום הביניים דוחות הכספיים תמצית הבאורים ל

 (המשך) ויוזמות חקיקה רגולטוריותהוראות  -00באור 

, יתןככל שנ, דרישה מהבנקים לבצע תמחור מחודש של עמלות בגין פעילות בניירות ערך תוך התאמת סכומי העמלות .ז

התאמת שיעורי העמלות לשינויים שחלו במבנה עמלות בגין פעילות בניירות ערך בהתאם , וכן. למחיר שנגבה בפועל

 (.2013במרס  1החל מיום . )לתעריפון החדש

 : כמו כן נקבע

 .חיוב הבנקים לפרסם באתרי האינטרנט שלהם קישור ישיר לתעריפוני העמלות כך שיהיה זמין ונגיש ללקוחות .ח
 .כשירות בר פיקוח, זה על שירות הניתן על ידי סולק לנותן שירותי ניכיוןהכר .ט
 

 מיליוני 2.9 -בסך של כ 2013בתשעת החודשים הראשונים של שנת יישום הכללים הביא לירידה בהכנסות הבנק מעמלות 

 .ח''מיליוני ש 0.7בסך של  30.9.2013ח ובשלושה החודשים שהסתיימו ביום ''ש

 

 קשורים ובעלי ענין צדדים -04באור 

 לאומי  -האם  מחברתמסגרת אשראי 

אותו ניתן לנצל במצב רגיל לצורך , ח"ח במט''מיליון ש 20מזה עד ,  ח''מיליארד ש 1.4לבנק מסגרת פעילות מלאומי בסך 

 .מימון הפעילות העסקית בבנק

, ות תרחיש קיצון בנזילותהוסכם כי המסגרת הלא מנוצלת תתבטל בהתממש 2013ת נבמהלך הרבעון הראשון של ש

 .ח"ש מיליוני 100ובמקביל אישר לאומי לבנק מסגרת לתרחיש קיצון של עד 

מיליוני  200לאומי הגדלת מסגרת הפעילות השוטפת בסך של  -אושרה על ידי חברת האם, 2013ברבעון השלישי של שנת 

 .ח''שמיליארד  1.6כך שתעמוד על  ,ח''ש

 הסכם למתן שירותים תפעוליים

 .לבנק הסכם עם לאומי בנושא קבלת שירותי תפעול ובעיקר שירותים של מיכון ומחשוב מלאומי

על  10% -הוסכם בין הבנק לבין לאומי על העלאת תעריף החיוב בהוצאות מחשב ב 2013של שנת  השנירבעון במהלך ה

לתשעת החודשים ות החדשות השלכות היישום של ההסכמ . 1.1.2013צאות המחשב בתוקף מיום כלל החיובים בגין הו

ח ''מיליוני ש 1.9מזה סך , ח''מיליוני ש 2.8הביאה לגידול בהוצאות מחשב בסך של  2013בספטמבר  30שהסתיימו ביום 

 .2013ח קיבלו ביטוי ברבעון השלישי של שנת ''מיליוני ש 0.9קיבלו ביטוי ברבעון השני וסך 

 :0היערכות לבאזל השינוי מבנה ההון במסגרת 

 .בחן הבנק מחדש את מבנה ההון לשנים הקרובות 3 לק מההערכות לבאזלכח

שטרות אלו אינם עומדים בקריטריונים , (יתרות קרן) ח"מיליון ש 150בסך של ( שטרי הון)לבנק כתבי התחייבות נדחים 

  .3 המתחייבים מהוראת באזל

אפשרית גם ללא הנפקת  זהמירה על שיעור ש. 13.5% -שלא יפחת מבכוונת הבנק לשמור על שיעור הלימות הון כולל 

:  שטרי ההוןמוקדם של וכנגדה פירעון , 2015עד לסוף שנת זאת באמצעות אי חלוקת דיבידנדים , 3 שטרי הון תואמי באזל

 .2015שנת  במהלךח "מיליון ש 100 בסךוהשטר  2013ח בסוף שנת "מיליון ש 50השטר בסך 

הוחלט לפנות לבנק ישראל לקבלת אישור על הפירעון המוקדם ,  2013באוקטובר  22בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 

 .ל"טרם התקבל אישור כנ. של שטרי ההון הכלולים ברובד השני
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 3300בספטמבר  03ליום הביניים דוחות הכספיים תמצית הבאורים ל

 שינויים בשיעורי המס -05באור 

  18%  על  שיעמוד כך , טובין ויבוא עסקה בגין מוסף ערך מס את שיעור עדכןהמ מוסף ערך מס צו פורסם 2013 במאי 29 ביום

 המעדכן את (כספיים ומוסדות רים"מלכ על המס שיעור)מוסף  מס ערך צו פורסם 2013  ביוני 3 ביום. 2013ביוני  2 מיום החל

 .2013וני בי 2 מיום החל 18% על כך שיעמדו כספיים מוסדות על החלים שכר ומס רווח מס שיעור

התקציב  יעדי להשגת חקיקה תיקוני)לאומיים  עדיפויות לשינוי סדרי החוק את הכנסת מליאת אישרה 2013 ביולי 30 ביום

 1  מיום החל - 26.5% ל - 25% מ החברות מס הועלה ,בין היתר ,החקיקה במסגרת. 2013 ג"התשע ,(2014 -ו 2013לשנים 

 .2014בינואר 

 השכר לגבי 18% של לשיעור יעלה כספיים מוסדות שיחול על השכר מס שיעור ,כאמור המס יבשיעור השינויים בעקבות

 חל אשר הסטטוטורי המס שיעור ,בנוסף .טרם התיקון 17% של שיעור במקום וזאת ואילך יוני מחודש עבודה המשתלם בעד

  36.44% של משיעור ואילך 2014 ובשנת  36.21%של לשיעור 35.53% של משיעור 2013 בשנת יעלה תאגידים בנקאיים על

 37.71%.של  לשיעור

 לשיעור בהתאם ,לעיל בחוקים שנקבעו כפי המס לשיעורי חושבו בהתייחס 2013 בספטמבר 30 ליום הנדחים המיסים יתרות

ידול לג ,ח"ש מיליוני 3.0 בסך מסים נדחיםנכסי יתרות ב לגידול שלעיל הביאה השינויים השפעת .ההיפוך במועד הצפוי המס

 .ח''מיליוני ש 2.3בסך  הון גידול בכנגד   ח"ש מיליוני 0.7 בסך לעובדים הטבות בגין בהתחייבות

 


