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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 

יש לעיין . 2014 מרסב 31בדוח הכספי ליום ( ד) 1פרט לאמור בביאור , 2013בדצמבר  31

 .2013בדוחות אלה ביחד עם הדוח השנתי לשנת 

 
 הכללית והשפעת גורמים חיצונייםהסביבה . א

 

 התפתחויות עיקריות במשק
 

שפרסמה הלשכה המרכזית , 2014הנתונים הכלכליים הראשוניים לרבעון הראשון של שנת 

בהובלת , מצביעים על המשך ההתרחבות, יקה על מצב המשק הישראלילסטטיסט

 . הביקושים המקומיים ויצוא השירותים

( למעט יהלומים)במדדי הפדיון לכל ענפי המשק , עליות נרשמו במדד הייצור התעשייתי

 . חלה ירידה ביצוא וביבוא סחורות, לעומת זאת. יאובמדד הפדיון במסחר הקמעונ

הצביעו על קצב צמיחה , 2014ים שהתפרסמו במהלך הרבעון הראשון של יש לציין שהנתונ

 . 2014נתונים אלו תמכו בהחלטת בנק ישראל להפחית את הריבית לחודש מרס . מתון

 

ברבעון הראשון של ומעלה עמד  15אחוז הבלתי מועסקים מתוך כוח העבודה בקרב בני 

בכל  6.2%לעומת ו 2013 שנת של ללא שינוי לעומת הרבעון האחרון, 5.8%על  2014שנת 

 .2013שנת 

 

לעומת יציבות במחירים  0.5% -ב 2014 ברבעון הראשון של שנת ירדמדד המחירים לצרכן 

והמדד ללא  1.0% -מתחילת השנה ב ירדהמדד ללא דיור . בתקופה המקבילה אשתקד

 .0.9% -ב ירדדיור וללא ירקות ופירות 

קרוב , 1.3% -הסתכם ל 2014 מרססתיימו במדד החודשים שה 12-קצב עליית המחירים ב

 . 3%-1%, לרף התחתון של יעד יציבות המחירים שקבעה הממשלה

בסוף חודש  1.0%לעומת  0.75%עומדת על  2014ריבית בנק ישראל לסוף חודש מרס 

התבססה על קצב האינפלציה  2014ההחלטה על הפחתת הריבית למרס . 2013דצמבר 

ת האינפלציוניות וכן אומדנים מתונים לגבי קצב הצמיחה ברבעון הנמוך והירידה בתחזיו

שהציגו שיפור , פורסמו נתונים עדכניים על המשק, בהמשך, כאמור. 2013האחרון של שנת 

הודיע בנק ישראל כי הריבית , עקב כך. 2014בפעילות הכלכלית ברבעון הראשון של 

 .0.75%תוותר על כנה ברמה של  2014לחודש מאי 

 

 .מול האירו 0.6% -מול הדולר וב 0.5% -ב 2014ל נחלש ברבעון הראשון של שנת השק

מיליארד  85.6עמדו על  2014סך יתרות מטבע החוץ של בנק ישראל לסוף חודש מרס 

 2014במהלך הרבעון הראשון של שנת . 2013מיליארד דולר בסוף שנת  81.8לעומת , דולר

מיליון כחלק מתוכנית הרכישה לקיזוז  875 -זה כמ, מיליארד דולר 3.0 -רכש בנק ישראל כ

 .ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין

 

מיליארד שקלים בתקציב  0.1נמדד עודף תקציבי בסך  2014 ברבעון הראשון של שנת

 .ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליארד ש 4.7לעומת גרעון תקציבי בסך , המדינה
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 -והכנסות המדינה ממיסים עלו ב 8.2% -תקופה בהוצאות משרדי הממשלה עלו במהלך ה

 .לעומת התקופה המקבילה אשתקד 15.4%

 

א "ומדד ת 5.5% -ב 25א "עלה מדד ת 2014שנת  שלושת החודשים הראשונים שלבמהלך 

 . 6.2% -ב 100

 1.9% -ב 2014 שנת של ברבעון הראשון האגרות החוב הממשלתיות הלא צמודות עלמדד 

 0.3% -מ עלה ב"מדד המק .2.0% -עלה ב תיות הצמודות למדדומדד האגרות הממשל

 .מהפחתת הריבית במשק, בין השאר, העליות הושפעו. במהלך התקופה

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

 .בנושא התפתחויות בסעיפי המאזן', ב

 

מידע צופה "הינו " התפתחויות עיקריות במשק"חלק מהמידע המופיע במסגרת המידע על 

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

 .2014שנת של ראשון הרבעון הבמהלך 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

 
  8002-ח"התשס, (עמלות( )שירות ללקוח)כללי הבנקאות 

יכנס יש, פרסם הפיקוח על הבנקים תיקון נוסף לכללי העמלות 2013אוקטובר ב 8ביום 

על הבנקים להציע ללקוחות יחידים , במסגרת התיקון. 2014באפריל  1לתוקפו ביום 

  "(:חשבון עובר ושב)"בתעריפון  1חלק מסלולים שונים לתשלום עמלות , ועסקים קטנים

 בערוץ פעולות 10 ועד פקיד ידי על תאח פעולה עד הכולל מסלול - "בסיסי מסלול"

 .חודש של תקופה במהלך ישיר

 בערוץ פעולות 50 ועד פקיד ידי על פעולות 10 עד הכולל מסלול - "מורחב מסלול"

 ;חודש של תקופה במהלך לווהכ ,ישיר

 כןו, המורחב לפי המסלול ומספרן הפעולות את הכולל מסלול - "פלוס מורחב מסלול"

 ;חודש של תקופה במהלך לווהכ, התאגיד הבנקאי החלטת פיל נוספים שירותים

תאגיד בנקאי יכלול במסגרת השירותים המוצעים ללקוחותיו את המסלול הבסיסי ואת 

אין  -לגבי מסלול מורחב פלוס . המסלול המורחב ויאפשר לכל לקוח להצטרף אליהם

 .חובה להציעו

או , ה לתאגיד הבנקאי בכתבלקוח רשאי להצטרף לאחד המסלולים באמצעות מתן הודע

לקוח אשר הצטרף לאחד . או באמצעות מענה טלפוני ממוחשב, באמצעות שיחה מוקלטת

רשאי התאגיד הבנקאי , וחרג מהמכסה המרבית של הפעולות הכלולות בו, המסלולים

 . לגבות עמלה בעד הפעולות הנוספות לפי התעריפון המלא כהגדרתו בכללי העמלות

פיקוח על ( )שירות ללקוח)פירסם בנק ישראל את טיוטת צו הבנקאות  2014 רסבמ 5ביום 

, הינו שירות בר פיקוח" המסלול הבסיסי"הקובעת כי , 2014-ד"התשע, (שירות מסלול בסיסי

 .ח"ש 10שמחירו המרבי יהיה 
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 :הופעלו בבנק שני מסלולי עמלות כדלקמן  2014באפריל  1ביום 

פעולות בערוץ ישיר ופעולה אחד  10הכולל , חודש ח ל"ש 10במחיר של  –מסלול בסיסי 

 .אצל הפקיד

פעולות  10 -פעולות בערוץ ישיר ו 50הכולל , חודשלח "ש 20במחיר של  –מסלול מורחב 

 .אצל הפקיד

 .נוספות שיכלול פעולות פלוס הבנק בוחן הפעלת סל מורחב

 

  8098-ג"התשע, (91' תיקון מס( )שירות ללקוח)חוק לתיקון חוק הבנקאות 

תיקון לפי ה(. שירות ללקוח)לחוק הבנקאות  19' פורסם תיקון מס 2014במרס  10ביום 

בהליך משפטי נגד לקוח  נקוטתאגיד בנקאי לא יעמיד הלוואה לפירעון מיידי ולא י, חוקל

 כולה או חלקה, פירעון ההלוואה-ובכלל זה בשל אי, עמידה בתנאי הלוואה-בשל אי

ימי עסקים לפני ביצוע  21, אלא אם כן מסר ללקוח הודעה בכתב ,"(פעולה לגבי הלוואה)"

וכן , פעולה לגבי הלוואה באופן שבו התאגיד הבנקאי נוהג למסור לאותו לקוח הודעות

על ההודעה האמורה . במסירה אישית לכתובת הלקוח הרשומה אצל התאגיד הבנקאי

 . לכלול פרטים שונים כמפורט בהצעת החוק

קאי לא יחויב למסור הודעה כאמור אם יש במסירתה חשש ממשי תאגיד בנ, עם זאת

לפגיעה ביכולת הגבייה של התאגיד הבנקאי בשל שינוי לרעה בכושר הפירעון של הלקוח 

 . או בשל תנאים אחרים המחייבים ביצוע מיידי של פעולה לגבי ההלוואה

והוא יחול גם תחילתו של ההסדר המוצע שישה חודשים מיום פרסומו של החוק ברשומות 

  .על הלוואות שנתן התאגיד הבנקאי לפני יום התחילה
 

 הוראות המפקח על הבנקים

 בנושא מדיניות תגמול  A109הוראת ניהול בנקאי תקין 

בנקאי תקין חדשה בנושא מדיניות תגמול  ניהולפורסמה הוראת , 2013בנובמבר  19ביום 

הוראה לקבוע כללים שמטרתם תכלית ה"(. ההוראה( )"A301הוראה )בתאגיד בנקאי 

שהסדרי התגמול בתאגידים הבנקאיים בישראל יהיו עקביים עם מסגרת ניהול  ,להבטיח

 . הסיכונים ועם המטרות ארוכות הטווח של התאגיד הבנקאי

 .26' עמ, 'בבפרק  2013עיקרי ההוראה מוצגים בדוחות הכספיים לשנת 

 והיא כוללת הוראות מעבר 2013במבר בנו 19ביום , פרסומה  מיום תחילת ההוראה הינה

 .הבנק נערך ליישום ההוראה במסגרת ההערכות הקבוצתית של לאומי

הוציא הפיקוח על הבנקים הנחיה בקשר ליישום ההוראה בחברות  2014 סלמר 18בתאריך 

בנות בקבוצה בנקאית לפיה אושר לחברת בת שהינה חברה פרטית ליישם את הדרישה 

 .2014בספטמבר  30 בהתאם להוראה לא יאוחר מיוםלגבש מדיניות תגמול 
 

 ריבית בשיעורי תוספת או הפחתה - 189הוראת ניהול בנקאי תקין 

 421פרסם הפיקוח על הבנקים את הוראת ניהול בנקאי תקין , 2013בספטמבר  9ביום 

עסק "ול" יחיד"ל בהלוואות, בהתאם להוראה. בשיעורי ריבית שעניינה הפחתה או תוספת

 וכן בהלוואות ,ההלוואה תקופת כל לאורך ידוע ואינו קבוע אינו הריבית שיעור בהן "קטן

 תוספת או הפחתה אותה ,ההלוואה על הריבית שינוי תחול במועדי ,בחלקים המבוצעות

מנגנון מיוחד נקבע להלוואות בהן הריבית  .ההלוואה מתן במועד הבסיסית שחלה לריבית

, לרבות הלוואות לדיור, אה מתייחסת לכל סוגי ההלוואותההור. LIBORהבסיסית היא ריבית 

 .מסגרות אשראי בחשבון ומסגרות אשראי בכרטיסי חיוב

בהם שיעור הריבית אינו קבוע ואינו ידוע " עסק קטן"ו" יחיד"בנוסף נקבע כי בפיקדונות של 
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, דוןתחול במועד שינוי הריבית או חידוש הפיק, ובפיקדונות מתחדשים, לאורך כל התקופה

החובה אינה חלה . אותה הפחתה או תוספת לריבית הבסיסית שחלה במועד ההפקדה

. במקרה בו הלקוח משך חלק מסכום הפיקדון במהלך תקופת הפיקדון או במועד החידוש

, בפיקדונות המטפל ,להוראה 2 סעיף למעט 2014בינואר  1תחילתה של ההוראה ביום 

 .2014 ביולי 1 ביום שתחילתו

 

 לציבור  דוחות פרסום ועדמ הקדמת

לפיה על כל תאגיד בנקאי  ,פרסם הפיקוח על הבנקים הנחיה 2013בספטמבר  29ביום 

ולא ( עד סוף חודש פברואר)לפרסם את דוחותיו הכספיים השנתיים חודשיים מסוף השנה 

קוצר מועד הדיווח של , במקביל. כפי שההוראות מחייבות כיום, אחרי שלושה חודשים

 .ימים מסוף הרבעון 45-מחודשיים ל, יים רבעונייםדוחות כספ

 ,המתחייבות בהתאמות, ב"הקדמת מועדי הפרסום נועדה כדי להתאימם למקובל בארה

  .הכספיים הדוחות לקוראי המידע זמינות את וכדי לשפר

 . 2016שומו המלא בשנת יעד לי, שנים שלושעל פני , השינוי יתבצע באופן הדרגתי

 

 ול בנקאי תקין בעניין דוח שנתי ללקוחות התאגידים הבנקאיים טיוטת הוראת ניה

 נוסח ראשוני, לקוח-הפיץ הפיקוח על הבנקים לחברי ועדת בנק, 2013 באוקטובר 31ביום 

 ".דוח שנתי ללקוחות התאגידים הבנקאיים"בעניין  תקין בנקאי נוהלשל טיוטת הוראת 

ללקוחותיו אודות כלל הנכסים  ההוראה מסדירה את חובת הדיווח של התאגיד הבנקאי

, שנההלרבות סך ההכנסות וההוצאות במהלך , וההתחייבויות של הלקוח בתאגיד הבנקאי

 .התחייבויות ופעילות שוטפת בחשבון, בגין נכסים

הדוח השנתי נועד לשפר את יכולת המעקב של הלקוחות אחר פעילותם , בהתאם להוראה

 .מוצרים ושירותים בנקאיים שונים ןולהגביר את יכולת ההשוואה בי, בחשבון

כפי שנקבע במודל , כן נועד הדוח התקופתי למסור ללקוח מידע אודות דירוג האשראי שלו

זאת לצורך הערכת מצבו הפיננסי של הלקוח על ידי מלווים , הדירוג של התאגיד הבנקאי

 .פוטנציאלים

ר והאחר בפורמט האחד בפורמט מקוצ, ההוראה מטפלת במסירה של שני דוחות ללקוח

שבהם יעמיד הבנק את המידע לרשות , וכוללת הנחיות בנוגע לערוצי המידע, מפורט

 .הלקוח

 

 בינלאומית  רגולציה
 

Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA וטיפול בלקוחות אמריקאים. 

אופן ב( חוק מס ההכנסה האמריקאי)  Internal Revenue Code-הב "תוקן בארה 2010 סבמר

  Foreign Financial Institutionsשמחיל משטר דיווח שמטרתו לחייב מוסדות פיננסיים זרים 

(FFI)  החוק, בכך. םאילקוחות אמריק על ידילהעביר מידע אודות חשבונות המוחזקים 

מרחיב משמעותית את דרישות הגילוי והדיווח המוטלות על מוסדות פיננסיים זרים ביחס 

פורסמו תקנות מוצעות על ידי רשות המיסוי  2012בפברואר . םינלחשבונות אמריק

המספקות הנחיות , פורסמו התקנות הסופיות 2013ובינואר  (”IRS“)האמריקאית 

לאחרונה הודיעו הרשויות האמריקאיות על דחיית תחילת יישום . אופרטיביות ליישום החוק

 להתקשר עם FFIות על על פי החוק והתקנ 2014ליולי  1-ל, דרישות החוק בחצי שנה

 לדווח עליהם, לאתר חשבונות אמריקנים, בין היתר, שבמסגרתו יתחייב, בהסכם IRS-ה

אשר לא  FFI .שיסרבו לספק את המידע והמסמכים הנדרשיםולנכות מס מלקוחות  IRS-ל

 .יחוייב בניכוי מס בגין הכנסות ממקורות אמריקאים  IRS-בהסכם עם היתקשר 
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וכן פרסם הודעות נוספות  FATCA -סכם בין מדינתי ליישום תקנות הפרסם מודל לה IRS-ה

ומדינות רבות , שוויץ, ב לבריטניה"בין ארה FATCA -בדבר הסכמות מיוחדות ליישום ה

אשר תחתום על הסכם בין , מוסדות פיננסיים ולקוחותיהם הממוקמים במדינה. אחרות

 . FATCA-מות במסגרת דרישות הייהנו מהקלות מסוי, FATCA -מדינתי ליישום תקנות ה

 

עם משרד האוצר " הסכם שבמהות"פורסם כי מדינת ישראל הגיעה ל 2014במאי  1ביום 

הסכם שבמהות מעניק לישראל מעמד של מדינה שיש לה הסכם חתום עם . האמריקאי

ב וכפועל יוצא המוסדות הפיננסיים במדינת ישראל ייחשבו כמוסדות פיננסיים "ארה

ההסכם מסדיר . ה על הסכם בינמדינתי ויחולו עליהם כללי הסכם זהבמדינה החתומ

אשר תקבל את , באמצעות רשות המיסים בישראל, ב"העברת מידע לרשויות המס בארה

בנוסף יכלול ההסכם הוראות לשמירת המידע . המידע מהגופים הפיננסיים בישראל

 .ב לעשות בו"ארהואבטחתו וכן הוראות שיגבילו את השימוש שיוכלו רשויות המס ב

 

 ,ועדת היגויב משתתף הבנקנציג הבנק נערך ליישום ההוראה במסגרת קבוצת לאומי ו

הבנק , בהכוונתה. החוק והתקנותהלומדת ועוקבת אחר התפתחויות  ,שהוקמה על ידי לאומי

 FATCA-פועל ליישום תהליכי עבודה שאופיינו ולפיתוח מערכות לצורך עמידה בדרישות ה

 . עבודה שנקבעה על פי תכנית

נהלי עבודה לטיפול , לאומי ובבנק בהתאמהבמהלך השנים האחרונות נקבעו בבנק 

הוצא מכתב למנהלים בנושא מדיניות הבנק  2011בחודש ספטמבר . בלקוחות אמריקאיים

אשר חוזר ומדגיש את מדיניות הבנק שלא לייעץ ללקוחות בענייני  FATCA,-בקשר עם ה

ומאז הוצאו נהלים , ושלא לסייע להם להסתיר את זהותם, יבפרט מס אמריקא, מיסוי

איתור וטיפול בלקוחות אמריקאיים כהשלמה לנהלים שהוצאו , נוספים להסדרת נושא זיהוי

 .לפני כן
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 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, רךהמוגדר בחוק ניירות ע

מתייחס לאירוע או לעניין עתידיים שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתו של הבנק 

הבנק "מידע צופה פני עתיד מנוסח בדרך כלל באמצעות מילים או ביטויים כגון  .בלבד

, "הבנק מעריך, "הבנק מתכנן, "ןהבנק מתכוו", "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

עתיד על תחזיות ל, 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, ושוקי ההון

 . ולנושאי כח אדם

כתוצאה מאי יכולת לחזות בוודאות שאמנם תחזיות אלה תתממשנה ומכך שבפועל 

קוראי הדוח צריכים להתייחס בזהירות למידע , ם להיות שונים מאלו שנחזוהאירועים יכולי

שכן הסתמכות על מידע כאמור כרוכה בסיכונים ובאי ודאות , "צופה פני עתיד"המוגדר כ

 .והתוצאות הכספיות והעסקיות העתידיות של הבנק עשויות להיות שונות באופן מהותי

 .ה פני עתיד הכלול בדוחות אלוהבנק אינו מתחייב לפרסם עדכון למידע צופ

 .האמור אינו גורע מחובת הדיווח של הבנק על פי כל דין
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 התפתחות עסקי הבנק. ב

 

 נתונים עיקריים
 במרס 19לשלושה חודשים שהסתיימו  ביום  

 שינוי 2013 8091 נתוני רווח והפסד

  
 באחוזים ח"במיליוני ש

 11.8 70.1 42.1 *נטו , הכנסות ריבית

 + 0.2 1.1 ת בגין הפסדי אשראי הוצאו

 (10.7) 29.9 4..8 * הכנסות שאינן מריבית

 10.5 58.2 1.1. הוצאות תפעוליות ואחרות

 (12.8) 26.5 81.9 * רווח נקי

 (5.4) 25.8 81.1                                     *רווח כולל 

 להלן 8ד ועמוד /1ראה גם ביאור * 

 
 

 

 ומתשינוי  לע        

 31.12.2013 31.3.2013 31.12.2013 31.3.2013 19.1.8091 נתונים מאזניים

 באחוזים ח"במיליוני ש  

 4.1 16.5 6,868.9 6,135.3 4,950.9 סך כל מאזן

 4.4 14.7 4,580.9 4,171.3 1,421.5 נטו, אשראי לציבור

 0.3 6.3 4,592.8 4,334.7 02.1.,1 פיקדונות הציבור

 4.4 22.2 553.0 472.6 544.1 הון 

 

    

 19.98.8091 19.1.8091 19.1.8091 יחסים פיננסיים עיקריים    

 באחוזים                         

 21.2 24.0 94.5 (א)ההון  תשואה נטו על

הוצאה בגין הפסדי אשראי מסך 
 0.19 0.02 0.82 (א)נטו , האשראי לציבור

ההכנסות מעמלות  מסך ההוצאות 
 47.1 49.1 19.9 * וליות והאחרותהתפע

ההוצאות התפעוליות והאחרות  
 59.0 58.2 9.8. מסך ההכנסות

משכורות והוצאות נלוות  מסך 
 53.8 54.3 5..5 ההוצאות  התפעוליות והאחרות

 12.50 15.14 98.14 יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון 

 11.85 11.30 99.54 לרכיבי סיכון 1יחס הון רובד 

 הלןל 8ד ועמוד /1ה גם ביאור רא* 

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

הבנק מיישם את ההנחיות שנקבעו בחוזר הפיקוח על הבנקים , 2014בינואר  1החל מיום 

בנושא מדידת הכנסות ריבית  ב"בנושא אימוץ כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה

(ASC310-20 )( ההוראה –להלן) קובע כללים לטיפול בעמלות יצירת , בין היתר, אשר

 .שינוי בתנאי חוב ועמלות פירעון מוקדם, התחייבות למתן אשראי, שראיא

רישום ההכנסה מעמלות בגין מתן אשראי והקצאת אשראי נדחה ומוכר , בהתאם להוראה

 יום   לו מוצגות החל מהכנסות מעמלות א. לאורך חיי האשראי באופן של התאמת תשואה

 .ת ריבית ולא כהכנסות מעמלותוכהכנס 2014בינואר  1

ההכנסות שאינן מריבית , להלן הגילוי להשפעה של יישום הוראה זו על הכנסות ריבית נטו

 :2014במרס  31והרווח הנקי של הבנק בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ב ( עמלות)
 

 8091במרס  19לשלושה חודשים שהסתיימו ביום   

 

 (מבוקר לא)

 

בהתאם להוראה 
בדבר מדידת 

 הכנסות ריבית 

ההשפעה מיישום 
הוראה בדבר 

מדידת הכנסות 
 ריבית

בהתאם להוראות 
 הדיווח הקודמות

   ח"במיליוני ש    

 86.1 3.2 21.1 הכנסות ריבית

 31.3 (4.9) 1..8 עמלות

 24.2 (1.1) 81.9 רווח נקי
 

בהשוואה ח "מיליוני ש 78.4 ב 2014הסתכמו ברבעון הראשון של שנת   נטו, הכנסות ריבית

הגידול  .ח"שמיליוני  8.3של  גידול, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליוני ש 70.1 -ל

מירידה בפער  חלקית קוזזהאשר מעליה בנפחי הפעילות העסקית בבנק  בהכנסה נובע

ח "מיליוני ש 9.0 -י הריבית גדלה בההכנסה נטו מגידול בנכסים נושא .הריבית כאמור להלן

  .ח"מיליוני ש 0.7 -ומנגד קוזזה ההכנסה מירידת פערי הריבית ב

 .ח"שמיליוני  5.1הכנסות ריבית נטו גדלו ב , ASC310-20בנטרול השפעה של יישום הוראה 

ללא יישום )  %4.76לשיעור של  ירד 2014ברבעון הראשון של שנת פער הריבית הכולל 

 .בתקופה המקבילה אשתקד 4.81%לעומת ( 4.56%ישראל שיעור של  הוראת בנק

 %4.87 -ב  2014ברבעון הראשון של שנת התשואה נטו על נכסים נושאי ריבית הסתכמה 

 .בתקופה המקבילה אשתקד 5.05%לעומת 
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ין להלן ניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית בהקצאה בין שינויים המיוחסים לכמות לב

 :שינויים המיוחסים למחיר

 

 19.1.8091לעומת שלושה חודשים שהסתיימו ביום  19.1.8091שלושה חודשים שהסתיימו ביום 

   שינוי בגין          

 שינוי נטו מחיר כמות  

   ח"במיליוני ש ח"במיליוני ש  

    נכסים נושאי ריבית

 5.0 (1.2) 1.2 אשראי לציבור

 (5.8) (8..) 9.0 חריםנכסים נושאי ריבית א

 (0.8) (99.0) 90.2 סך כל הכנסות הריבית

 התחייבויות נושאות ריבית

 (4.1) (..4) 0.1 פיקדונות הציבור   

 (9.8) (8.4) 9.5 התחייבויות נושאות ריבית אחרות

 (2.5) (90.1) 9.2 סך כל הוצאות הריבית

 2.1 (0.4) 1.0                       סך הכנסות ריבית נטו                              

 

ח "מיליוני ש 3.3 -ב  2014שנת ברבעון הראשון של הסתכמו  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 . ח"מיליוני ש 3.1 של גידול ,בתקופה המקבילה אשתקדח "מיליוני ש 0.2 -ל בהשוואה

( שראיללא הוצאות בגין הפרשה קבוצתית להפסדי א)הוצאות נטו להפסדי אשראי ה

ח "מיליוני ש 1.2ח לעומת "מיליוני ש 1.8הסתכמו בסך של   2014שנת ברבעון הראשון של 

 . ח"מיליוני ש 0.6של  עליה, בתקופה המקבילה אשתקד

  2014ברבעון הראשון של שנת קבוצתית ההפרשה הההוצאות להפסדי אשראי בגין 

ח תקופה "מיליוני ש 1.0של לעומת הכנסה בסך , ח"מיליוני ש 1.5 סך שלהסתכמו ב

 .ח"מיליוני ש 2.5עליה בהוצאה בסך של , מקבילה אשתקדה

נבעה בעיקר מעליה ביתרות אשראי  2014בהפרשה הקבוצתית ברבעון הראשון  ההעליי

נבעה מירידה ביתרת החובות  ברבעון המקביללציבור בעוד שההכנסה שנרשמה 

 .מקבילה אשתקדהבתקופה  םיייתיהבע

להפסדי אשראי בגין מכשירי אשראי חוץ  כולל הפרשה)י אשראי יתרת ההפרשה להפסד

ח ליום "מיליוני ש 55.5לעומת ח "מיליוני ש 63.9 –ב מסתכמת  2014במרס  31ליום ( מאזני

   .2013בדצמבר  31ח ליום "מיליוני ש 61.3 –ו  2013במרס  31

 

 :להלן ריכוז ההוצאות בגין הפסדי אשראי

  19.1.8091 19.1.8091 

   ח"במיליוני ש  

 11.4 98.4 (א)הוצאות להפסדי אשראי 

 (10.2) (90.1) גביית חובות

 1.2 9.2 הוצאות נטו להפסדי אשראי

 (1.0) 9.5 הוצאות להפסדי אשראי בגין הפרשה  קבוצתית 

 0.2 1.1 סך כל ההוצאה בגין הפסדי אשראי

 .ללא הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי   (א)

 



` 

 10  

 

 :(א) בעייתי ונכסים שאינם מבצעיםסיכון אשראי 
 
 

 19.1.8091 19.1.8091                  יתרה ליום 

 ח"במיליוני ש 

 (:ב)סיכון אשראי בעייתי  .9
 מאזני 

חוץ 
 מאזני כולל מאזני

חוץ 
 כולל מאזני

 27.0 - 27.0 11.8 - 11.8 סיכון אשראי פגום

 14.3 - 14.3 98.8 - 98.8 סיכון אשראי נחות

 52.1 3.2 48.9 11.0 8.2 19.8 תון אשראי בהשגחה מיוחדסיכ

 93.4 3.2 90.2 21.1 8.2 ...2 *סיכון אשראי בעייתיסך הכל 
 
חובות שאינם : מזה*

ימים או  90בפיגור של ,פגומים
   14.0   91.1 יותר

       (א) :נכסים שאינם מבצעים .8

   26.6   11.9  חובות פגומים

    

 יתרה ליום 
                 

19.98.8091  

 ח"במיליוני ש 

 (:ב)סיכון אשראי בעייתי  .9
 מאזני    

חוץ 
 כולל מאזני

 31.8 - 31.8    סיכון אשראי פגום

 14.2 - 14.2    סיכון אשראי נחות

סיכון אשראי בהשגחה 
 48.5 2.8 45.7    תמיוחד

 94.5 2.8 91.7    *סיכון אשראי בעייתיסך הכל 
 
חובות שאינם : מזה*

ימים או  90בפיגור של ,פגומים
   13.2    יותר

       (א) :נכסים שאינם מבצעים .8

   31.6     חובות פגומים

 חובות פגומים שאינם צוברים הכנסות ריבית (   א)

    נחות או בהשגחה מיוחדת, סיכון אשראי פגום(   ב)
 

 

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

 .המותרים לניכוי לצורך חבות של לווה ושל קבוצת לווים
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במרס  19 :להלן פירוט מדדי סיכון האשראי
8091 

במרס   31
2013 

בדצמבר   31
2013 

  
 באחוזים

שיעור יתרת אשראי לציבור פגום מיתרת האשראי 
 0.7 0.6 0.4 לציבור

עור יתרת אשראי לציבור שאינו פגום שנמצא שי
 0.3 0.3 0.1 ימים או יותר מיתרת האשראי לציבור 90בפיגור של 

שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי 
 1.3 1.3 9.1 לציבור מיתרת האשראי לציבור 

שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי 
 184.3 196.7 921.4 לציבור מיתרת אשראי לציבור פגום

שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי 
מיתרת אשראי לציבור פגום בתוספת יתרת , לציבור

 130.2 129.5 910.1 יום או יותר 90אשראי לציבור בפיגור של 

שיעור סיכון אשראי בעייתי בגין הציבור מסיכון אשראי 
 1.7 1.8 9.5 כולל בגין הציבור

ין הפסדי אשראי מהיתרה שיעור ההוצאות בג
 0.2 0.0 0.1 ( במונחים שנתיים)הממוצעת של אשראי לציבור 

שיעור המחיקות נטו בגין אשראי לציבור מיתרת 
 0.1 0.1 0.9 (במונחים שנתיים)האשראי הממוצעת לציבור 

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

 6.7 9.4 1.4 (                           חים שנתייםבמונ)

    

ברבעון הראשון של שנת  מוהסתכ הוצאות בגין הפסדי אשראי לאחר נטו , הכנסות ריבית    

, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליוני ש 69.9 -ח בהשוואה ל"מיליוני ש 75.1 -ב  2014

  .7.4%של גידול 

 

ח "מיליוני ש 26.7 -ב  2014שנת הראשון של  ברבעוןו הסתכמ הכנסות שאינן מריבית

ח "מיליוני ש 3.2 של קיטון, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליוני ש 29.9 -בהשוואה ל

 .לעומת תקופה מקבילה אשתקד 10.7%של  קיטוןהמהווים 

 :מוסבר מ  קיטוןהעיקר 

 ווחים ממכירת מרהנובעת ח בהכנסות מימון שאינן מריבית "מיליוני ש 1.0של  ירידה

 .למכירה בתקופה מקבילה אשתקדאיגרות חוב זמינות 

  בתקופה ח "מיליוני ש 28.6ח לעומת "מיליוני ש 26.4 –הכנסות מעמלות הסתכמו ב

 .ח"מיליוני ש 2.2ירידה של  ,המקבילה אשתקד

 2.7  ההכנסות מעמלות היו גדלות בסך של ASC310-20בנטרול ההשפעה של יישום הוראה 

ח לעומת תקופה מקבילה אשתקד שנובעת בעיקר מעלייה בפעילות העסקית  "שמיליוני 

 .בבנק

, קרי)כל ההכנסות  מסך 25.1%מהוות  2014 הראשון של שנת ברבעון ההכנסות מעמלות

 (נטו לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי ובתוספת הכנסות שאינן מריבית, הכנסות ריבית 

 .2013בכל שנת  27.8% - בתקופה המקבילה אשתקד ו %28.6 לעומת

מההוצאות התפעוליות  41.1%מכסות  2014הראשון של שנת  ברבעון מעמלותההכנסות 

 .2013בכל שנת  47.1% -ו בתקופה המקבילה אשתקד 49.1%והאחרות לעומת 

  .ASC310-20הוראת הדיווח   יישוםהירידה נובעת מ
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מיליוני  64.3 -ב  2014שנת ברבעון הראשון של הסתכמו  ההוצאות התפעוליות והאחרות

ח "מיליוני ש 6.1 של גידול, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליוני ש 58.2ח לעומת "ש

 ח"מיליוני ש 4.7הגידול נבע מעליה בהוצאות השכר בסך של  .10.5%המהווה גידול של 

 .ח בהוצאות אחרות"מיליוני ש 1.4מעליה בסך ו

ך כל מס 61.2% מהוות 2014ן של שנת ברבעון הראשוההוצאות התפעוליות והאחרות 

 .2013בכל שנת  59.0% -ובתקופה המקבילה אשתקד  58.2%ההכנסות לעומת 

 

   ח "מיליוני ש 36.3 -ב 2014ברבעון הראשון של שנת הסתכמו  משכורות והוצאות נלוות 

 ח"מיליוני ש  4.7עליה של , ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליוני ש 31.6 -ל  בהשוואה 

 .מענקים בין התקופותשכר ובהנובעת בעיקר מעליה ב 14.9%מהווים ה 

מסך כל סעיפי ההוצאות  56.5 %-מהוות כ 2014של שנת  ברבעון הראשוןהוצאות השכר 

בכל  53.8% -וכ בתקופה המקבילה אשתקד 54.3% -התפעוליות והאחרות בהשוואה לכ

 .2013שנת 

 

 28.0-ב  2014ברבעון הראשון של שנת  הסתכמו ההוצאות התפעוליות והאחרות למעט שכר

 1.4 גידול של, אשתקד ח בתקופה המקבילה "מיליוני ש 26.6 -בהשוואה ל, ח"מיליוני ש

 .5.3%המהווים , ח"יליוני שמ

, הנובעת בעיקר מהוצאות מחשב ח בהוצאות האחרות"מיליוני ש 1.4הגידול נובע מעליה של 

 .משפטיותהוצאות ו שיווק ופרסוםהוצאות 

 

ח בהשוואה "מיליוני ש 37.5-ב  2014ברבעון הראשון של שנת הסתכם  הרווח לפני מסים

  .9.9%של  קיטון ,ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליוני ש 41.6 -ל

 

ח "מיליוני ש 14.4 -ב  2014ברבעון הראשון של שנת הסתכמה ההפרשה למסים על הרווח 

 .4.6%.של  קיטון,תקדח בתקופה המקבילה אש"מיליוני ש 15.1 -בהשוואה ל

לעומת  38.4%הינו  2014ברבעון הראשון של שנת לפני מס שיעור ההפרשה למס מהרווח 

נבעה בעיקר  יהיהעל. נקודות האחוז 2.1של  עליה, בתקופה המקבילה אשתקד 36.3%

ברבעון  37.7%מקבילה אשתקד ל הבתקופה  35.9%מ  הסטטוטורי מעליה בשיעור המס

 .2014הראשון של שנת 

 

 26.5 -ח בהשוואה ל"מיליוני ש 23.1 -ב  2014שנת ברבעון הראשון של הסתכם  הרווח הנקי

 .%12.8 של קיטון, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליוני ש

 

בתקופה  24.0%-ל בהשוואה %17.5 -בחישוב שנתי הגיעה ל התשואה נטו על ההון העצמי

 .המקבילה אשתקד

 

 -לבהשוואה   ,ח"ש 22.76 -ל  2014אשון של שנת ברבעון הרהגיע  למניההרווח הנקי 

 .12.8%של  קיטון, ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש 26.11

 

ח "מיליוני ש 1.3 בסך של רווחל 2014של שנת  ברבעון הראשוןהסתכם  הרווח הכולל האחר

 . ח בתקופה מקבילה אשתקד"ליוני שימ 0.7 הפסד בסך שלבהשוואה ל
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 -ל בהשוואה, ח"שמיליוני  24.4 -ל  2014הראשון של שנת  ברבעון הסתכם הכוללהרווח 

ח המהווים "מיליוני ש 1.4של  קיטון, ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש ח"מיליוני ש 25.8

 .לדוח הכספי 12למידע נוסף ראה ביאור , 5.4%

 
 

 התפתחויות בסעיפי המאזן
 

מיליוני  6,135.3 -ל ח בהשוואה"מיליוני ש 7,150.1 -הסתכם ב 2014 מרסב 31ליום המאזן 

של ו %16.5של  גידול, 2013בדצמבר   31 -ח ב"מיליוני ש 6,868.9-ו 2013 מרס ח בסוף"ש

 . בהתאמה %4.1

 

ח "מיליוני ש 1,808.1בסך   2014 מרסב 31 -ב הסתכמו  מזומנים ופיקדונות בבנקים

, 2013סוף שנת ח ב"מיליוני ש 1,679.1 וסך   2013 מרסבח בסוף "מיליוני ש 1,381.9לעומת 

הגידול נובע בעיקר מעליה בפיקדונות המופקדים . בהתאמה %7.7ושל  %30.8של  גידול

 .לצורך כיסוי חלק מהפיקדונות לזמן קצוב של הלקוחות , גב -אל-גב בלאומי

 

 -ח בהשוואה ל"מיליוני ש 407.6בסך    2014 מרסב 31 -הסתכמה ב ההשקעה בניירות ערך

קיטון של ,  2013 ח בסוף שנת"מיליוני ש 460.3וסך ,  2013 מרסב 31 -ח ב"מיליוני ש 432.3

 .ומקורות הבנקלפירוט נוסף ראה דיווח על מצב הנזילות . בהתאמה 11.5%ושל  5.7%

 31ליום  ההסתכמ, בניכוי השפעת המס, ההתאמות לשווי ההוגן שנזקפו ישירות להון קרן 

 . 2013ח לעומת סוף שנת "מיליוני ש 1.3ל קיטון ש, ח"מיליוני ש 3.6בסך של   2014 מרסב

ההשקעה באגרות חוב משמשת את הבנק בניהול מדיניות נכסים והתחייבויות והקטנת 

 .הסיכונים הפיננסיים

 

 ח לעומת סך"מיליוני ש 4,784.5 -ב  2014 מרסב 31 -הסתכם ב נטו ,אשראי לציבורה

, 2013בדצמבר  31 -ח ב"יליוני שמ 4,580.9 וסך  2013 מרסב 31 -ח ב"מיליוני ש 4,171.3

  .בהתאמה %4.4ושל 14.7 %ל גידול ש

, בנוסף .לשמירה על  איכות תיק האשראי קפדמדיניות הבנק כוללת ניהול סיכוני אשראי מו

 .'ראה סקירה על סיכוני אשראי בפרק ד

 

 -ח בהשוואה ל"מיליוני ש 4,608.4 -ב  2014 מרסב 31 -הסתכמו ב פיקדונות הציבור

 ח "מיליוני ש 4,592.8ח בתום התקופה המקבילה אשתקד וסך "מיליוני ש 4,334.7

 . בהתאמה %0.3של גידול ו %6.3של  גידול, 2013בדצמבר   31 -ב

 יעוץ , רהמנוהל באמצעות הבנק הכולל פיקדונות הציבוהנכסים הכספיים של הלקוחות סך 

 מרססתכם בסוף השמרת ניירות ערך למ אחזקתו ומידע בקופות גמל וקרנות השתלמות

ובסוף שנת   ח"מיליוני ש 5,843.4לסך  2013 מרסבסוף , ח"מיליוני ש 6,436.4 לסך 2014

אשר נובע בעיקר , בהתאמה %2.2 ושל 10.1%של גידול , ח"מיליוני ש 6,300.2לסך  2013

 .בשווי תיקי ניירות ערך ובפיקדונות הציבורמעליה 

 

ח בהשוואה "מיליוני ש 1,586.6הסתכמו לסך של  2014 במרס 31ליום  מבנקיםפיקדונות 

גידול , 2013ח בסוף שנת "מיליוני ש 1,346.0 -ו 2013 מרסב 31 -ח ב"מיליוני ש 917.0 -ל

 . בהתאמה %17.9וגידול של  %73.0
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ראה , משמשים לצרכי הנזילות של הבנקגויסו מחברת האם והפיקדונות מבנקים מרבית 

,  נזילות סיכוני"סעיף ', ראה פרק דלמידע נוסף . בבנקים לעיל תגם סעיף מזומנים ופיקדונו

  ".בבנק המקורות וגיוס הנזילות מצב

 

 

 

  כתבי התחייבות נדחים

נתקבל אישור המפקח על הבנקים לפירעון מוקדם של כתבי  2013במהלך חודש דצמבר 

 :באופן הבא( יתרות קרן)ח "מיליון ש 150התחייבות נדחים בסך של 

ח נוספים יפרעו ברבעון "מיליון ש 100ו  2013ח נפרעו במהלך חודש דצמבר "מיליון ש 50

 .ההנהלה שוקלת את הקדמת פירעון שטר ההון. 2015השלישי של שנת 

 

 100.9 -ל 2014 מרסב 31היתרה המשוערכת של כתבי ההתחייבות הנדחים מסתכמת ליום 

 .2013לדוחות הכספיים לשנת  9ע נוסף ראה ביאור למיד. ח"מיליוני ש
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 מצב האמצעים ההוניים
 

מיליוני  472.6ח לעומת "מיליוני ש 577.4 -ב  2014במרס  31 -של הבנק הסתכם בההון 

 %22.2של  עלייה ,2013בדצמבר   31 -ח ב"מיליוני ש 553.0וסך  2013במרס  31 -ח ב"ש

 .כמפורט להלן בהתאמה 4.4%ושל 

 

 ,2013מרס ב 31 -ב 7.7% -ל בהשוואה %8.1 -הגיע ל 2014 מרסב 31ביום חס הון למאזן י

 .2013בדצמבר  31יום ב 8.1%-ו  

 

 הינו ,3על פי הוראות באזל , 2014 במרס 31 ליום סיכון לרכיבי הכולל ההון הלימות יחס

עור של ושי, 2013במרס  31ליום  15.14% לעומת( 2014בינואר  1ליום  בזהה) 12.97%

 .2אשר חושבו על פי הוראות באזל  2013בדצמבר  31ליום  12.50%

 11.57% הינו ,3על פי הוראות באזל , 2014 במרס 31 ליום סיכון לרכיבי 1הון רובד  יחס

ליום  11.85%ושיעור של , 2013במרס  31ליום  11.30% לעומת( 2014בינואר  1ביום  11.58%)

 .2י הוראות באזל אשר חושבו על פ 2013בדצמבר  31

 

 2013ח בסוף דצמבר "מיליון ש 50הירידה בהלימות ההון נובעת מפירעון שטר הון בסך של 

אשר הביאה  2015ומהקדמת מועד פירעון של שטר הון נוסף לרבעון השלישי של שנת 

  .ח"מיליון ש 16לסך של  ח"מיליון ש 100מסך של  לצרכי הלימות ההון להפחתת השטר

 

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

 .2014בינואר  1בישראל שנכנסו לתוקפן החל מיום 

 9%מינימאלי בשיעור של  1עצמי רובד  הון ביחס עמודההוראות קובעות כי על הבנקים ל

. 2015נואר בי 1וזאת עד ליום , 12.5% של בשיעור וביחס הון כולל מינימאלי בשיעור של 

מסך  20%מהווה לפחות , על בסיס מאוחד, נקבע כי בנק אשר סך נכסיו המאזניים, בנוסף

בנקודת אחוז אחת  1עצמי רובד יידרש להגדיל את יחס הון , נכסי המערכת הבנקאית

ואת היחס הכולל לרכיב סיכון בנקודת אחוז אחת ולעמוד ביחס של  10%ולעמוד ביחס של 

  . 2017נואר בי 1 עד ליום 13.5%

 

 13.5%-שיעור של שלא יפחת מלרכיבי סיכון כולל  להגיע ליחס הלימות הוןמדיניות הבנק 

 .2016בדצמבר  31עד ליום , 10%-לרכיבי סיכון שלא יפחת מ 1רובד ויחס הון 

 

 

החשיפה ' ראה בפרק ד, הלימות הון והערכת הלימות ההון, 3למידע נוסף על דרישות באזל 

 .לדוחות הכספיים 4י ניהולם בדוח הדירקטוריון וכן בביאור לסיכונים ודרכ
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 (א( )באזל -8טבלה )רך חישוב יחס ההון מבנה רכיבי ההון לצו

 
19.1.8091 

 (ב)
19.1.8091 

 (ג)
19.98.8091 

 (ג)

ח"שבמיליוני    

    :1הון רובד 

 26.6 26.6 26.6 הון מניות

 509.0 429.0 532.1 עודפים

 15.1 15.1 18.7 קרנות הון אחרות
 550.7 470.7 577.4 1ד סך הכל הון רוב

 
    :2הון רובד 

לפני השפעת המס , מסכום הרווחים נטו 45%
המתייחס בגין התאמות לשווי הוגן של ניירות ערך 

 1.7 1.4 - זמינים למכירה
הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי 

(ד)
 54.0 8.4 8.4 

 20.0 150.0 16.0 כתבי התחייבות נדחים

 30.1 159.8 70.0 2סך הכל הון רובד 

 580.8 630.5 647.4 סך הכל בסיס ההון לצורך הלימות ההון

 

 .3בינואר נכנסו לתוקפן הוראות בנק ישראל ליישום כללי באזל  1ביום 

הון : רכיבי ההון בבנק לצורך חישוב הלימות ההון משויכים לשני רבדים , על פי הוראות אלה

ההון "או " בסיס ההון לצורך הלימות ההון"סיכום רבדים אלו מכונה . 2והון רובד  1רובד 

 ".הפיקוחי

 :כולל 9הון רובד 
התאמות , קרנות הון , פרמיה , עודפים שנצברו, הכולל את הון המניות,  9הון עצמי רובד   -

  .(ו) בכפוף להוראות המעברו (ה) פיקוחיות וניכויים נוספים

העומדים בקריטריונים שנקבעו בהוראת ניהול מכשירי הון המורכב מ ,נוסף 9הון רובד  -
 . ון ברובד זהבבנק לא קיימים מכשירי ה. 202בנקאי תקין 

 :כולל  8הון רובד 

 והפרשות קבוצתיות להפסדי אשראי לפני השפעת המס המתייחס עד לתקרה, מכשירי הון  -

 . מסך נכסי סיכון האשראי 1.25%של   
         נקבעו הוראות  2013בדצמבר  31בתאריך  2לגבי מכשירי ההון שהיו כלולים בהון רובד 

 .(ו)ותקרת הכרה מעבר 

המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחי שהונפקו מוצג באתר האינטרנט של תיאור 

   www.aibank.co.il  : הבנק

 

 .ניתן באתר האינטרנט של הבנק הרכב ההון הפיקוחי – 'נספח ב 2הגילוי המלא של טבלה  (א)

 .2014בינואר  1החל מיום  3בהתאם להוראות באזל  (ב)

 .2בהתאם להוראות באזל  (ג)

 הפרשה כלליתנכללה , לתקופות קודמות ,  נכללה הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי 31.3.2014ליום  (ד)

 .לחובות מסופקים

 ."ההון הפיקוחי  -מדידה והלימות הון " 202כמפורט בהוראת ניהול בנקאי תקין  (ה)

 ".הוראות מעבר  -ההון הפיקוחי   -מדידה והלימות הון " 299כמפורט בהוראת ניהול בנקאי תקין  (ו)

http://www.aibank.co.il/
http://www.aibank.co.il/
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 (:1באזל  -1טבלה ) 1ודרישת הון לפי באזל  9בגין נדבך נכסי סיכון 

 19.1.8091 19.1.8091 19.98.8091 
כסי סיכון ודרישות הון בגין נ

סיכון אשראי הנובע 
 :מחשיפות של

 
נכסי 
 סיכון

 
דרישות 

 (א)הון 
 

 נכסי סיכון

 
  דרישות

 (א)הון 
 

 נכסי סיכון

 
דרישות 

 (א)הון 

 ח"שבמיליוני  

 - - - - - - חובות של ריבונויות

חובות של ישויות סקטור 

 3.9 43.4 4.3 47.8 5.5 43.8 יבוריצ

 69.1 767.7 57.4 638.4 104.9 839.4 חובות של תאגידים בנקאיים

 46.3 514.7 40.7 452.3 68.2 545.2 חובות של תאגידים

 0.6 6.2 0.5 5.7 3.6 28.5 ן מסחרי"חובות בביטחון נדל

 153.3 1,703.8 133.0 1,478.3 223.5 1,787.8 חשיפות קמעונאיות ליחידים

 71.9 798.8 69.3 770.0 104.8 838.6 הלוואות לעסקים קטנים

 13.3 148.0 13.0 143.9 29.6 236.4 נכסים אחרים

 358.4 3,982.6 318.2 3,536.4 540.1 4,319.7 (ב)סך הכל בגין סיכון אשראי 

נכסי סיכון ודרישות הון בגין 

 0.3 2.8 0.2 1.7 0.4 2.8 (ב)סיכון שוק 

נכסי סיכון ודרישות הון בגין 

 59.4 660.6 56.5 627.6 83.8 670.1 ( ב)סיכון תפעולי 

סך הכל נכסי הסיכון ודרישות 

 418.1 4,646.0 374.9 4,165.7 624.3 4,992.6 ההון

סך בסיס ההון לצורך הלימות 

 - 580.8 - 630.5 - 647.4 ההון

   12.50%  15.14%  12.97% יחס הון כולל

    11.85%  11.30%  11.57% 1יחס הון רובד 

אשר ) 12.5%ושיעור של , 31.3.2013ליום ו 31.12.2013 יוםל 9%מחושב בהתאם לשיעור המזערי הנדרש בסך (   א)

 .31.3.2014ליום ( 1.1.2015יידרש החל מיום 

 .בלבד 1בגין נדבך , לפי הגישה הסטנדרטית   ( ב)
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 התחייבויות תלויות

 

שהוגשו נגד הבנק בנושאים לדעת הנהלת הבנק סכום החשיפה הנוספת בשל תביעות 

 .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 ,  לא תדחינה או תתבטלנה, המתבססת על הערכות היועצים המשפטיים

בנוסף קיימים הליכים משפטיים שבשלב זה לא . ידי הבנקל מוכחשות על "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 יכספ דוח עריכת בדבר והנחיותיו על  הבנקים המפקח

 לאמור ובנוסף 2013בדצמבר  31 ליום השנתיים הכספיים בדוחות 1 בביאור כמפורט

  .2014 סמרב 31ליום  הרבעוני בדוח (ד)1 בביאור

 

 להוראות המפקח ובהתאם מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם הכספיים 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 האומדנים

 סבירים הינם כי מאמינה ההנהלה  דעת ואשר  שיקול הפעלת תוך העבר השונים וניסיון

 .כספייםה על הדוחות החתימה  בעת

  2013 בדצמבר 31 ליום השנתי בדוח שצוינו העיקריים הקריטיים החשבונאיים הנושאים

 זכויות התחייבויות בגין ,בעייתיים חובות וסווג  אשראי  להפסדי הפרשה  :הם כדלהלן

 .תלויות ומסים על הכנסה יותהתחייבו ,עובדים

 

החובות שיבחנו פרטנית כך שכללי  זיהוישינה הבנק את אופן , 2014בינואר  1החל מיום 

משפטית אשר סך כל היתרות החוזיות בגין אותה ישות  הפרטנית יחולו לכל ישותהבחינה 

 .ח"מיליוני ש 1.0עולה על 

נה פרטנית חובות שבגינם קיימת בחר הבנק לזהות לצורך בחי, 2013בדצמבר  31עד ליום 

 .ח"מיליוני ש 0.5לפחות יתרת חוב חוזית אחת מעל 

 

 .החשבונאית ובאומדנים בנושאים קריטיים פרט לכך לא היה שינוי במדיניות
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 תיאור עסקי הבנק לפי מגזרי הפעילות. ג
 

 :להלן תיאור מגזרי הפעילות

 

אשר פעילותם עם הבנק , םבעיקר שכירי, כולל לקוחות פרטיים - מגזר משקי בית

 .בעיקר לניהול שוטף של משק ביתם תמשמש

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

 

כולל קבוצה ה, לקוחות המנוהלים במרכז עסקים פרימיום - מגזר מסחריים גדולים

והיקף סקיהם מצומצמת של לקוחות מסחריים אשר פעילותם עם הבנק משמשת לצרכי ע

 25או מחזור פעילותם עולה על /ח ו"ש מיליוני 5על  בדרך כלל האשראי הניתן להם עולה

  .ח"מיליון ש

 

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

 .הבנק שלא נכללו בלקוחות מסחריים לעיל

 

ל הבנק מניהול תוצאות ניהול סיכוני השוק ש בעיקרבמגזר זה נכללו  - מגזר ניהול פיננסי

  .ופעילות הנוסטרו, נכסים והתחייבויות

 

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

 .מוגדר
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 :להלן התפתחות אשראי לציבור ופיקדונות הציבור לפי  מגזרי פעילות

 

 נטו, אשראי לציבור 

 19.1.8091 19.1.8091 19.98.8091 

שינוי לעומת 

19.1.8091 

שינוי לעומת 

19.98.8091 

 באחוזים ח"במיליוני ש מגזר

 3.5 17.1 2,627.1 2,323.8 2,720.3  משקי בית

 מסחריים קטנים

 6.2 11.1 1,421.8 1,359.7 1,510.4 מקומיות ורשויות 

 4.0 13.5 531.8 487.4 553.1  גדולים  מסחריים

שלא הוקצו  סכומים

 250.0 75.0 0.2 0.4 0.7 והתאמות

 4.4 14.7 4,580.9 4,171.3 4,784.5 סך הכל
 

 פיקדונות הציבור 

 

19.1.8091 19.1.8091 19.98.8091 

שינוי לעומת 

19.1.8091 

שינוי לעומת 

19.98.8091 

 באחוזים ח"במיליוני ש מגזר

 1.3 4.2 3,208.7 3,120.7 3,251.9  י ביתמשק

 מסחריים קטנים

 (3.6) 9.3 1,101.3 970.6 1,061.2 ורשויות מקומיות 

 6.4 20.9 271.0 238.6 288.4 גדולים  מסחריים

שלא הוקצו  סכומים

 (41.5) 43.8 11.8 4.8 6.9 והתאמות

 0.3 6.3 4,592.8 4,334.7 4,608.4 סך הכל
 
 

 רווח נקי

 שינוי 19.1.8091 19.1.8091 סתיימו ביוםהחודשים ש שלושהל

 באחוזים ח"מיליוני שב מגזר

 (13.3) 14.3 12.4 משקי בית

 (15.2) 9.2 7.8  ורשויות מקומיות מסחריים קטנים

 5.6 1.8 1.9 מסחריים גדולים

 (9.1) 1.1 1.0 ניהול פיננסי

 (100.0) 0.1 - סכומים שלא הוקצו והתאמות

 (12.8) 26.5 23.1 סך הכל
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 מגזר משקי בית. א
 

 :תוצאות פעילות מגזר משקי בית להלן
 

 :8091 מרסב 19ביום סתיימו נחודשים ש שלושהל

בנקאות  

 ופיננסים

כרטיסי 

 אשראי

שוק 

 ההון

 סך הכל

 ח"במיליוני ש 

 :נטו, הכנסות רבית

 

    

 46.5 - 1.2 45.3 צונייםמחי -

 0.6 - (0.2) 0.8 בינמגזרי-

     :הכנסות שאינן מרבית

 מחיצוניים -

 
11.0 3.7 1.9 16.6 

 - - - - בינמגזרי-

 63.7 1.9 4.7 57.1 סך ההכנסות

 1.3 - - 1.3 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 12.4 0.2 1.0 11.2  רווח נקי
 
 

 :8091 מרסב 19ביום סתיימו נחודשים ש שלושהל

בנקאות  

 ופיננסים

כרטיסי 

 אשראי

שוק 

 ההון

 סך הכל

 ח"במיליוני ש 

 :נטו, הכנסות רבית

 
    

 36.9 - 1.2 35.7 מחיצוניים -

 6.4 - (0.3) 6.7 בינמגזרי-

     :הכנסות שאינן מרבית

 מחיצוניים -

 
11.1 4.0 1.7 16.8 

 - - - - בינמגזרי-

 60.1 1.7 4.9 53.5 סך ההכנסות

 (0.7) - - (0.7) בגין הפסדי אשראי הכנסות

 14.3 0.3 1.3 12.7  רווח נקי
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  תוצאות פעילות מגזר משקי בית

          

מיליון  12.4 -ב  הסתכם 2014של שנת ברבעון הראשון הרווח הנקי של מגזר משקי בית 

 .13.3%קיטון של , מקבילה אשתקדהתקופה ח ב"מיליון ש 14.3לעומת ח "ש

 

ח לעומת "מיליון ש 47.1 -נטו לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו ב, הכנסות ריבית

בפעילות הגידול נובע מעליה . 8.7%גידול של , ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 43.3

השוטפת וממיון הכנסות מעמלות להכנסות ריבית בעקבות יישום הוראת בנק ישראל החל 

 .'ד 1ידע נוסף ראה ביאור למ. 2014בינואר  1מיום 

 

ח בתקופה "מיליון ש 16.8ח לעומת "מיליון ש 16.6 -הסתכמו בהכנסות שאינן מריבית 

הקיטון נובע ממיון הכנסות מעמלות . ח"שמיליון  0.2קיטון של , המקבילה אשתקד

 .ראה לעיל, להכנסות ריבית

 

 ח לעומת"מיליון ש 1.3 -ב והסתכמ 2014של שנת אשראי ברבעון הראשון הוצאות להפסדי 

 .ח "מיליון ש 2גידול של  ,ח בתקופה מקבילה אשתקד"ש מיליון 0.7-הכנסה בסך של כ

 .בתקופה מקבילה אשתקדהגידול נובע מירידה בהפרשה הקבוצתית 

 

, ח "ש מיליון 2,720.3 הסתכם בסך 2014במרס  31אשראי לציבור נטו במגזר זה ליום 

, 2013ח בסוף שנת "מיליון ש 2,627.1וסך , 2013במרס  31 ח ביום"מיליון ש 2,323.8לעומת 

 .בהתאמה 3.5%ושל  17.1%עליה של 

 

, ח "מיליון ש 3,251.9הסתכמה בסך  2014במרס  31יתרת פיקדונות הציבור במגזר זה ליום 

, 2013ח בסוף שנת "מיליון ש  3,208.7וסך , 2013במרס  31ח ביום "מיליון ש 3,120.7לעומת 

 .בהתאמה 1.4%ושל  4.2%עליה של 



` 

 23  

 מסחריים קטנים ורשויות מקומיותמגזר . ב
 

 :ורשויות מקומיות להלן תוצאות פעילות מגזר מסחריים קטנים
 

 :8091 מרסב 19 סתיימו ביום נחודשים ש שלושהל

בנקאות  

 ופיננסים

כרטיסי 

 אשראי

שוק 

 ההון

סך 

 הכל

 ח"במיליוני ש 

 :נטו, הכנסות רבית

 
    

 25.7 - 0.2 25.5 יםמחיצוני -

 (0.5) - - (0.5) בינמגזרי-

     :מרביתהכנסות שאינן 

 מחיצוניים -

 
7.4 0.6 0.4 8.4 

-  - --  בינמגזרי-

 33.6 0.4 0.8 32.4 סך ההכנסות

 1.7 - - 1.7 בגין הפסדי אשראי הוצאות

 7.8 0.1 0.2 7.5  רווח נקי
 

 
 :8091מרס ב 19 סתיימו ביום נחודשים ש שלושהל

בנקאות  

 ופיננסים

כרטיסי 

 אשראי

שוק 

 ההון

סך 

 הכל

 ח"במיליוני ש 

 :נטו, הכנסות רבית

 
    

 23.1 - 0.2 22.9 מחיצוניים -

 (0.7) - (0.1) (0.6) בינמגזרי-

     :הכנסות שאינן מרבית

 מחיצוניים -

 
8.7 0.6 0.4 9.7 

 - - - - בינמגזרי-

 32.1 0.4 0.7 31.0 סך ההכנסות

 0.3 - - 0.3 בגין הפסדי אשראי וצאותה

 9.2 0.1 0.3 8.8  רווח נקי
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  ורשויות מקומיות מסחריים קטניםתוצאות פעילות מגזר 

 
 

מיליון  7.8 -הסתכם ב 2014של שנת ברבעון הראשון חריים קטנים הרווח הנקי של מגזר מס

 .15.2%קיטון של כ , ח בתקופה מקבילה אשתקד"מיליון ש 9.2ח לעומת "ש

 

ח בהשוואה "מיליון ש 25.2 -ב מונטו לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכ, הכנסות ריבית

הגידול נובע מעליה  .12.5%גידול של , ח בתקופה מקבילה אשתקד"מיליון ש 22.4 -ל

בפעילות השוטפת וממיון הכנסות מעמלות להכנסות ריבית בעקבות יישום הוראת בנק 

 .'ד 1למידע נוסף ראה ביאור . 2014בינואר  1ישראל החל מיום 

 

ח בהשוואה "מיליון ש 8.4 -הסתכמו ב 2014הכנסות שאינן מריבית ברבעון הראשון של שנת 

הקיטון נובע ממיון . 13.4%קיטון של כ , המקבילה אשתקד ח בתקופה"מיליון ש 9.7 -ל

 .ראה לעיל, הכנסות מעמלות להכנסות ריבית

  

מיליון  1.7 שלסך ב הסתכמו 2014של שנת ברבעון הראשון הוצאות בגין הפסדי אשראי 

עיקר . ח"מיליון ש 1.4בסך של  גידול ,ח בתקופה מקבילה אשתקד"מיליון ש 0.3לעומת ח "ש

 .בתקופה מקבילה אשתקדובע מירידה בהפרשה הקבוצתית הגידול נ

 

, ח "מיליון ש 1,510.4הסתכם בסך של  2014במרס  31זה ליום אשראי לציבור נטו  במגזר 

, 2013ח בסוף שנת "מיליון ש 1,421.8וסך , 2013במרס  31ח ביום "מיליון ש 1,359.7לעומת 

 .בהתאמה 6.2%ושל  11.1%עליה של 

 

מיליון  1,061.2הסתכמה בסך של  2014במרס  31הציבור במגזר זה ליום יתרת פיקדונות 

ח בסוף שנת "מיליון ש 1,101.3וסך , 2013במרס  31ח ביום "מיליון ש 970.6לעומת , ח"ש

 . בהתאמה 3.6%וירידה של  9.3%עליה של , 2013



` 

 25  

 מסחריים גדולים מגזר . ג
 

 :תוצאות פעילות מגזר מסחריים גדולים להלן

 

 :8091מרס ב 19ביום סתיימו נחודשים ש שהלשלו

בנקאות  

 ופיננסים

כרטיסי 

 אשראי

שוק 

 ההון

 סך הכל

 ח"במיליוני ש 

 :נטו, הכנסות רבית

 
    

 5.1 - - 5.1 מחיצוניים -

 (0.5) - - (0.5) בינמגזרי-

     :הכנסות שאינן מרבית

 מחיצוניים -

 
1.2 - 0.1 1.3 

-  - --  בינמגזרי-

 5.9 0.1 - 5.8 סך ההכנסות

 0.3 - - 0.3 ות בגין הפסדי אשראיוצאה

 1.9 0.1 - 1.8  רווח נקי
 

 :8091מרס ב 19ביום סתיימו נחודשים ש לשלושה

בנקאות  

 ופיננסים

כרטיסי 

 אשראי

שוק 

 ההון

 סך הכל

 ח"מיליוני שב 

 :נטו, הכנסות רבית

 
    

 4.9 - - 4.9 מחיצוניים -

 (0.7) - - (0.7) בינמגזרי-

     :הכנסות שאינן מרבית

 מחיצוניים -

 
1.4 - 0.1 1.5 

-  - - - בינמגזרי-

 5.7 0.1 - 5.6 סך ההכנסות

 0.6 - - 0.6 בגין הפסדי אשראי ותוצאה

 1.8 0.1 - 1.7  רווח נקי
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 מסחריים גדוליםתוצאות פעילות מגזר 
 

 1.9 -בהסתכם  2014של שנת ברבעון הראשון הרווח הנקי של מגזר מסחריים גדולים 

 . 5.6% -גידול של כ, בתקופה מקבילה אשתקד ח"מיליון ש 1.8ח לעומת "מיליון ש

 

של שנת ברבעון הראשון נטו לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו , הכנסות ריבית

 עליה של, ח בתקופה מקבילה אשתקד"מיליון ש 4.2 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 4.6 -ב 2014

 . 9.5%המהווים של , ח"מיליון ש 0.4

 

 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 5.9 -הסתכמו ב 2014של שנת שון ברבעון הראהכנסות המגזר סך 

 .3.5%של  גידול ,ח בתקופה מקבילה אשתקד"מיליון ש 5.7

 

מיליון  0.3הסתכמו בסך של  2014של שנת ברבעון הראשון ההוצאות בגין הפסדי אשראי 

 .ח"מיליון ש 0.3של  קיטון , ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 0.6 -ח בהשוואה ל "ש

 

לעומת , ח "מיליון ש 553.1הסתכם בסך  2014במרס  31אשראי לציבור נטו במגזר זה ליום 

עליה של , 2013ח בסוף שנת "מיליון ש 531.8וסך  ,2013במרס  31ח ביום "מיליון ש 487.4

  .בהתאמה 4.0%ושל  13.5%

 

, ח "יון שמיל 288.4הסתכמו בסך  2014במרס  31יתרת פיקדונות הציבור במגזר זה ליום 

, 2013ח בסוף שנת "מיליון ש 271.0וסך , 2013במרס  31ח ביום "מיליון ש 238.6לעומת 

 .בהתאמה 6.4%ושל  20.9%עליה של 

 

 
  מגזר ניהול פיננסי . ד

 

מיליון  1.0של מצביעות על רווח נקי בסך  2014של שנת ברבעון הראשון המגזר  תוצאות

 .ח"מיליון ש 0.1של  קיטון, בילה אשתקדח בתקופה מק"מיליון ש 1.1 ח לעומת"ש

 

 
 סכומים שלא הוקצו והתאמות . ה

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

 0.1לעומת רווח  נקי בסך של  לא נרשם רווח 2014של שנת ברבעון הראשון  .על הבנקים

 .דח בתקופה המקבילה אשתק"מיליון ש
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 )*( חשיפה לסיכונים ודרכי ניהולםה .ד
 
 

 חומרת גורמי הסיכון
 

' בעמ 2013השנתי בסיווג חומרת גורמי הסיכון ביחס לטבלה שפורסמה בדוח  שינוי חל לא
114. 

 

 באזל הוראות
 

 הראשון הנדבך פי על,  בהתאם לגישת המדידה הסטנדרטית בבנק מחושבים הסיכון נכסי

 . תפעוליים וסיכונים שוק סיכוני, אשראי סיכוני הכולל 3 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

 

 3ות באזל יות לאימוץ הוראפרסם הפיקוח על הבנקים הוראות סופ, 2013במאי  30ביום 

 .2014בינואר  1מיום אשר נכנסו לתוקפן   בישראל

 

 9%מינימאלי בשיעור של  1עצמי רובד  הון ביחס עמודההוראות קובעות כי על הבנקים ל

. 2015בינואר  1את עד ליום זו, 12.5% של בשיעור וביחס הון כולל מינימאלי בשיעור של 

מסך  20%מהווה לפחות , ל בסיס מאוחדע, נקבע כי בנק אשר סך נכסיו המאזניים, בנוסף

המזערי בנקודת אחוז  1עצמי רובד יידרש להגדיל את יחס הון , נקאיתנכסי המערכת הב

ואת היחס הכולל לרכיב סיכון בנקודת אחוז אחת ולעמוד  10%אחת ולעמוד ביחס של 

  . 2017בינואר  1 עד ליום 13.5%ביחס של 

 

 

ראה בדוחות הכספיים לשנת , ומצב הנזילות בבנק  יעדי ההון, נרחב על ניהול הסיכוניםלמידע  )*(

  .114עד  71עמודים   2013

מידע צופה פני "הינו " החשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם"חלק מהמידע המופיע במסגרת המידע על 

 . בדוח הדירקטוריון' בפרק א" מידע צופה פני עתיד"למשמעות מושג זה ראה סעיף ". עתיד
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 1בנה ההון במסגרת הערכות לבאזל שינוי מ

 

 .בחן הבנק מחדש את מבנה ההון לשנים הקרובות 3 כחלק מההערכות לבאזל

 

שמירה על גבוה מהיעדים הרגולטוריים בכוונת הבנק לשמור על שיעור הלימות הון כולל 

זאת באמצעות אי חלוקת , 3 אפשרית גם ללא הנפקת שטרי הון תואמי באזל זה שיעור

 .2015עד לסוף שנת  דיבידנדים

שטר זה אינו עומד ( יתרות קרן)ח "מיליון ש 100כתב התחייבות נדחה בסך של לבנק 

 . 3בקריטריונים המתחייבים מהוראת באזל 

נתקבל אישור בנק ישראל לפירעון מוקדם של שטר ההון   2013במהלך חודש דצמבר 

 .שטר ההון ןההנהלה שוקלת את הקדמת פירעו. 2015רבעון השלישי של שנת ב

 

 הינו ,3על פי הוראות באזל , 2014 במרס 31 ליום סיכון לרכיבי הכולל ההון הלימות יחס

ושיעור , אשתקד המקבילה בתקופה 15.14% לעומת( 2014בינואר  1ליום  בזהה) 12.97%

 .2אשר חושבו על פי הוראות באזל  2013 דצמברב 31ליום  12.50%של 

 

 11.57% הינו ,3על פי הוראות באזל , 2014 במרס 31 ליום ןסיכו לרכיבי 1הון רובד  יחס

ושיעור של , אשתקד המקבילה בתקופה 11.30% לעומת( 2014בינואר  1ביום  11.58%)

 .2אשר חושבו על פי הוראות באזל  2013בדצמבר  31ליום  11.85%

 

 

 2013צמבר ח בסוף ד"מיליון ש 50הירידה בהלימות ההון נובעת מפירעון שטר הון בסך של 

אשר הביאה  2015ומהקדמת מועד פירעון של שטר הון נוסף לרבעון השלישי של שנת 

  .ח"מיליון ש 16לסך של  ח"מיליון ש 100מסך של לצרכי הלימות ההון להפחתת השטר 

 13.5%-שיעור של שלא יפחת מלרכיבי סיכון כולל  להגיע ליחס הלימות הוןמדיניות הבנק 

 .2016בדצמבר  31עד ליום , 10%-לרכיבי סיכון שלא יפחת מ 1עצמי רובד ויחס הון 

 

 

 דרישות גילוי של באזל הנוגעות להרכב ההון

יישום "בדבר  A694פרסם המפקח על הבנקים עדכון להוראה  2013לאוגוסט  29ביום 

 ."של באזל 3דרישת הגילוי של נדבך 

 .3ת באזל והוראדרישות הגילוי הנוגעות למבנה ההון עודכנו תוך התבססות על 

 :עיקרי הדרישות

 .גילוי על המאפיינים העיקריים של מכשירי ההון שהונפקו .א

 .גילוי על רכיבי ההון הפיקוחי .ב

 . הצגת הקשר בין המאזן בדוחות הכספיים שפורסמו לבין רכיבי ההון הפיקוחי .ג
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 :של באזל ומיקומם  3הגילויים הנדרשים על נדבך  להלן

 

   www.aibank.co.il  : הבנקהגילוי ניתן באתר האינטרנט של )*( 

 
 ניהול סיכוני אשראי 

 

פיזור הסיכונים . מדיניות האשראי של הבנק מתבססת על פיזור הסיכונים וניהולם המבוקר

, זור תיק האשראי בבנק בין ענפי המשק השונים ועל פני מספר רב של לוויםמתבטא בפי

 .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 . את איכותו ולהקטין את הסיכון הגלום בניהולו

 .למאפייני הלקוח הבודד והן למאפייני ענפי משק השונים

הוא ו תיאבון סיכון האשראי של הבנקעודכן מסמך , כחלק משיפור ניהול סיכוני האשראי

מגבלות . ולענפי משק הלקוחות ימגזרמגבלות המתייחסות לגידולי האשראי ביחס ל כולל

 .למדיניות האשראי של הבנק את התשתית  אלה מהוות 

מתווה קריטריונים ומסמך מדיניות האשראי של הבנק מגדיר , באזלבהתאם להוראות 

 .בהתייחס לסוג ומאפייני הלקוח  והיקף המסגרות המאושרות אשראי מתןל

דוח  טבלה נושא

 דירקטוריון

סקירת 

דוח  / הנהלה

 כספי

תיאור  –' כותי נספח אאיגילוי  -ההון רכיבי מבנה

המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים 

 - )*(  2 שהונפקו

הרכב  –' כמותי נספח בגילוי  -ההון רכיבי מבנה

  4ביאור  16 'עמ )*( 2 ההון הפיקוחי

הקשר  –' 3כמותי נספח גילוי  -ההון רכיבי מבנה

דוחות הכספיים שפורסמו ורכיבי לבין המאזן 

  )*( 2 יההון הפיקוח

  4ביאור  17 'עמ 3 גילוי כמותי -הלימות ההון

 גילוי כמותי –סיכון אשראי 

-  (*) ב 4 חשיפות סיכון אשראי לפי סוגי אשראי עיקריים

חשיפות סיכון אשראי לפי צד נגדי וסוגי אשראי 

 - (*) ד 4 עיקריים

 - (*) ה 4 חשיפות אשראי לפי תקופה לפירעון

פגום והוצאות להפסדי חשיפות סיכון אשראי 

 'תוספת ג - ו 4 אשראי לפי ענפי משק

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

 - (*) 5 חשיפות אשראי לפי משקל סיכון

 - (*) 7 גילוי כמותי –הפחתת סיכון אשראי 

  4ביאור  - - גילוי כמותי -סיכון שוק

 'תוספת ב 35' עמ 14 סיכון ריבית

http://www.aibank.co.il/
http://www.aibank.co.il/
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מנו באופן סלקטיבי ופעילויות שימ, ןהגדיר הבנק פעילויות אותן ירצה לממ, 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

 

 

 ים בניהול סיכוני אשראידגש

 

הבנק מבצע הבחנה בין רמות הסיכון של לקוחות שונים תוך התאמת מרווחי האשראי 

 .ותנאיו בהתאם

 

, לכל ענף, הבנק קבע מגבלות על סיכון האשראי הכולל בניכוי בטחונות מותרים לניכוי

 10%-התחבורה ואחסנ ,15% -ן ומסחר"נדל: להלן המגבלות. כאחוז מסך סיכון האשראי

 -יתר הענפים למעט משקי בית, לכל ענף 7% -שירותים ציבוריים, 8% -תעשיה , כל ענףל

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

מסך  55% על יעלה לא בתיק המסחרי האשראי ת נוספת הינה כי חלקימגבלה פנימ.7%

 .האשראי
 

לסקירת   'ג ראה בתוספת -ם על חלוקת האשראי לציבור לפי ענפי משק פרטים נוספי

 .ההנהלה
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  לפי ענפי משק עיקריים )*(התפתחות סיכון האשראי הכולל 

   
  סיכון האשראי הכולל ענף משק

 

19.1.8091 19.1.8091 19.98.8091 

שינוי 

לעומת 

19.1.8091 

שינוי 

לעומת 

19.98.8091 

 באחוזים ח"במיליוני ש 

 8.3 9.9 207.0 204.0 224.1 תעשייה

 6.5 20.3 812.6 719.2 865.1 ן"בינוי ונדל

 2.9 7.5 750.8 718.5 772.6 מסחר

 8.1 21.0 329.1 294.1 355.9 תחבורה ואחסנה

שירותים ציבוריים 

 4.6 1.3 188.0 194.1 196.7 וקהילתיים

 3.9 16.7 3,059.4 2,723.4 3,177.9 לקוחות פרטיים

 4.8 5.2 293.5 292.4 307.7 אחר

 4.6 14.7 5,640.4 5,145.7 5,900.0 סך הכל

 

  שיעור מסיכון האשראי הכולל ענף משק

 19.1.8091 19.1.8091 19.98.8091   

  באחוזים 

   3.7 4.0 3.8 עשייהת

   14.4 14.0 14.7 ן"בינוי ונדל

   13.3 14.0 13.1 מסחר

   5.8 5.7 6.0 תחבורה ואחסנה

שירותים ציבוריים 

 3.3 3.8 3.3 וקהילתיים

  

   54.3 52.8 53.9 לקוחות פרטיים

   5.2 5.7 5.2 אחר

   100 100 900 סך הכל

 

 סיכון אשראי שאינו לציבור

 

פיקדונות בבנק לאומי  בעיקר, בבנקיםפיקדונות כולל  שאינו לציבורסיכון האשראי 

תיק אגרות חוב . *(*) לזמן קצוב הציבור פיקדונותמגב אל גב כנגד חלק  המופקדים בתנאי

ול ההשקעה באגרות חוב משמשת את הבנק בניה. הכולל בעיקר אגרות חוב ממשלתיות

 .מדיניות נכסים והתחייבויות והקטנת הסיכונים הפיננסיים ובהתאם לצרכי הנזילות

 

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

 .2013לדוחות הכספיים לשנת  7למידע נוסף ראה ביאור  *(*)
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 ניהול סיכוני שוק
 

בפוזיציות מאזניות וחוץ מאזניות הנובע משינוי בשווי ההוגן  סיכון שוק הוא הסיכון להפסד

שיעורי , שינוי ברמת המחירים בשווקים שונים -של מכשיר פיננסי עקב שינוי בתנאי השוק

 .מחיר מניות וסחורות, אינפלציה, שער חליפין, ריבית

לניהול  ת בנק ישראלובבנק נערך בהתאם להורא לרבות סיכון הנזילות ניהול סיכוני השוק

וכן הנחיות ניהול הסיכונים שהוצאו במסגרת  342ומספר  339מספר  בנקאי תקין

 . באזללהוראות ההיערכות 

וכן מידע על אופן סמכויות ומנגנוני בקרה  ,פירוט נרחב בנוגע למדיניות ניהול סיכוני שוק

 .109-91בעמודים  2013לשנת ראה בדוח השנתי של הבנק , המדידה והדיווח

גבי הנחות העבודה לניהול סיכוני השוק בדוחות הפנימיים וההבדלים בינם לדוחות מידע ל

מוצגים בדוח הכספי של , על פי כללים חשבונאיים בסקירת ההנהלה והדוחות הכספיים

 .91בעמוד  2013הבנק לשנת 

 

  

 בבסיס  התפתחות החשיפה

 

 המחירים לצרכן במדדסיכון בסיס ההצמדה הינו ההפסד שעלול להיגרם עקב שינויים 

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

 

וף לעומת מההון החש 17.2%על עמדה החשיפה למגזר הצמוד למדד  2014למרס  31ביום 

 2014של  הרבעון הראשוןבמהלך . 2013לדצמבר  31 -ב 3.5% -ו 2013למרס  31-ב 3.8%

הערכת הבנק לכדאיות השקעה באפיק זה על בשל , למדד ודהחשיפה למגזר הצמ עלתה

  .פני האפיק השיקלי הלא צמוד

 .מההון החשוף 0.6% -ברמה של כ ח נותרה כמעט ללא שינוי"החשיפה למט
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 :(א)בבסיס  להלן מידע על מצב החשיפות

 

 8091 למרס 19 ( ב) (א) חשיפה בבסיס

 קיצון במהלך התקופה נקודות חשיפה בפועל (טווח) מגבלה מגזר הצמדה

  

 % -ב

 

 % -ב

 

 ח"במש

 מינימום

 %-ב

 מקסימום

 %-ב

 ממוצע

 %-ב

 2..2 8..1 29.1 198.2 28.8 995 45 לא צמוד

 98.4 ..94 1.1 8..2 94.8 85 (ג( )90) צמוד מדד

 0.5 ..0 0.5 8.2 ..0 5 (ג) (  5) ח"ח וצמוד מט"מט

 

 

  8091 לדצמבר  19 ( ב) (א) חשיפה בבסיס

 השנהנקודות קיצון במהלך  חשיפה בפועל (טווח) מגבלה זר הצמדהמג

  

 % -ב

 מינימום ח"במש % -ב

 %-ב

 מקסימום

 %-ב

 ממוצע

 %-ב

 95.9 97.6 89.5 462.3 95.9 115 70 לא צמוד

 16.8 3.5 25 (ג( )10) צמוד מדד

 

1.9 10.0 3.6 

 0.5 0.6 0.4 2.7 0.6 5 (ג)  ( 5) ח"ח וצמוד מט"מט

 

 

 8091 למרס 19 ( ב) (א) בבסיסחשיפה 

 נקודות קיצון במהלך התקופה חשיפה בפועל (טווח) מגבלה מגזר הצמדה

  

 % -ב

 

 % -ב

 

 ח"במש

 מינימום

 %-ב

 מקסימום

 %-ב

 ממוצע

 %-ב

 95.4 95.8 95.1 381.1 95.8 125 60 לא צמוד

 4.2 4.5 3.8 15.0 3.8 35 (ג( )20) צמוד מדד

 0.4 0.4 0.4 1.6 0.4 5 (ג(   )5) ח"ח וצמוד מט"מט

 

 

 .(92עמוד  2013בדוח הכספי לשנת  "מתודולוגיה"ראה סעיף )ם  מחושב לפי דוחות חשיפה פנימיי  (א)

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

 (.כספיים

 .סים מוצגת בסימן שליליהחשיפה המותרת הנובעת מעודף התחייבויות על נכ  (ג)
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להלן הרגישות להשפעת שינוי במדד המחירים לצרכן על ההון במגזר הצמוד למדד ובשערי 

 :בהתאם לדוחות הפנימיים של הבנק, ח"ח במיליוני ש"ח וצמוד מט"החליפין על ההון במגזר המט

 

 19.01.8091 19.01.8091 

 ירידה של עליה של ירידה של עליה של מגזר הצמדה

 5%  90%  5% 90% 5% 90% 5%  90%  

 (1.5) (0.8) 1.5 0.8 (..2) (1.1) ..2 1.1 צמוד מדד

 (0.2) (0.1) 0.2 0.1 (0.1) (0.9) 0.1 0.9 (א)ח "ח וצמוד מט"מט

 

מסך החשיפה  91%-כ 2013 למרס 31 -וב 95% 2014 למרס 31 -ב מהווה ב"החשיפה לדולר ארה, מזה (א)

 ( . ח"אלפי שמחושב ב)ח "ח ולצמוד מט"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

 

ולים שעל, חסרת הסיכון בשיעורי הריביתלא צפויים סיכון הריבית נובע משינויים עתידיים 

החשיפה לשינויים בריבית נובעת מרגישות שונה לשינויים בשיעורי  .לשחוק את הרווח וההון

כתוצאה מפערים , הריבית של ערך הנכסים ולעומת ערך ההתחייבויות בכל אחד מהמגזרים

 .בין מועדי הפרעון ומועדי שינוי הריבית

  

 ( :א)פנימי  בריבית לפי מודל 9%של  להלן החשיפה לשינויים בלתי צפויים

 

 (ג)( ב)רווח שנתי    (ב)שווי כלכלי  

 19.1.91 19.98.91 19.1.91 19.1.91 19.98.91 19.1.91 מגזר הצמדה

   ח"במיליוני ש  

 7.5 23.4 81.5 6.7 (1.6) (1.1) לא צמוד

 0.3 (0.5) 0.9 1.3 0.5 0.1 צמוד מדד

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

 7.8 23.9 ..81 8.0 2.1 (1.1) (ה)לת חשיפה כול

 13.4 (ו) 29.0 (ו) 81.0 17.9 17.9 88.9 מגבלה כוללת 

 

ראה סעיף ) םמחושב לפי דוחות חשיפה פנימיי, בעקום התשואות 1%השפעת שינוי מיידי מקביל של  (א)

 ( 91עמוד  2013בדוח הכספי לשנת " מתודולוגיה"

ובסימן ( רווח מעלית ריבית)ים חשיפה להפסד בעת ירידת ריבית הסכומים לעיל המוצגים בסימן חיובי מייצג (ב)

למעט החשיפה הכוללת המהווה סיכום בערך , (רווח מירידת ריבית)שלילי מייצגים הפסד מעליית ריבית 

 .מוחלט של מגזרי ההצמדה השונים בכיוון הגורם נזק לבנק

 . בשנה הראשונה ברווח השנתי השחיקה המרבית (ג)

 .ח"שאלף  100 -נמוך מ (ד)

החשיפה הכוללת הינה סיכום בערך  -2013בשנת . החשיפה הכוללת הינה סיכום המגזרים -2014בשנת  (ה)

  .מוחלט של המגזרים השונים

 . הפסד מירידת ריבית-המגבלה לפוזיציה לה הבנק חשוף (ו)

 

חישוב החשיפה לריבית לפי המודל הפנימי שונה מאופן החישוב של החשיפה לשינויים 

על . לסקירת ההנהלה' לפי הוראות בנק ישראל לדיווח הכספי בתוספת בבשיעורי הריבית 

 .91עמוד  2013בדוח הכספי לשנת " מתודולוגיה"ההבדלים בין הדוחות ראה בסעיף 
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' לפי המודל הפנימי ולפי תוספת ב"( מ"מח"להלן )להלן נתונים על משך החיים הממוצע 

 :המחושבת לפי כללים חשבונאיים

 8091 במרס 19 

 מודל פנימי 'תוספת ב 

משך חיים ממוצע 

 :בשנים

פער  התחייבויות נכסים

 מ"המח

פער  התחייבויות נכסים

 מ"המח

מ "מח

 ההון

        :מגזר הצמדה

 0.52-  0.54 0.54 0.01 0.19 0.50 לא צמוד

 (0.28) (1.01) 99.09 9.14 (.0.1) 0..1 1.81 צמוד מדד

 (א) (א) (א) (א) 0.02 0.15 9.01 סך מגזרי הצמדה

 
 

 8091דצמבר ב 19 

 מודל פנימי 'תוספת ב 

משך חיים ממוצע 

 :בשנים

פער  התחייבויות נכסים

 מ"המח

פער  התחייבויות נכסים

 מ"המח

מ "מח

 ההון

        :מגזר הצמדה

 0.21 (0.04) 0.57 0.53 0.07 0.38 0.45 לא צמוד

 (1.20) (1.33) 3.44 2.11 (0.02) 4.22 4.20 צמוד מדד

 (א) (א) (א) (א) 0.06  0.94 1.00 סך מגזרי הצמדה

 

 8091 במרס 19 

 מודל פנימי 'תוספת ב 

משך חיים ממוצע 

 :בשנים

פער  התחייבויות נכסים

 מ"המח

פער  התחייבויות נכסים

 מ"המח

מ "מח

 ההון

        :מגזר הצמדה

 (1.04) (0.21) 0.63 0.42 (0.06) 0.40 0.34 לא צמוד

 (2.98) (2.03) 3.90 1.87 (0.11) 4.42 4.31 צמוד מדד

 (א)  (א)  (א)  (א) (0.05) 0.95 0.90 סך מגזרי הצמדה

 

 

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

 .מ כולל"מח
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על תזרים מקורי של  המבוסס"( מ"מח"להלן ) בשנים להלן נתונים על משך החיים הממוצע

 :שאינו כולל התייחסות לפרעונות מוקדמים' תוספת ב

 

 מ"פער המח התחייבויות נכסים 

 31.3.13 31.12.13 19.1.91 31.3.13 31.12.13 19.1.91 31.3.13 31.12.13 19.1.91 :מגזר הצמדה

 (0.09) 0.02 0.05 0.44 0.43 0.15 0.35 0.45 0.50 לא צמוד 

 (0.19) (0.09) (0.59) 5.42 5.24 5.40 5.23 5.15 5.91  צמוד מדד

סך מגזרי 
 (0.09)-  0.01 1.12 1.13 9.91 1.03 1.13 .9.9 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 "מטהחשיפה במגזר ה

 . וההתחייבויות הם לטווח קצר

מסתכמים לשווי ההוגן של המכשירים ', התזרימים בדוח חשיפה לריבית בתוספת ב

שיעור התשואה הפנימי מנכה את . בדוחות הכספיים 7הפיננסיים המוצגים בבאור 

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

התזרימים כוללים אומדן לגבי פרעונות מוקדמים עתידיים בפיקדונות הציבור על סמך 

 .התנהגות המפקידים בשנת הדוח

 

לדיווח  לפי הוראות בנק ישראל, ם על החשיפה לשינויים בשיעורי הריביתפרטים נוספי

 2013בדוח הכספי לשנת  "מתודולוגיה"וסעיף  לסקירת ההנהלה' אה בתוספת דר הכספי

 .91עמוד 
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למעט פריטים לא , להלן מידע על השווי ההוגן של המכשירים הפיננסים של הבנק

 (:ים בשיעורי ריביתלפני השפעת שינויים היפותטי)כספיים 

 19.01.8091 

 במיליוני שקלים חדשים

  (ב)מטבע חוץ  מטבע ישראלי 

לא  

 צמוד

צמוד 

 למדד

 כ"סה אחר דולר

 4,018.0 99.4 12.2 111.4 5,124.2 (א)נכסים פיננסים  

 582.0,. ..99 9..1 212.2 19.5.,5 (א)התחייבויות פיננסיות  

 501.0 0.9 8.4 911.1 1..15 םשווי הוגן נטו של מכשירים פיננסי

  

 19.98.8091 

 במיליוני שקלים חדשים

  (ב)מטבע חוץ  מטבע ישראלי 

לא  

 צמוד

צמוד 

 למדד

 כ"סה אחר דולר

 6,734.5 11.0 42.3 986.5 5,694.7 (א)נכסים פיננסים  

 6,277.0 10.8 39.7 916.3 5,310.2 (א)התחייבויות פיננסיות  

 457.5 0.2 2.6 70.2 384.5 שירים פיננסיםשווי הוגן נטו של מכ

 

 19.01.8091 

 במיליוני שקלים חדשים

  (ב)מטבע חוץ  מטבע ישראלי 

לא  

 צמוד

צמוד 

 למדד

 כ"סה אחר דולר

 5,983.8 9.9 39.0 844.3 5,090.6 (א)נכסים פיננסים  

 5,611.3 9.7 37.5 773.8 4,790.3 (א)התחייבויות פיננסיות  

 372.5 0.2 1.5 70.5 300.3 טו של מכשירים פיננסיםשווי הוגן נ

 

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

 .מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים

 לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ (ב)

 

 

ראה , וי ההוגן של המכשירים הפיננסיםלפירוט נוסף בדבר ההנחות ששימשו לחישוב השו

 .2013בדוח הכספי לשנת  109 -ו 91ים בעמוד
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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

 

19.01.8091 

 (א)ת שינויים בשיעורי ריבית לאחר השפע, 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 

 (9.4) (2.4) 115.1 0.9 8.4 918.0 150.5 9%מקביל של 

גידול מיידי 

 0.9%של מקביל 
155.4 911.. 8.4 0.9 501.9 (0.1) (0.8) 

 קיטון מיידי

 9.4 2.4 598.4 0.9 8.4 9..91 1.1.2 9%מקביל של 

 

19.98.8091 

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

 % -ב ח"במש במיליוני שקלים חדשים

י השינוי בשיעור

 הריבית

 כ"סה (ב)מטבע חוץ  מטבע ישראלי

צמוד  לא צמוד 

 למדד

 כ"סה כ"סה  אחר דולר  

גידול מיידי 

 9%מקביל של 
381.0 67.7 2.6 0.2 451.5 (6.0) (1.3) 

גידול מיידי 

 0.9%מקביל של 
384.1 69.9 2.6 0.2 456.8 (0.7) (0.2) 

 קיטון מיידי 

 9%מקביל של 
391.4 71.2 2.6 0.2 465.4 7.9 1.7 

 

 .ראה הערות בעמוד הבא
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19.01.8091 

 (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 

 0.5 1.7 374.2 0.2 1.5 68.4 304.1 9%מקביל של 

גידול מיידי 

 0.9%מקביל של 
 (ג) 0.1 372.6 0.2 1.5 70.3 300.6

 קיטון מיידי

 0.7 2.6 375.1 0.2 1.5 72.4 301.0 9%מקביל של 

 

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

 .הריבית בכל מגזרי ההצמדה

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

 .אינה מהותית

 .0.1%-ח או מ"שאלף  100 -מנמוך  ( ג)

 

 

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

 .2013בדוח הכספי לשנת  109 -ו 91ים בעמוד
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 VAR - Value At Riskכון ערך הנתון לסי

 

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, אגרות חוב תשואותלרבות , במחירי השוקכתוצאה משינויים אפשריים 

 . ח"מיליון ש 4הינה  VARמגבלת החשיפה המותרת בבנק במונחי . מניותואינפלציה 

 

 מיליון 0.5ח לעומת "מיליון ש 1.0 -הסתכם ל 2014 למרס 31 -לשל הבנק  VAR -סך ה

 בשלבעיקר נובע  VAR-ב הגידול .לפי מטבע בסיס שקל לא צמוד ,2013ח בסוף שנת "ש

 .החשיפה לריבית הגדלת

 

הסתכם , לפי דיווח חודשי, 2014 שנת שלהראשונים החודשים  בשלושתהממוצע  VAR -ה

ח "מיליון ש 1.0 -והגיע ל, 2014השיעור המירבי נרשם בסוף חודש מרס , ח"שמיליון  0.9 -ל

 .ח"מיליון ש 0.7 -ל 2014המזערי הגיע בסוף חודש ינואר  VAR -וה

 

 תרחישי קיצון לסיכוני שוק

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

 .וההתנהגות ההיסטוריתהתפלגות מעבר לתנודות הנצפות על ידי החריפה של נתוני השוק 

אינו מהווה מידע מספק על הפסדים שעלולים להתרחש בתנאי שוק  VAR -מודל ה

ישי אומדנים של תרחהבנק מבצע , לכן. או מעבר לרמת המובהקות הנדרשת, קיצוניים

 .לבנק סט של תרחישי קיצון הנבחנים באופן תדיר .ומבחני רגישות על סיכוני השוק קיצון

 . ח"מיליון ש 100.0המגבלה על הפסד כתוצאה מתרחיש קיצון בגין סיכון שוק נקבעה על 
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 וגיוס המקורות בבנק, מצב הנזילות, סיכוני נזילות
 

 נזילות  ניסיכו

 

. ולהונו הנובע מאי יכולתו לספק את צרכי נזילותו הבנקי סיכון נזילות הוא הסיכון לרווח

סיכון זה נובע מאי וודאות לגבי זמינות המקורות וגיוסם באופן בלתי צפוי בזמן קצר תוך 

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

, מי שפותח בבנק בשיתוף עם לאומיאת סיכון הנזילות באמצעות מודל פניאומד הבנק 

המודל הפנימי מבוסס על . של בנק ישראל 342הוראת ניהול בנקאי תקין מספר כנדרש ב

 .תרחיש סטטיסטי ותרחישי קיצון, בהם מצב רגיל, מספר תרחישים

 

 20 מזה עד, 2014 במרס 31-נכון ל, ח"מיליארד ש 1.9בסך של , לבנק קו אשראי מלאומי

בנוסף . אותו ניתן לנצל במצב רגיל לצורך מימון הפעילות העסקית, ח"ח במט"מיליון ש

לבנק תיק ניירות ערך אותו ניתן לממש או לשעבד כנגד אשראי מבנק ישראל לצורך ניהול 

 .הנזילות

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

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

 

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

 :לתקופת פרעון של חודש

 

 19.1.8091 

 מטבע חוץ (א)מטבע ישראלי  

 נזילותיחס  תרחיש

 (ב) מזערי

, פער הנזילות

 (ג)ח "במש

יחס הנזילות 

 (ב)

, פער הנזילות

 (ג)ח "במש

 3  1.1 352  7.7 רגיל

 (ד)  (ד) 206  2.0 סטטיסטי

 24  2.2 115  1.4 לחץ

 ח"צמוד מט לרבות .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

 

יחס כיסוי  -3הוראת באזל " וטה של הוראה בנושא פרסם בנק ישראל טי 2014בפברואר 

וכן דרישה לדיווח סקר השפעה כמותית בנושא יחס "  הנזילות וכלי ניטור לסיכון נזילות

מתייחסים  342השינויים העיקריים בטיוטה מול הוראה   .כיסוי הנזילות לפי הטיוטה

גם  342טיוטה מתייחסים לתרחיש משולב בלבד ובהוראה כאשר ב, להגדרת תרחיש הלחץ

יש שינוי בהגדרות ובמקדמי המרה של מרכיבי , בנוסף. לתרחיש ספציפי ותרחיש מערכתי

הבנק בוחן את השלכות הטיוטה על  (.כרית הנזילות ותזרים יוצא חזוי נטו)יחס הנזילות 

 .ניהול הנזילות בעתיד

 

, 2013ראה בדוח הכספי לשנת  הגדרות והמודלים ,לותסיכון הנזי ניהולעל דיווח מפורט 

  .104-105 יםעמוד
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 (א) 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 

 .טוריוןהדירק

 

ח רוב הפעילות היא "מטבמגזר ה. גיוס המקורות בבנק הוא ברובו במטבע ישראלי

אך כנגד פעילות זו מופקדים פיקדונות בסכום , בפיקדונות ציבור לתקופה קצרה משנה

 .ובתנאים זהים בלאומי

 

לריבית . נקודות האחוז 0.25 -הופחתה ריבית בנק ישראל ב 2014ברבעון הראשון של שנת 

במהלך . הלא צמוד השקליבמגזר  מוכה השפעה שלילית על גיוס פיקדונות הציבורהנ

מיליון  37.8-י לא צמוד ב"הצטמצמו פיקדונות הציבור במט 2014הרבעון הראשון של שנת 

 .ח"ש

 .ח"מיליון ש 2.8 -ב וח הצטמצמ"ח וצמוד מט"הפיקדונות במט

 . ח"ח והצמוד למט"ה במגזר המטמפיקדונות הציבור הם במגזר הלא צמוד והיתר 98.6% -כ

 

 1.9ק מסגרת פעילות מחברת האם לאומי בסך למימון פעילותו השוטפת הועמדה לבנ

(. ח"מיליארד ש 1.6 – 2013בדצמבר ). ח"ח במט"מיליון ש 20.0עד מזה , ח"מיליארד ש

מיליון  200.0סכום המסגרת שלא נוצל ניתן לשימוש במימון לטווח ארוך עד לסכום של 

ד בשיעור "המימון לטווח קצר התנהל בתנאי חח, 2014במהלך הרבעון הראשון של . ח"ש

  .ריבית בנק ישראל

 

במהלך חודש ( יתרות קרן)ח "מיליון ש 100כתב התחייבות נדחה בסך של לבנק , בנוסף

דצמבר נתקבל אישור בנק ישראל לפירעון מוקדם של שטר ההון  ברבעון השלישי של שנת 

 .שטר ההון ןוקלת את הקדמת פירעוההנהלה ש. 2015

 

 

 240.6גידול של , ח"מיליון ש 1,586.6-הגיע ל 2014 במרס 31סך המימון מבנקים ליום 

, שפע מגידול חד באשראי לציבור נטוהגידול במימון מו .ח מתחילת השנה"מיליון ש

 . לקיטון בפיקדונות הציבורבהשוואה 

 

בעיקר , ח"מיליון ש 24.4 -ב 2014שנת ל הרבעון הראשון שההון של הבנק גדל במהלך 

 .בשל הרווח הנקי

 

מיליון  203.6 -ב 2014של שנת  בשלושה החודשים הראשוניםגדל  נטו, האשראי לציבור

 . ח"ש

 

 

.לדוחות הכספיים( 22) 1ראה באור  -למעט אם צוין אחרת, ללא פיקדונות הציבור המופקדים בלאומי ( א)
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 52.7 -ב  2014של שנת  בשלושה החודשים הראשונים קטןתיק ניירות הערך של הבנק 

האחזקות  ויתר 99.9% -כ -מ"מושקע באגרות חוב ממשלתיות ובמקרוב התיק . ח"מיליון ש

 407.6 -כל התיק הינו תיק זמין למכירה ומסתכם ל. חברות בדירוג גבוה הן באגרות חוב של

 .ח"מיליון ש

ללא פיקדונות הציבור )קצוב בלאומי לזמן  פיקדונותההסתכמו  2014 למרס 31-ב

. הרבעוןח במהלך "מיליון ש 88.4גידול של , ח"מיליון ש 442.7 -ב (המופקדים בלאומי

 .מהפיקדונות הם במגזר הלא צמוד והיתר במגזר הצמוד למדד 96.8%

 

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

חתם הבנק על איגרת חוב לטובת בנק ישראל להבטחת , לשם כך .נק ישראליומי מב

 .סכומים המגיעים או שיגיעו לבנק ישראל מהבנק

הבנק שיעבד לטובת בנק ישראל בשעבוד שוטף ללא הגבלה בסכום אגרות  לכךכערובה 

אביב על -ספציפי המתנהל במסלקת הבורסה לניירות ערך בתל חוב המופקדות בחשבון

הדירקטוריון אישר שיעבוד עד . ל ברשם החברות"הבנק רשם שיעבוד כנ. ישראל שם בנק

 .גובה תיק ניירות הערך של הבנק לצורך קבלת אשראי מבנק ישראל

 מיליון 63.9 -המשועבד בהסתכם סך ניירות הערך שהועברו לפיקדון  2014 במרס 31ביום 

 . 2013ח בסוף שנת "מיליון ש 64.4-ח בהשוואה ל"ש

 

 נים תפעוליים סיכו
 

, 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, לעיבוד נתונים

הכוללים , פיננסיות ולפיכך חשוף לסיכונים תפעוליים הבנק פועל במגוון רחב של פעילויות

, סיכוני טכנולוגית המידע, סיכוני ציות, סיכונים משפטיים, בין היתר סיכוני מעילות והונאות

 .המשכיות עסקית ואבטחת מידע

 

כללים ועקרונות על מנת לצמצם , דירקטוריון הבנק קבע מדיניות ניהול סיכונים תפעוליים

 .סיכונים אלו ולהפחית את הסבירות להתרחשותם את ההשלכות של

 

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

, הערכה, ניהול הסיכונים התפעוליים מושתת על תהליך פרואקטיבי של זיהוי. התפעוליים

 . הפחתה של הסיכונים המהותיים/דיווח בקרה, ניטור, מדידה

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

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

 .בקרה אחר ביצוע ההנחיות
 

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

מערכות . מהווים מטרה אטרקטיבית לתוקפים שונים, הבנק ובנק לאומי כארגונים  פיננסיים

רשתות התקשורת ומכשירי לקוחותינו הותקפו וסביר שימשיכו להיות תחת , המחשוב
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וחשיפות נוספות שמטרתן ( Fishing)התקפות דיוג , וירוסים ותוכנות זדוניות, ת סייברהתקפו

 .גניבה או פגיעה בנתונים, פגיעה בשירות

הבנק רואה במידע של הבנק ולקוחותיו נכס עיקרי ומשקיע מאמצים ביישום מנגנוני 

 . ותהליכי בקרה והגנה

ביצע סקר , מידע ותקשורתאבטחת , 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 של תקרית בנק לא אירעה ב, 2014של  ראשוןה עוןברב

 .רסייב
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 נושאים שונים. ה
 

 אחריות תאגידית
כשהוא שוקד , מציב בסדר היום שלו את נושאי האחריות התאגידית בעדיפות גבוהה בנקה

, בתחום האחריות הסביבתית על פיתוחה ומביא לידי ביטוי מעשי היבטים מגוונים שלה

   . החברתית וממשל תאגידי

 

 אחריות חברתית
ת חברתיות שבא לידי ביטוי בהשקעו, יעד אסטרטגי, רואה בפעילות החברתית שלו הבנק 

לאירועים ופעולות  ותרומות בהתנדבות עובדים ובמתן חסויות, פועלבקהילה שבקרבה הוא 

מתוך אמונה שפירותיה , פעילות הבנק בנושא מבוססת על תפיסה של השקעה .קהילתיות

ההשקעות . חברה וספורט, בעיקר בתחומי חינוך. יבואו לידי ביטוי ביצירת חברה טובה יותר

 ."לאומי אחרי"עותיות מנותבות דרך עמותת החברתיות המשמ

 

במגוון של , בחברה ובקהילה הערבית ברבעון הראשון המשיכה מעורבות הבנק ועובדיו

אני "פרויקט ; "עתידים"של ( נוער ערבי מצטיין)מ "מיזמים ותחומים חברתיים כגון תכנית נע

, "פחם. א.מכבי א"ו" בני סכנין"חסות לקבוצות הכדורגל ; "לתת"של ארגון " בשבילך

 .מועדוני קשישים, מועדוניות

 
 אחריות סביבתית

ברבעון  .פעילות הבנק במסגרת האחריות הסביבתית מבוצעת בשיתוף עם חברת האם

שקד הבנק על העלאת חומרי הסברה באתר השיווקי של הבנק   2014הראשון של שנת 

ונמשכו פעילויות , הבנקהוקם פורום נאמני סביבה בכל יחידות  ,בנושא אחריות סביבתית

 .'סוללות וכד, ציוד אלקטרוני, לשיפור איכות הסביבה במיחזור ניר

 

 סינוף
סניפים אשר היקף פעילותם מהווה חלק נכבד מהמערך הבנקאי  36ערבי ישראלי לבנק 

 . הצפוני בסקטור הערבי בצפון הארץ ובמשולש

 

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

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

 .2013לשנת  כספיבדוח ה

ונדונה , 2013בדצמבר  15הוגשה ביום  2014תוכנית העבודה של הביקורת הפנימית לשנת 

 .2014בפברואר  3יון ביום ובמליאת הדירקטור 2013 בדצמבר 29בועדת הביקורת ביום 

ונדון  2014 במרס 11 הוגש ביום 2013למחצית השנייה של שנת , דוח המבקר הפנימי

 .2014במרס  19ובמליאת הדירקטוריון ביום  2014במרס  18בועדת הביקורת ביום 

 18ונדון בועדת הביקורת ביום  2014במרס  11הוגש ביום  2013דוח שנתי מסכם של שנת 

 .2014במרס  19ובמליאת הדירקטוריון ביום  2014במרס 

יתר הפרטים בדבר העסקתה של המבקרת הפנימית ופעילות הביקורת הינם בהתאם 

בתקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים בפרטים ו 2013לדיווח שנכלל בדוח הכספי לשנת 

 .אלה
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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

ועדת הביקורת של הדירקטוריון בוחנת את הדוחות הכספיים השנתיים והרבעוניים לציבור 

 .ל אישוריםוממליצה לדירקטוריון ע

 

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. בה כל חברי הנהלה ומנהלים בכירים אחרים בבנק

או /מועלים ליקויים ו, מלא ומוצג באופן נאות כמו כן, כספיים הינו מדויקהמידע בדוחות ה

חולשות ככל שקיימים ובחינת השפעתם על הליך הבקרה הפנימית לצורך הגילוי ודיווח 

בישיבות ועדת הגילוי משתתפים גם נציגי רואי החשבון המבקרים והמבקרת . כספי

ישום הוראת הפיקוח על הבנקים ועדת הגילוי הוקמה כחלק מי)הפנימית של הבנק 

 .  SOXשל חוק  302המתבססת על סעיף 

 

 .בהנהלת הבנק לפני אישורם בדירקטוריון ובאים לדיוןהדוחות הכספיים מ

 

ר "יו :בהשתתפות, של הדירקטוריון מקיימת דיון בדוחות הכספיים ועדת הביקורת

, ההחלטות בוועדה הדירקטוריון כמשקיף שאינו חבר הוועדה ואינו נוכח בזמן קבלת

ל וחברי ההנהלה הרלוונטיים ובכללם "המנכ, (של בנק ישראל 301בהתאם להוראה )

 .המבקרת הפנימית ונציגי רואי החשבון המבקרים של הבנק, החשבונאי הראשי

חומר הרקע הנשלח לחברי הועדה לקראת הדיון כולל את פרוטוקול הדיון בועדת הגילוי 

סקירת תהליך הערכת , קטוריון וטיוטת הדוחות הכספייםטיוטת דוח הדיר, והחלטותיה

או / הכולל גילוי על ליקויים משמעותיים ו, (SOX 404)הבקרה הפנימית על דווח כספי 

ככל )עוד מקבלים חברי הועדה פרטים בדבר דרישות גילוי חדשות . חולשות באם נתגלו

הכולל בין היתר סקירה על ל "דוח מנכ, (לרבות נוסח ההוראות)החלות על הבנק ( שקיימות

מידע בדבר חשיפות הבנק , אחרים שקיבלו ביטוי בדוחות הכספיים םפעילות הבנק וענייניי

לתביעות משפטיות ותיאור התביעות המשפטיות החדשות וכן נאותות סיווג החובות 

 .להפסדי אשראי הבעייתיים וההפרשות

 

סיווג של החובות הבעייתיים של במסגרת הדיון דנה ועדת הביקורת בנאותות ההפרשות וה

ל ומנהל אגף בנקאות מסחרית ואשראי פרטי מציגים בפני הועדה "לאחר שהמנכ, הבנק

את היקפי ההפרשות והסיווגים לחובות בעייתיים ואת השינויים והמגמות בתחום זה וכן את 

אגף הסיכונים מציג את בחינת נאותות ההפרשה . התייחסותם לאשראים ספציפיים

, נושא התביעות המשפטיות וחשיפת הבנק בגינן. תית וחומרת גורמי הסיכוןהקבוצ

 .ל"י המנכ"והנושאים העיקריים שנדונו בועדת הגילוי מוצגים ע

 

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

אם היו כאלה , ת הקריטיתאת השינויים במדיניות החשבונאי, הדירקטוריון ובדוחות הכספיים

 .ואת הערכת הבקרות על דיווח כספי ומהות הליקויים המשמעותיים באם היו
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במליאת . ועדת הביקורת מעבירה את המלצתה לאישור הדוחות למליאת הדירקטוריון

, הדירקטוריון מתקיים דיון בטיוטה המעודכנת של דוח הדירקטוריון ושל הדוחות הכספיים

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

 .הפרשות להפסדי אשראי

 

החשבונאי . ל של הבנק את תוצאות הפעילות של הבנק"מנכבמסגרת דיון זה סוקר ה

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

 

 

דכנת של דוח הדירקטוריון לאחר מכן מקיימת מליאת הדירקטוריון דיון בטיוטה המעו

 .והדוחות הכספיים ומאשרת אותם

 

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

 .המבקרים של הבנק אשר עומדים לרשות הדירקטוריון לשאלות ולהבהרות

יים ולאחר רואי החשבון המבקרים מציגים ממצאים שעלו מתהליך סקירת הדוחות הכספ

 .מאושרים הדוחות הכספיים על ידי הדירקטוריוןמכן 

 
 

 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, הערכה זו

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

של שינוי  בבקרה הפנימית  לא אירע כל 2014 במרס 31המסתיים ביום הרבעון  במהלך

אשר השפיע  באופן מהותי או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי על , על דיווח כספיהבנק 

 .הבקרה  הפנימית של הבנק על הדיווח הכספי
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 'תוספת א

 שיעורי הכנסות והוצאות ריבית של הבנק וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית

 -' חלק א

 יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית
 

   במרס 31לשלושה חודשים שהסתיימו ביום   

2013 2014   

 יתרה הכנסות שעור יתרה הכנסות שעור

 (א)ממוצעת  ריבית הכנסה (א)ממוצעת  ריבית הכנסה 

   ח''מיליוני ש % ח''מיליוני ש % 

      

 נכסים נושאי ריבית בישראל

 (ב)אשראי לציבור   4,504.9    (ה)  8443  7.70 ( ח) 7.97798 (ה)  7997  8.22

2.45  

            

 פיקדונות בבנקים  1,619.9     3.9             0.97  1,285.6        7.8

 (ג)ח זמינות למכירה "אג  429.2  1.1  1.03  398.6  2.4  2.43

 סך כל הנכסים נושאי ריבית  6,554.0  89.3  5.56  5,662.0  89.5  6.47

  
         146.1  

  
 חייבים בגין כרטיסי אשראי שאינם נושאים ריבית  159.7      

  
 ( ח) 02992 

  
 (ד)נכסים אחרים שאינם נושאים ריבית   242.3      

 סך כל הנכסים  6,956.0      6,017.1    

   במרס 31לשלושה חודשים שהסתיימו ביום          

2013 2014   

 יתרה נסותהכ שעור יתרה הכנסות שעור

 (א)ממוצעת  ריבית הכנסה (א)ממוצעת  ריבית הכנסה 

   ח''במיליוני ש % ח''במיליוני ש % 

      

 התחייבויות נושאות ריבית בישראל

1.53  
          

 פיקדונות הציבור  3,905.7     7.0  0.72  3,749.9        14.3

1.81  

            

 פיקדונות מבנקים  1,433.5     3.0  0.84  799.6           3.6

 כתבי התחייבויות נדחים  101.6  0.9  3.59  152.8  1.5  3.98

 סך כל ההתחייבויות נושאות ריבית  5,440.8  10.9  0.80  4,702.3  19.4  1.66

  

 ( ח) 58599

  

 פיקדונות הציבור שאינם נושאים ריבית  685.1      

  

         146.1  

  

 זכאים בגין כרטיסי אשראי שאינם נושאים ריבית  159.7      

 התחייבויות אחרות שאינן נושאות ריבית  112.5      104.2    

 סך כל ההתחייבויות  6,398.1      5,538.5    

 סך כל האמצעים ההוניים  557.9      478.6    

 נייםסך כל ההתחייבויות והאמצעים ההו  6,956.0      6,017.1    

 פער הריבית      4.76      4.81

 על נכסים נושאי ריבית בישראל( ו)תשואה נטו   6,554.0  78.4  4.87 ( ח) 5.66092  70.1  5.05

 

.של סקירת ההנהלה' הערות והפניות ראה בסוף תוספת א
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 'תוספת א

 ( המשך)יבית שיעורי הכנסות והוצאות ריבית של הבנק וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ר

 -' חלק ב

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

 
   במרס 31לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

2013 2014   

 יתרה הכנסות  שעור יתרה הכנסות  שעור

 ממוצעת (הוצאות) הכנסה ממוצעת (הוצאות) הכנסה 

 (א) ריבית (הוצאה) (א) ריבית (הוצאה) 

   ח''במיליוני ש % ח''במיליוני ש % 

      

 מטבע ישראלי לא צמוד
           

 סך נכסים נושאי ריבית  5,559.2  90.5  6.67 ( ח) 7.79790  84.6  7.25

 סך התחייבויות נושאות ריבית  4,554.5 (12.5) (1.10)  3,948.4 (16.0) (1.63)

 פער הריבית      5.57      5.62

      

 מטבע ישראלי צמוד למדד
           

 סך נכסים נושאי ריבית  945.9 (1.2) (0.51)  820.7  4.9  2.41

 סך התחייבויות נושאות ריבית  878.6  1.6  0.73  741.2 (3.4) (1.85)

 פער הריבית      0.22      0.56

            

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

           
 סך נכסים נושאי ריבית  48.9   -                 0.16           47.1   -                 0.43

(0.88) 
               

 סך התחייבויות נושאות ריבית  7.7   -                (0.36)  12.7   -

 פער הריבית     (0.20)     (0.45)

      

 סך פעילות בישראל
           

 ם נושאי ריביתסך נכסי  6,554.0  89.3  5.56          ( ח) 5.66092  89.5  6.47

 סך התחייבויות נושאות ריבית  5,440.8 (10.9) (0.80)  4,702.3 (19.4) (1.66)

 פער הריבית      4.76      4.81
 
 
 
 

 .של סקירת ההנהלה' הערות והפניות ראה בסוף תוספת א
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 (המשך)' תוספת א

 ( המשך)שיעורי הכנסות והוצאות ריבית של הבנק וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית 

- ' חלק ג

 (ט)ניתוח השינויים בהכנסות ובהוצאות ריבית 

 

 

 :ין שינויים המיוחסים לכמות לבין שינויים המיוחסים למחיר לפי כללי ההקצאה הבאיםהשינוי בהכנסות מריבית מוקצה ב

 .השינוי המיוחס לשינוי בכמות מחושב על ידי הכפלת המחיר החדש בשינוי בכמות. א

 .השינוי המיוחס לשינוי במחיר חושב על ידי הכפלת הכמות הישנה בשינוי במחיר. ב

 
 

 31.3.2013לעומת שלושה חודשים שהסתיימו ביום  31.3.2014לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

   בגלל שינוי ( קיטון)גידול      
  כמות רמחי שינוי נטו
     ח''במיליוני ש  

 נכסים נושאי ריבית בישראל      

 אשראי לציבור   9.8 (4.8)  5.0

 נכסים נושאי ריבית אחרים  1.0 (6.2) (5.2)

 סך כל הכנסות הריבית  10.8 (11.0) (0.2)

   

 התחייבויות נושאות ריבית בישראל

 פיקדונות הציבור  0.3 (7.6) (7.3)

 התחייבויות נושאות ריבית אחרות  1.5 (2.7) (1.2)

 סך הכל הוצאות הריבית  1.8 (10.3) (8.5)

 סך הכנסות ריבית נטו  9.0 (0.7) (8.3)
 
 
 
 
 
 

 .של סקירת ההנהלה' הערות והפניות ראה בסוף תוספת א
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 (המשך) 'וספת את

 (המשך)וצאות ריבית שיעורי הכנסות והוצאות ריבית של הבנק וניתוח השינויים בהכנסות וה

 

 הערות

 

 (.על בסיס יתרות יומיות-במגזר מטבע ישראלי לא צמוד)על בסיס יתרות לתחילת החודשים  .א

לרבות חובות פגומים שאינם צוברים הכנסות . לפני ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות להפסדי אשראי . ב

  .ריבית

הפסדים שטרם מומשו /נוספה היתרה הממוצעת של רווחים/ה נוכתהח זמינות למכיר"מהיתרה הממוצעת של אג . ג

מות בגין התא"הכלולים בהון במסגרת רווח כולל אחר מצטבר בסעיף , ח זמינות למכירה"אג מהתאמות לשווי הוגן בגין

 : "למכירה לפי שווי הוגן הצגת ניירות ערך זמינים

- במגזר מטבע ישראלי לא צמוד

  ח''מיליוני ש 4.6בסך  31.3.2014ביום לשלושה חודשים שהסתיימו 

 .ח''מיליוני ש 2.8בסך  31.3.2013לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

- במגזר מטבע ישראלי צמוד מדד

 ח''מיליוני ש 0.3בסך  31.3.2014לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 .ח''מיליוני ש 0.1בסך  31.3.2013לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 

 .ובניכוי הפרשה להפסדי אשראי ריבית נושאיםחרים שאינם נכסים א . ד

 

וביום  31.3.2014בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום  ריביתנכללו בהכנסות , ח''מיליוני ש 5.2עמלות בסך  . ה

 . ח''מיליוני ש 1.8סך  31.3.2013

 

 .ריביתנטו לחלק לסך הנכסים נושאי ה ריביתהכנסות  -תשואה נטו  . ו

 

 .ח''שמחושב על פי הדוחות באלפי  . ז

 

 .סווג מחדש . ח

 

 .בקשר עם השפעת שינוי הוראת הדיווח לציבור' ד1ראה גם ביאור  .ט
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 'תוספת ב
 4136במרס  53החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית ליום 

 4136במרס  53                   

 עם מעל מעל מעל מעל מעל מעל מעל 

 דרישה חודש שלושה שנה שלוש חמש עשר עשרים 

 עד 3עד  חודשים עד עד  עד  עד שנה 

 
 

 חודש חודשים עד שנה שלוש חמש עשר עשרים

       שנים  שנים שנים שנים   

 
  

 ח''במיליוני ש  

  

 מטבע ישראלי לא צמוד

        

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

               

-     9.8  

 

197.0   121.3  

 

380.8   256.4   316.0  

 

 (א)כ שווי הוגן של נכסים פיננסיים "סה  4,702.6

        

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

 מורכבות
               

-     20.9   81.1   167.0  
 

373.1   387.5   192.9  
 

 (א)ווי הוגן של התחייבויות פיננסיות כ ש"סה  4,409.0

        

 נטו, מכשירים פיננסיים
               

-    (11.1) 
 

 החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר  293.6   123.1  (131.1)  7.7  (45.7)  115.9

 352.4   352.4  
 

363.5   247.6  
 

 במגזר החשיפה המצטברת  293.6   416.7   285.6   293.3

        

 מטבע ישראלי צמוד למדד

        

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

               
-     56.9  

 
312.7   190.9  

 
 (א)סיים כ שווי הוגן של נכסים פיננ"סה  13.2   26.5   105.0   287.8

        

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

 מורכבות
               

-     55.9  
 

296.8   175.3  
 

 (א)כ שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות "סה  9.2   22.5   88.4   200.7

        

 נטו, מכשירים פיננסיים
               

 החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר  4.0   4.0   16.6   87.1   15.6   15.9   1.0     -

 144.2   144.2  

 

143.2   127.3  

 

 החשיפה המצטברת במגזר  4.0   8.0   24.6   111.7

        

 (ב)מטבע חוץ 

        

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

               
-    

               
-    

               
 (א)כ שווי הוגן של נכסים פיננסיים "סה  44.2   0.7   4.3   0.9   0.4     -

        

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

 מורכבות
               

-    
               

-    
               

 (א)כ שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות "סה  41.3   0.8   4.7   0.5   0.4     -

        

 נטו, מכשירים פיננסיים
               

-    
               

-    
               

-    
               

 החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר  2.9  (0.1) (0.4)  0.4     -
            

2.8  
            

2.8  
            

2.8  
            

2.8  
            

 ברת במגזרהחשיפה המצט  2.9   2.8   2.4   2.8

        

 חשיפה כוללת לשינויים בשיעורי הריבית

        

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

               
-     66.7  

 
509.7   312.6  

 
669.5   365.7   343.2  

 
 (א)וי הוגן של נכסים פיננסיים כ שו"סה  4,760.0

        

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

 מורכבות
               

-     76.8  
 

377.9   342.7  
 

574.3   480.6   216.2  
 

 (א)יבויות פיננסיות כ שווי הוגן של התחי"סה  4,459.5

        

 נטו, מכשירים פיננסיים
               

-    (10.1) 
 

 החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר  300.5   127.0  (114.9)  95.2  (30.1)  131.8

 499.4   499.4  

 

509.5   377.7  

 

 החשיפה המצטברת במגזר  300.5   427.5   312.6   407.8

 
 
 

 .של סקירת ההנהלה' ות והפניות ראה בסוף תוספת בהער
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   2013במרס  31 2013בדצמבר  31

 ללא סך הכל שיעור משך סך הכל שיעור משך סך הכל שיעור משך

 תקופת שווי תשואה חיים שווי תשואה חיים שווי תשואה חיים

 פרעון  הוגן פנימי ממוצע הוגן פנימי ממוצע הוגן פנימי ממוצע

 אפקטיבי

  

 אפקטיבי

  

 אפקטיבי

                       

 ח''במש םבאחוזי בשנים ח''במש באחוזים בשנים ח''במש באחוזים בשנים

 

          0.45 3.56  5,694.7  0.34 3.95 

 

5,090.6  0.50 3.27 

 

5,987.8   3.9  

          
0.38 2.26  5,310.2  0.40 2.47 

 
4,790.3  0.41 2.10 

 
5,631.5  

                
-   

          
                    

                    

          

          4.20 1.45  986.5  4.31 1.67  844.3  4.24 1.03  993.7   0.7  

          
4.22 0.95  916.3  4.42 1.34  773.8  4.60 0.74  848.8  

                
-   

          
                    

                    

          

          
0.13 1.16  53.3  0.11 0.87  48.9  0.11 1.32  50.5  

                
-   

          
0.13 0.17  50.5  0.11 0.18  47.2  0.11 0.31  47.7  

                
-   

          
                    

                    

          

          
1.00 2.20  6,734.5  0.90 2.41 

 
5,983.8  1.03 1.96 

 
7,032.0   4.6  

          
0.94 1.40  6,277.0  0.95 1.74 

 
5,611.3  0.95 1.25 

 
6,528.0  

                
-   
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 ' תוספת ב

 (המשך) 4136במרס  53החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית ליום 

 

 

 :הערות כלליות

 

לפי , סף על החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית בכל מגזר של הנכסים הפיננסיים ושל ההתחייבויות הפיננסיותפירוט נו (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)

בעקביות  ,בדוח הכספי 7הריבית שמנכים אותם אל השווי ההוגן הכלול בגין המכשיר הפיננסי בבאור מהוונים לפי שיעורי 

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

 .2013לשנת  בדוח הכספי 17ראה באור  ,המכשירים הפיננסיים

 

לתום  ה פנימי הינו שיעור הריבית המנכה את תזרימי המזומנים הצפויים ממכשיר פיננסי אל השווי ההוגןשיעור תשוא (3)

 . התקופה

 

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

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

 

 

 :הערות ספציפיות

 

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

 .מכשירים פיננסיים מורכבים

 

 .לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ (ב)
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 'תוספת ג

 ראי לפי ענפי משק סיכון האש

 
 

 2014במרס  31ליום 

 (א)סיכון אשראי כולל  (ג( )למעט נגזרים)וסיכון אשראי חוץ מאזני ( ב)חובות  

         (ד)י אשראי הפסד 

 הוצאות מחיקות יתרת 

 בגין  חשבונאיות הפרשה       

 הפסדי נטו להפסדי       

  

 סך הכל בעייתי סך הכל  :מזה)*( 

 אשראי 

 

 (ה)  )*( (ב)חובות  (ה)בעייתי  פגום אשראי

 ח''במיליוני ש   

 
         

 פעילות לווים בישראל

         

 מסחרי -ציבור 

 חקלאות 7845  240  7845  6549  240  049  (042)    - (140)

 תעשיה 22441  740  22441  18745  740  242  042  (041) (443)

 בינוי-ן"בינוי ונדל 71446  1244  71446  46045  1244  648  045     - (942)

 ן"ילויות בנדלפע-ן"בינוי ונדל 15045  048  15045  14549  048  046     -    - (248)

 חשמל ומים 041     - 041     -    -    -    -    -    -

 מסחר 77246  1743  77241  65144  1743  740  143  142  (840)

 שרותי הארחה ואוכל, בתי מלון 4345  540  4345  3741  540  049  041     - (047)

 תחבורה ואחסנה  35549  445  35549  32245  445  148     -    - (241)

 תקשורת ושרותי מחשב 1847  044  1847  1247  044  044  044  041  (048)

 שירותים פיננסיים 1245  041  1245  945  041     -    -    -    -

 שירותים עסקיים ואחרים 15444  246  15444  12748  246  140     - (042) (149)

 שירותים צבוריים וקהילתיים 19647  346  19647  16148  346  048  (041) (041)    -

(3048)  049  242 
 

 סך הכל מסחרי 2.72241  5547  2.72146  2.18246  5547  2244

 הלוואות דיור -אנשים פרטיים  2547     - 2547  2547     -    -    -    - (041)

(3340) (042)  141 
 

 אחר -אנשים פרטיים  3.15242  3347  3.15242  2.63742  3347  1048

(6349)  047  343 
 

 פעילות בישראל -סך כל הציבור  5.90040  8944  5.89945  4.84545  8944  3342

 בנקים בישראל  1.68446     - 1.68446  1.68346     -    -    -    -    -

 אלממשלת ישר 40741     -    -    -    -    -    -    -    -

(6349)  047  343 
 

 סך הכל פעילות בישראל 7.99147  8944  7.58441  6.52941  8944  3342

 
 

 
 אגח וסיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ  , (ב)חובות : כולל. לרבות בגין מכשירים נגזרים, ראי מאזני וסיכון אשראי חוץ מאזניסיכון אש(  א)

 .ח בהתאמה''ש מיליוני 1,055.0 -ח ו''מיליוני ש 407.6, ח''מיליוני ש 6,529.1מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה בסך של        
 .ח וניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר"למעט אג, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, אשראי לממשלות, שראי לציבורא(  ב)
 .למעט בגין מכשירים נגזרים, סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה(   ג)
 "(.התחייבויות אחרות"מוצגים במאזן בסעיף )י חוץ מאזניים כולל בגין מכשירי אשרא(  ד)
 .נחות או בהשגחה מיוחדת, סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני פגום(  ה)
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 'תוספת ג
 (המשך)סיכון האשראי לפי ענפי משק 

 
 2013במרס  31ליום 

 (א)סיכון אשראי כולל  (ג( )למעט נגזרים)וסיכון אשראי חוץ מאזני ( ב)חובות  

         (ד)הפסדי אשראי  
 הוצאות מחיקות יתרת 

 בגין  חשבונאיות הפרשה       

 הפסדי נטו  להפסדי       

  

 סך הכל בעייתי סך הכל  :מזה)*( 

 (ה)  )*( (ב)חובות  (ה)בעייתי  פגום אשראי    אשראי 

 ח''במיליוני ש   

 
         

 פעילות לווים בישראל

         

 מסחרי -ציבור 

 חקלאות 8092  195  8092  7197  195  290  291  291  (191)

 תעשיה 02792  1095  02792  17597  1095  797  (295) (291) (797)

 בינוי-ן"בינוי ונדל 56799  1291  56799  78299  1291  796  298  290  (897)

 ן"פעילויות בנדל-ן"בינוי ונדל 15197  092  15197  17096  092  295  291     - (091)

 חשמל ומים 291     - 291     -    -    -    -    -    -

 מסחר 71895  0298  71797  62295  0298  799  291  297  (895)

 שרותי הארחה ואוכל, בתי מלון 7792  597  7792  7897  597  297     -    - (298)

 תחבורה ואחסנה  09791  796  09791  06590  796  297  291  291  (197)

 תקשורת ושרותי מחשב 1990  297  1990  1792  297  297  290     - (296)

 שירותים פיננסיים 1298     - 1298  797     -    -    -    - (291)

 שירותים עסקיים ואחרים 17697  096  17697  11097  096  192  291  (291) (199)

 שירותים צבוריים וקהילתיים 19791  791  19791  15795  791  197  291     -    -

 סך הכל מסחרי 0.70097  6199  0.70191  1.95695  6199  1792  191  296  (0995)

 הלוואות דיור -אנשים פרטיים  7297     - 7297  7297     -    -    -    -    -

 אחר -אנשים פרטיים  0.69791  7195  0.69791  0.07796  7195  1292  (299) 296  (0692)

 פעילות בישראל -ציבור סך כל ה 5.17597  9797  5.17795  7.00797  9797  0792  290  190  (5595)

 בנקים בישראל  1.07991     - 1.07796  1.07796     -    -    -    -    -

 ממשלת ישראל 70996     -    -    -    -    -    -    -    -

 סך הכל פעילות בישראל 6.85797  9797  6.70091  5.52092  9797  0792  290  190  (5595)

 
 
 
 
 ם פיננסיים חוץ  אגח וסיכון אשראי במכשירי, (ב)חובות : כולל. לרבות בגין מכשירים נגזרים, סיכון אשראי מאזני וסיכון אשראי חוץ מאזני(  א)

 .בהתאמה ח''מיליוני ש 920.1 -ח ו''מיליוני ש 432.3, ח''מיליוני ש 5,502.0מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה בסך של        
 .סכמי מכר חוזרח וניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת ה"למעט אג, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, אשראי לממשלות, אשראי לציבור(  ב)
 .למעט בגין מכשירים נגזרים, סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה(   ג)
 "(.התחייבויות אחרות"מוצגים במאזן בסעיף )כולל בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים (  ד)
 .השגחה מיוחדתנחות או ב, סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני פגום(  ה)
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 'תוספת ג
 (המשך)סיכון האשראי לפי ענפי משק 

 
 

 2013בדצמבר  31ליום 

 (א)סיכון אשראי כולל  (ג( )למעט נגזרים)וסיכון אשראי חוץ מאזני ( ב)חובות  

         (ד)הפסדי אשראי  

 הוצאות מחיקות יתרת 

 בגין  חשבונאיות הפרשה       

 הפסדי נטו להפסדי       

  

 סך הכל בעייתי סך הכל  :מזה

 (ב)חובות  (ה)בעייתי  פגום אשראי   אשראי 

 

 (ה) 

 ח''במיליוני ש   

 
         

 וים בישראלפעילות לו

         

 מסחרי -ציבור 
 חקלאות 77.2  2.5  77.2  65.0  2.5  0.6  0.5  0.5  (1.1)
 תעשיה 207.0  8.5  207.0  172.9  8.5  2.2  (2.1) (1.1) (3.9)
 בינוי-ן"בינוי ונדל 660.9  11.3  660.9  420.2  11.3  6.1  1.0  0.6  (8.4)
 ן"פעילויות בנדל-ן"בינוי ונדל 151.7  1.1  151.7  147.0  1.1  0.9  0.8     - (2.8)
 חשמל ומים 0.1     - 0.1  0.1     -    -    -    -    -
 מסחר 750.8  18.2  750.3  637.2  18.2  7.0  (0.2) (0.1) (8.4)
 שרותי הארחה ואוכל, בתי מלון 42.3  5.6  42.3  36.1  5.6  0.5  0.1  0.3  (0.6)
 תחבורה ואחסנה  329.1  4.6  329.1  295.3  4.6  0.9  0.8  0.5  (2.1)
 תקשורת ושרותי מחשב 17.7  0.5  17.7  12.2  0.5  0.4  0.2     - (0.6)
 שירותים פיננסיים 12.4     - 12.4  8.2     -    -    -    -    -
 ם עסקיים ואחריםשירותי 143.8  2.3  143.8  118.0  2.3  1.1  (0.4) (0.2) (1.6)
 שירותים  צבוריים וקהילתיים 188.0  5.1  188.0  152.9  5.1  1.5     - (0.3)    -

(29.5)  0.2  0.7 
 

 סך הכל מסחרי 2,581.0  59.7  2,580.5  2,065.1  59.7  21.2

 הלוואות דיור -אנשים פרטיים  28.9     - 28.9  28.9     -    -    -    -    -

(31.8)  3.7  8.0 
 

 אחר -אנשים פרטיים  3,030.5  34.8  3,030.5  2,545.5  34.8  10.6

(61.3)  3.9  8.7 
 

 פעילות בישראל -סך כל הציבור  5,640.4  94.5  5,639.9  4,639.5  94.5  31.8
 בנקים בישראל 1,543.6     - 1,543.6  1,542.6     -    -    -    -    -
 ממשלת ישראל 459.8     -    -    -    -    -    -    -    -

(61.3)  3.9  8.7 
 

 סך הכל פעילות בישראל 7,643.8  94.5  7,183.5  6,182.1  94.5  31.8

 

 
 
 אגח וסיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ  , (ב)חובות : כולל. לרבות בגין מכשירים נגזרים, סיכון אשראי מאזני וסיכון אשראי חוץ מאזני(  א)

 .ח''מיליוני ש 1,001.4 -ו ח''מיליוני ש 460.3, ח''מיליוני ש 6,182.1מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה בסך של       
 .ח וניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר"למעט אג, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, אשראי לממשלות, אשראי לציבור( ב)
 .יםלמעט בגין מכשירים נגזר, סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה(  ג)
 "(.התחייבויות אחרות"מוצגים במאזן בסעיף )כולל בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים (  ד)
 .נחות או בהשגחה מיוחדת, סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני פגום(  ה)
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 תמצית דוח רווח והפסד

 4136במרס  53הסתיימה ביום לתקופה ש
 סכומים מדווחים

 

 
 לשלושה חודשים שהסתיימו לשנה שהסתיימה

   במרס 31ם ביו בדצמבר 31ביום   

 2013 2013 4136 

 באור לא מבוקר לא מבוקר מבוקר  

 ח''במיליוני ש 

  

 הכנסות ריבית 8 8943 8995  78197     

 הוצאות ריבית 8 1049 1997  8798

 נטו, הכנסות ריבית   7844 7291  09796

 הוצאות בגין הפסדי אשראי 7 343 290  897

08799  6999 7541   

נטו לאחר הוצאות בגין הפסדי , יביתהכנסות ר
 אשראי

    

 הכנסות שאינן מריבית

 הכנסות מימון שאינן מריבית 9 044 197  597

11797  0896 2644 

 

 ע מ ל ו ת 

 אחרות ( הוצאות)הכנסות    (041)   -   597

 סך כל ההכנסות שאינן מריבית   2647 0999  10891

    

 הוצאות תפעוליות ואחרות

17792  7196 3643 
 

 משכורות והוצאות נלוות

7895  997 943 
 

 אחזקה ופחת בנינים וציוד

 הוצאות אחרות   1847 1797  7695

 סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות   6443 5890  07992

16792  7196 3745 
 

 רווח לפני מסים 

5795  1591 1444 
 

 הפרשה למסים על הרווח

 רווח נקי    2341 0695  12695

 (בשקלים חדשים)

 

 רווח בסיסי ומדולל למניה רגילה

 רווח נקי בסיסי ומדולל   22476 06911 127997

1.215.222 1.215.222 1.015.000   

ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות 
א ששימש בחישוב הרווח "כ. נ.ח ע''ש 0.01בנות 

 הבסיסי והמדולל למניה
 
 
 

 .וחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהםהבאורים לתמצית הד
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 תמצית דוח על הרווח הכולל

 4136במרס  53לתקופה שהסתיימה ביום 
 סכומים מדווחים

 
 לשלושה חודשים שהסתיימו לשנה שהסתיימה

   במרס 31ביום  בדצמבר 31ביום   

 0217 0217 2014 
 באור לא מבוקר לא מבוקר מבוקר  

 ח''במיליוני ש 

 

 12695   0695   2341  
 

 רווח נקי 

 :לפני מסים, כולל אחר( הפסד)רווח         

(297) (191)  240    

אמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים הת
 למכירה לפי שווי הוגן נטו

(297) (191)  240  
 

 לפני מסים, כולל אחר( הפסד)רווח 

 -    297  (047) 
 

 השפעת המס המתייחס

 לאחר מסים, כולל אחר( הפסד)רווח  12  143  (297) (297)

 הרווח הכולל     2444   0598   12690 

 
 
 
 
 
 

 .תמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהםהבאורים ל
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 תמצית דוח על השינויים בהון 
 4136במרס  53לתקופה שהסתיימה ביום 

 סכומים מדווחים

 
 

    

 במרס 31לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 
 2013 4136   

 הון   רווח כולל קרן הון  עודפים  סך הון רווח כולל קרן הון  עודפים  סך

 המניות  אחר  מעסקאות  שנצברו כל  המניות  אחר  מעסקאות  שנצברו כל  

 ההון 

 

 ההון הנפרע  מצטבר  עם בעלי

 

 הנפרע  מצטבר  עם בעלי

 
  

 שליטה 

 

 וקרנות הון

  

 שליטה 

 

 וקרנות הון

   לא מבוקר 
   ח''במיליוני ש

 (מבוקר)יתרה לתחילת התקופה   2646  243  1541  50940  55340  0696  096  1591  78095  50698

 רווח נקי בתקופה   -    -    -   2341  2341   -    -    -   0695  0695

(8292) (8292) 
 

 -    -    -    -   
 

 דיבידנד   -    - 

          

 ,כולל אחר( הפסד)רווח 

 נטו לאחר השפעת המס    -   143   -    -   143   -  (297)   -    -  (297)

 יתרה לסוף התקופה  2646  346  1541  53241  57744  0696  199  1591  70992  77096

 
 

   2013בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום           

 הון המניות  רווח כולל קרן הון  עודפים  סך

 נפרע ה אחר  מעסקאות  שנצברו כל  

 ההון 

  

 וקרנות הון מצטבר  עם בעלי

 
    

 שליטה 

   מבוקר     

   ח''במיליוני ש

 
50698  

 
78095  

 
1591  

 
096  

 
 (מבוקר)יתרה לתחילת התקופה   0696

 
12695  

 
12695  

 
 -   

 
 -   

 
 רווח נקי בתקופה   - 

 
(8292) 

 
(8292) 

 
 -   

 
 -   

 
 דיבידנד   - 

          

 ,סד כולל אחרהפ

 
(297) 

 
 -   

 
 -   

 
(297) 

 
 נטו לאחר השפעת המס    - 

 יתרה לסוף התקופה  0696    097    1591    52992    55792  

 
 
 
 
 

 .הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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 4136במרס  53תמצית דוח על תזרימי המזומנים לתקופה שהסתיימה ביום 
 ח''סכומים מדווחים במיליוני ש

 

 
 לשנה שהסתיימה לשלושה חודשים שהסתיימו

 
 בדצמבר 31ביום  במרס 31ביום 

 
2014 0217 0217 

 

 מבוקר לא מבוקר לא מבוקר
 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

  106.5   26.5   23.1  רווח נקי לתקופה   

 :התאמות
  11.7   2.8   2.8  פחת על בניינים וציוד   

  8.7   0.2   3.3  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (5.5) (1.4) (0.4) נטו, רווח ממכירת ניירות ערך זמינים למכירה

  0.1  הפסד ממימוש בניינים וציוד
                         

-    0.8  

 (3.1) (5.6) (3.1) התאמת ערכם של כתבי התחייבויות נדחים

  2.6   2.2   0.1  נטו, מיסים נדחים

 , בעודף העתודות לפיצויי פרישה( קיטון)גידול 
   

  0.8  נטו, חופשה ומענקי יובל על היעודה, פנסיה

                      

0.6  (1.6) 

  0.4   1.1  (0.2) התאמות בגין הפרשי שער חליפין

 :שינוי נטו בנכסים שוטפים
 (227.8)  21.3  (142.8) פקדונות בבנקים   

 (496.7) (78.9) (206.7) אשראי לציבור

  5.4  (5.4) (5.9) נכסים אחרים

 :שינוי נטו בהתחייבויות שוטפות
  248.0  (10.1)  15.6  הציבור פקדונות   

  522.2   93.2   240.6  פקדונות מבנקים

  15.6   9.3   7.0  התחייבויות אחרות

  187.2   55.8  (65.7) מפעילות שוטפת ( לפעילות)מזומנים נטו 

 תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
 (521.7) (147.5)   -                         רכישת ניירות ערך זמינים למכירה   

  423.0   75.7   55.1  תמורה ממכירת ניירות ערך זמינים למכירה

   -                         תמורה מפדיון ניירות ערך זמינים למכירה

                     

37.7   41.5  

 (15.3) (4.4) (3.4) רכישת בניינים וציוד

 (72.5) (38.5)  51.7  ה השקע( לפעילות)מזומנים נטו מפעילות 

 תזרימי מזומנים מפעילות מימון
   

   -                         פידיון כתבי התחייבויות נדחים

                         

-   (50.0) 

 (80.0) (80.0)   -                         דיבידנד ששולם לבעלי מניות

 (130.0) (80.0)   -                         מזומנים נטו לפעילות מימון 

 (15.3) (62.7) (14.0) קיטון במזומנים

  209.2   209.2   193.5  יתרת מזומנים לתחילת תקופה

 (0.4) (1.1)  0.2  השפעת תנועות בשער החליפין על יתרות מזומנים

  193.5   145.4   179.7  יתרת מזומנים לסוף תקופה

 או התקבלו/ריבית ומסים ששולמו ו
  384.5   101.3   94.3  ריבית שהתקבלה   

  82.1   27.9   31.2  ריבית ששולמה

  54.3   8.7   9.8                      מסים על הכנסה ששולמו

   -                         מסים על הכנסה שהתקבלו
                         

-    3.3  

 
 :נספח

 :פעולות השקעות ומימון שלא במזומן בתקופת הדוח
 .לא נרכש רכוש קבוע כנגד התחייבות לספקים 1-3/2014במהלך התקופה 

 .ח''מיליוני ש 0.1נרכש רכוש קבוע כנגד התחייבות לספקים בסך של  1-3/2013ופה במהלך התק
 .ח''מיליוני ש 4.3נרכש רכוש קבוע כנגד התחייבות לספקים בסך של  1-12/2013במהלך התקופה 

 .הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם 
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 4136במרס  53ליום יים הבינדוחות הכספיים תמצית הבאורים ל

 

 חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 3באור 

 

 כללי . א

 

 .הינו תאגיד בישראל"( הבנק: "להלן)מ "בנק ערבי ישראלי בע

 ISRAELI)ערוכה בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל  31.3.2014הביניים של הבנק ליום תמצית הדוחות הכספיים 

GAAP ) ואינה כוללת את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים , על הבנקים והנחיותיווכן בהתאם להוראות המפקח

הדוחות :"להלן) 2013בדצמבר  31יש לקרוא אותה יחד עם הדוחות הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום . מלאים

למעט השנתיים ות הינה המדיניות שיושמה בדוח, אלה בינייםהמדיניות החשבונאית בתמצית דוחות כספיים "(. השנתיים

 .הבנק הינו חברה בת ישירה של בנק לאומי .להלן' ד בסעיףהמפורט 

 .2014במאי  14י דירקטוריון הבנק ביום "סום עאושרה לפר הבינייםתמצית הדוחות הכספיים 

 

 עקרונות הדיווח הכספי .ב

 

 :תמצית דוחות כספיים אלה הוכנה באופן המפורט להלן

 

ובהתבסס הטיפול החשבונאי הינו בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו  -אי בנושאים שבליבת העסק הבנק •

 . אומצו במסגרת הוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקיםכפי שב "חשבונאות מקובלים בבנקים בארה כללי על

חשבונאות , היתר בין, נושאים בליבת העסק הבנקאי הוגדרו על ידי הפיקוח על הבנקים כמכשירים פיננסיים כולל

הצגת , התחייבויות תלויות והפרשות, הפרשה להפסדי אשראי, הכרה בהכנסה כולל תוכניות נאמנות לקוחות, גידור

 .דוחות כספיים ודיווח מגזרי

תקני ועל כללי חשבונאות מקובלים בישראל על  מבוססהטיפול החשבונאי  -בנושאים שאינם בליבת העסק הבנקאי  •

 ותהמתייחס( IFRIC)ופרשנויות של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי מסוימים ( IFRS)מיים דיווח כספי בינלאו

עקרונות התקינה הבינלאומית מיושמת על פי ה ,בהתאם להוראות הדיווח לציבור של הפיקוח על הבנקים. אליהם

 :מפורטים להלןה

 

ים הבינלאומיים או בהוראות היישום של במקרים בהם עולה סוגיה מהותית אשר אינה מקבלת מענה בתקנ .1

ב שחלים ספציפית על נושאים "בסוגיה בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה הטיפול, המפקח

 ;אלו

במקרים בהם לא קיימת התייחסות ספציפית בתקנים או בפרשנויות לנושאים מהותיים או שקיימות מספר חלופות  .2

 .י הנחיות יישום ספציפיות שנקבעו על ידי המפקחלפ הטיפול, לטיפול בנושא מהותי

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

 .הבינלאומיבהתאם להוראות התקן 

 הטיפול, ציבורקיימת הפניה לתקן בינלאומי שלא אומץ בהוראות הדיווח לשאומץ במקומות בהם בתקן בינלאומי  .4

 .בהתאם להוראות הדיווח ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראל

תבוא , במקומות בהם בתקן בינלאומי שאומץ קיימת הפניה להגדרה של מונח שמוגדר בהוראות הדיווח לציבור .5

 .הפניה להגדרה בהוראות במקום ההפניה המקורית
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 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 3באור 

 

 שימוש באומדנים .ג

 

ובהתאם להוראות  (Israeli GAAP) בישראל לכללי חשבונאות מקובלים בהתאם הביניים הכספיים הדוחות תמצית בעריכת

משפיעים  הנחות אשרבהערכות אומדנים ו, נדרשת הנהלת הבנק להשתמש בשיקול דעת, המפקח על הבנקים והנחיותיו

יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות . הכנסות והוצאות, על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות

 .מאומדנים אלה

בעת יישום המדיניות החשבונאית של הבנק וההנחות העיקריות ששימשו , שיקול הדעת של ההנהלה, למעט המפורט להלן

 . הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים, באי וודאות בהערכות הכרוכות

שינה הבנק את אופן זיהוי החובות שיבחנו פרטנית כך שכללי הבחינה הפרטנית יחולו לכל ישות , 2014בינואר  1החל מיום 

 .ח"מיליוני ש 1.0משפטית אשר סך כל היתרות החוזיות בגין אותה ישות עולה על 

בחר הבנק לזהות לצורך בחינה פרטנית חובות שבגינם קיימת לפחות יתרת חוב חוזית אחת , 2013בדצמבר  31ום עד לי

 .ח"מיליוני ש 0.5מעל 

לשינוי כאמור לא היתה השפעה מהותית על הדוחות מלבד השפעה הצגתית במסגרת באור אשראי , להערכת הבנק

 .לציבור

 

 דכוני תקינה חשבונאית והוראות הפיקוח על הבנקיםע, יישום לראשונה של תקני חשבונאות .ד

 

חדשות תקנים חשבונאיים והוראות לראשונה מיישם הבנק  2014בינואר  1המתחילות ביום הדיווח החל מתקופות 

 :המפורטים להלן

ושא ב בנ"הוראה בנושא מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי ואימוץ כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה (1)

 .מדידת הכנסות ריבית

 .סכומים שסווגו מחדש מחוץ לרווח כולל אחר (2) 

להלן תיאור מהות השינויים שננקטו במדיניות החשבונאית בתמצית דוחות כספיים ביניים אלה ותיאור של אופן והשפעת 

 :ככל שהייתה, היישום לראשונה

 

ב בנושא "כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארהמתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי ואימוץ הוראה בנושא  (3)

 מדידת הכנסות ריבית

הבנקים בנושא אימוץ כללי  הבנק מיישם את ההנחיות שנקבעו בחוזר הפיקוח על, 2014בינואר  1החל מיום 

קובע כללים , בין היתר, אשר, (ASC 310–20)ב בנושא מדידת הכנסות ריבית "המקובלים בבנקים בארההחשבונאות 

 .שינוי בתנאי חוב ועמלות פירעון מוקדם, התחייבויות למתן אשראי, יצירת אשראי יפול בעמלותלט

 

 עמלות ליצירת אשראי

לא מוכרות באופן מיידי כהכנסה , למעט הלוואות לתקופה של עד שלושה חודשים, עמלות אשר חויבו ביצירת אשראי

הכנסות מעמלות כאמור נזקפות לפי . כהתאמת התשואה ההלוואה אלא נדחות ומוכרות לאורך חיי, בדוח רווח והפסד

 .שיטת הריבית האפקטיבית ומדווחות כחלק מהכנסות ריבית

 

 עמלות הקצאת אשראי

, במידה והסבירות קלושה. עמלות הקצאת אשראי מטופלות בהתאם לסבירות המימוש של המחויבות למתן האשראי

אחרת הבנק דוחה את ההכרה בהכנסה מעמלות אלה עד , ותהעמלה מוכרת על בסיס קו ישר לאורך תקופת המחויב

אזי העמלות מוכרות בדרך של , אם המחויבות מומשה. לפי המוקדם, למועד מימוש המחויבות או עד למועד פקיעתה

באם המחויבות פקעה מבלי שמומשה העמלות מוכרות במועד . התאמת התשואה לאורך חיי ההלוואה כאמור לעיל

 . הבנק מניח כי הסבירות למימוש ההתחייבות אינה קלושה, לעניין זה. במסגרת הכנסות מעמלותהפקיעה ומדווחות 
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 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 3באור 

 

 ינוי בתנאי חובש

. בוחן הבנק אם תנאי ההלוואה שונו באופן מהותי, םבמקרים של מימון מחדש או ארגון מחדש של חובות שאינם בעייתיי

בהתאם לכך בוחן הבנק האם הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים בהתאם לתנאים החדשים של ההלוואה שונה לפחות 

או האם מדובר בשינוי מטבע של , מהערך הנוכחי של תזרימי המזומנים שנותרו בהתאם לתנאים הנוכחיים 10% -ב

כל העמלות שטרם הופחתו וכן עמלות פירעון מוקדם שנגבו מהלקוח בגין שינוי בתנאי , כאמור במקרים. ההלוואה

ל נכללות כחלק מההשקעה נטו בהלוואה החדשה ומוכרות כהתאמת "אחרת העמלות הנ. אשראי מוכרות ברווח והפסד

 .תשואה כאמור לעיל

 

 עמלות פירעון מוקדם

מוכרות על פני תקופה , ושטרם הופחתו 2014בינואר  1וקדם שבוצע לפני עמלות פירעון מוקדם שחויבו בגין פירעון מ

 .לפי הקצר מביניהם, של שלוש שנים או התקופה הנותרת של ההלוואה

 .מוכרות מיידית במסגרת הכנסות ריבית 2014בינואר  1עמלות שחויבו בגין פירעון מוקדם שבוצע לאחר 

 

 השפעה מיישום לראשונה

זאת בהתאם להוראות המעבר ולהנחיות הפיקוח , 2014בינואר  1ראות חדשות אלו החל מיום כאמור הבנק מיישם הו

יישום ההוראה שינה הבנק את אופן ההכרה  במסגרתכאשר , יישום ההוראה הינו בדרך של מכאן ולהבא. על הבנקים

, למהות העמלהזאת בהתאם , ל כחלק מהכנסות ריבית או הכנסות מעמלות"בהכנסה ואת סיווגן של עמלות הנ

 .התאמת תשואה או עמלה אחרת

 

והרווח הנקי של ( עמלות)ההכנסות שאינן מריבית , להלן הגילוי להשפעה של יישום הוראה זו על הכנסות הריבית נטו

 :2014 במרס 31הבנק בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 

 
2014במרס  31לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 
 (לא מבוקר)

 להוראה התאםב 

  

 להוראות בהתאם מיישום ההשפעה

 הקודמות הדיווח בדבר ההוראה בדבר מדידת 

  ריבית הכנסות מדידת ריבית הכנסות 

   ח"במיליוני ש 

 86.1 3.2 89.3  הכנסות ריבית

 31.3 (4.9) 26.4 עמלות 

 24.2 (1.1) 23.1 רווח נקי

 

 

אי פריסת עמלות פירעון , ת עמלות בגין מתן אשראי ועמלות הקצאת אשראימתייחסים לדחיי, בין היתר, עיקרי השינויים

סוימות סווגו מחדש מסעיף הכנסות מעמלות בעקבות יישום ההוראה הכנסות מ. מוקדם וטיפול בשינוי תנאי חוב

 .להכנסות ריבית
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 (המשך) חשבונאיתה מדיניותעיקרי ה - 3באור 

 

 תקני חשבונאות חדשים והוראות חדשות של המפקח על הבנקים בתקופה שלפני יישומם .ה

 

 ב בנושא זכויות עובדים"אימוץ כללי החשבונאות בארה (3)

. ב בנושא זכויות עובדים"בנושא אימוץ כללי החשבונאות בארה חוזרפרסם הפיקוח על הבנקים  2014 באפריל 9ביום 

בהוראות הדיווח לציבור בהתאם לכללי  את דרישות ההכרה המדידה והגילוי בנושא הטבות לעובדים מעדכן חוזרה

כולל את  אינואך , כולל עדכונים מסוימים בהוראות הדיווח לציבור זה חוזר. ב"החשבונאות המקובלים בבנקים בארה

 .כל העדכונים הנדרשים להוראות בעקבות אימוץ כללים אלו

 

כאשר בעת היישום לראשונה בנק יתקן  2015בינואר  1ציבור יחולו מיום לתיקונים להוראות הדיווח כי הקובע  חוזרה

 .ואילך כדי לעמוד בדרישות הכללים כאמור 2013בינואר  1למפרע את מספרי ההשוואה לתקופות המתחילות מיום 

 

בדים יתבסס על תשואות שוק של אגרות קובע בין השאר כי שיעור ההיוון לחישוב ההתחייבויות בגין זכויות העו חוזרה

תבוטל הוראת השעה בהוראות הקיימות הקובעת את שיעור ההיוון לחישוב , כתוצאה מכך. חוב ממשלתיות בישראל

 .עתודות לכיסוי זכויות עובדים

 

ומדן לא לכל הפחות לתת גילוי 2014לתקופות ביניים בשנת בדוחות הכספיים , בין היתר, הבנקנדרש , חוזרבהתאם ל

של חישוב ההתחייבויות בשל זכויות עובדים תוך שימוש בשיעורי היוון המבוססים על  ההשפעה הכמותית על ההון 

 . ח ממשלתיות בישראל"תשואות שוק למועד הדיווח של אג

 

ההשפעה הצפויה על , 2013בדצמבר  31אילו היה מיושם התקן בהתאם לסביבת הריבית הקיימת ביום , להערכת הבנק

ח לאחר ''מיליוני ש 38.0בגין השפעת השינוי בשיעור ההיוון הינה קיטון בהיקף של  2013בדצמבר  31הבנק ליום  הון

התחייבות זו תתעדכן בהתאם לשינויים בריבית השוק (. ח לפני השפעת המס''מיליוני ש 61.0 -כ)השפעת המס 

ב בנושא זכויות עובדים עשויות להיות השפעות "היודגש כי לאימוץ כללי החשבונאות באר.  הרלוונטית בשנים הקרובות

ההשפעה שצוינה לעיל אינה מביאה בחשבון השפעות נוספות כאמור אלא , ת על הבנק לרבות השפעות על ההוןנוספו

לצורך , של הבנקות ההשפעה המהותית לרעה על ההון למר. רק את השפעת השימוש בשיעורי היוון כפי שצוין לעיל

, 299בהתאם להוראות מעבר שנקבעו בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר , IIIבהתאם להוראות באזל  חישוב דרישות הון

יתרת רווח או הפסד מצטבר בגין מדידות מחדש של התחייבויות נטו או נכסים נטו בגין הטבה מוגדרת לעובדים לא 

עד  20%שיעורים שווים של כך שהשפעתה תיפרס ב, תובא בחשבון באופן מיידי אלא תהיה כפופה להוראות מעבר

 .2018בינואר  1ליישום מלא החל מיום 

 

 .את השלכות אימוץ ההוראה על הדוחות הכספיים הבנק בוחן

 

 פרסם הפיקוח על הבנקים מכתב בנושא דיווח של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי בישראל 2009בחודש יוני  (2)

( IFRS)קובע את אופן האימוץ הצפוי של תקני דיווח כספי בינלאומיים  אשר( IFRS)לפי תקני  דיווח כספי בינלאומיים 

 2011אומצו בהדרגה במהלך השנים , בנושאים שאינם בליבת העסק הבנקאי, בהתאם לחוזר. ידי תאגידים בנקאיים-על

. ד מאוחר יותרבדבר הטבות עובדים אשר יישומו נדחה למוע IAS 19למעט ( IFRS)תקני דיווח כספי בינלאומיים , 2012-ו

הבהיר הפיקוח על הבנקים כי תתקבל החלטה סופית שתקבע בהתחשב בלוח , בנושאים שבליבת העסק הבנקאי

 . הברית ובהתקדמות תהליך ההתכנסות בין גופי התקינה הבינלאומית והאמריקאית-הזמנים שיקבע בארצות
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 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 3ר באו

 

 הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי (5)

הועברה לדיון בוועדה המייעצת טיוטת חוזר לעדכון הוראות הדיווח לציבור בנושא הפרשה  2013ביולי  18ביום 

 ילהפסדהטיוטה מאריכה את התחולה של הוראות השעה בנושא חישוב הפרשה קבוצתית . קבוצתית להפסדי אשראי

קובעת הבהרות והנחיות לאופן החישוב של שיעור הפסדי העבר וכן קובעת , אשראי בהתבסס על פילוח לענפי משק

מחייבת , בנוסף. דרישות מקיפות בקשר להכללה במסגרת מקדם ההפרשה את ההתאמות בגין הגורמים הסביבתיים

תית ובנאותות כוללת של ההפרשה הטיוטה הרחבה משמעותית של דרישות התיעוד התומך במקדם ההפרשה הקבוצ

ההשפעה הצפויה בגין יישום ההנחיות בקשר לחישוב . וכן הרחבה משמעותית של דרישות הדיווח להנהלה ולדירקטוריון

 .שיעור הפסדי העבר תטופל בדרך של שינוי אומדן ותיזקף לרווח והפסד

 .את השפעת אימוץ ההוראה לכשתיושםאין באפשרות הבנק לאמוד , בשלב זה. מועד היישום לראשונה טרם נקבע

 

 

 ב הנוגעים להבחנה בין התחייבויות והון "דיווח לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה (6)

ב "פרסם הפיקוח על הבנקים טיוטה בנושא דיווח לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה 2014באפריל  24ביום  

בהתאם לטיוטה בנק נדרש ליישם את כללי החשבונאות (. "הטיוטה"להלן )הנוגעים להבחנה בין התחייבויות והון 

לצורך כך . לרבות מכשירים מורכבים, ב בנושא סיווג כהון או כהתחייבות של מכשירים פיננסיים"המקובלים בארה

 : המדידה והגילוי שנקבעו במסגרת הנושאים הבאים בקודיפיקציה, את כללי ההצגה, בין היתר, נדרש ליישם

 ;"והון התחייבות בין הבחנה" בדבר 480 נושא -

 וכן; "אחרות ואפשרויות להמרה אפשרות עם חוב"בדבר  470-20נושא  -

 ".באוצר מניות" בדבר 505-30 נושא -

כאשר בעת היישום לראשונה נדרש לפעול בהתאם להוראות , 2015בינואר  1מועד התחילה שנקבע בטיוטה הוא 

 .לרבות תיקון מספרי השוואה ככל שרלוונטי, עילהמעבר שנקבעו בנושאים בקודיפיקציה אשר פורטו ל

  

 .הבנק טרם החל לבחון את השפעת הטיוטה על הדוחות הכספיים
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 4136במרס  53באורים לתמצית הדוחות הכספיים הביניים ליום 
 

 ניירות ערך - 4באור 
 

 
 2014במרס  31

   

 (ב)רווח כולל אחר מצטבר 

 
 

 ( א)שווי הוגן  הפסדים  רווחים  עלות מופחתת  הערך במאזן

 

 לא מבוקר

 

 ח''במיליוני ש
 :אגרות חוב זמינות למכירה

  407.1            -                   5.8                 401.3               407.1             של ממשלת ישראל     
  0.5                 -                    -                     0.5                    0.5                 של אחרים בישראל

  5.8                 401.8               407.6             סך הכל ניירות ערך
                 -   

         407.6  

 
 0217במרס  71

   

 (ב)רווח כולל אחר מצטבר 

 
 

 ( א)שווי הוגן  הפסדים  רווחים  עלות מופחתת   הערך במאזן

 

 לא מבוקר

 

 ח''במיליוני ש
 :אגרות חוב זמינות למכירה

  429.6               -                    2.9                   426.7                  429.6               של ממשלת ישראל     
  1.5                  -                    0.1                   1.4                     1.5                   של מוסדות פיננסיים בישראל

  1.2                  -                     -                     1.2                     1.2                   של אחרים בישראל

  432.3               -                    3.0                   429.3                  432.3               סך הכל ניירות ערך

 
 0217בדצמבר  71

   

 (ב)רווח כולל אחר מצטבר 

 
 

 ( א)שווי הוגן  הפסדים  רווחים  עלות מופחתת  הערך במאזן

 

 מבוקר

 

 ח''במיליוני ש
 :אגרות חוב זמינות למכירה

  459.8               -                    3.8                   456.0                  459.8               של ממשלת ישראל     
  0.5                  -                     -                     0.5                     0.5                   של אחרים בישראל
  460.3               -                    3.8                   456.5                  460.3               סך הכל ניירות ערך

 
 

 .בהיקפים גדולים אשר לא בהכרח משקפים את המחיר שיתקבל ממכירת ניירות ערך, נתוני שווי הוגן מבוססים על שערי בורסה( א)

 ".נטו, התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן"כלולים בסעיף ( ב)

 .סווג מחדש( ג)

 

 . 9-ו 8ראה באור  -פירוט תוצאות הפעילות בהשקעות באגרות חוב   :הערה

 .11בדבר שיעבודים ראה באור 
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 4136רס במ 53באורים לתמצית הדוחות הכספיים הביניים ליום 

 
 אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי , סיכון אשראי - 5באור 

 
 ומכשירי אשראי חוץ מאזניים( א)חובות . א

 הפסדי אשראי הפרשה ל

 תנועה ביתרת ההפרשה להפסדי אשראי .1

 
 לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 
     2014במרס  31

 
   הפרשה להפסדי אשראי

 
     אשראי לציבור

 
 סך הכל פרטי  מסחרי

 
 לא מבוקר

 
 ח''במיליוני ש

  61.3  31.8  29.5 (מבוקר)יתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת תקופה  

  3.3  1.1  2.2 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (9.8) (6.0) (3.8) מחיקות חשבונאיות    

  9.1  6.2  2.9 גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות    

 (0.7)  0.2 (0.9) מחיקות חשבונאיות נטו

  63.9  33.1  30.8 )*(יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף תקופה 

  2.9  0.9  2.0 בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים: מזה)*(   

    
 

 לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 
     0217במרס  71

 
   הפרשה להפסדי אשראי

 
     לציבוראשראי 

 
 סך הכל פרטי  מסחרי

 
 לא מבוקר

 
 ח''במיליוני ש

  56.5  27.5  29.0 (מבוקר)יתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת תקופה  

  0.2 (0.9)  1.1 בגין הפסדי אשראי( הכנסות)הוצאות 

 (9.8) (6.6) (3.2) מחיקות חשבונאיות    

  8.6  6.0  2.6 מותגביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קוד    

 (1.2) (0.6) (0.6) מחיקות חשבונאיות נטו

  55.5  26.0  29.5 )*(יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף תקופה 

  2.4  0.4                        2.0 בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים: מזה)*(   

 
 
 .פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, אשראי לציבור( א)
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 4136במרס  53לתמצית הדוחות הכספיים הביניים ליום  באורים
 

 (המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי , סיכון אשראי - 5באור 
 

 ומכשירי אשראי חוץ מאזניים( א)חובות . א
 

 הפרשה להפסדי אשראי 
 
 >היא חושבה בגינם( א)ועל החובות , (א)מידע נוסף על דרך חישוב ההפרשה להפסדי אשראי בגין חובות . 4

 

 
       4136במרס  53

 
 סך הכל בנקים   אשראי לציבור

 
     סך הכל פרטי מסחרי

 
     לא מבוקר    

 
     ח''י שבמיליונ    

      (א)יתרת חוב רשומה של חובות 

 2,723.2 1,683.6 1,039.6 15.5 1,024.1 שנבדקו על בסיס פרטני 

 3,805.9   -                3,805.9 2,647.4 1,158.5 שנבדקו על בסיס קבוצתי 

 6,529.1 1,683.6 4,845.5 2,662.9 2,182.6 (א)סך הכל חובות 

      (א)י בגין חובות הפרשה להפסדי אשרא

 18.9   -                18.9 3.6 15.3 שנבדקו על בסיס פרטני 

 42.1   -                42.1 28.6 13.5 שנבדקו על בסיס קבוצתי 

 61.0   -                61.0 32.2 28.8 סך הכל הפרשה להפסדי אשראי

      

 
       2013במרס  31

 
 סך הכל בנקים   אשראי לציבור

 
     סך הכל פרטי מסחרי

 
     לא מבוקר    

 
     ח''במיליוני ש    

      (א)יתרת חוב רשומה של חובות 

 2,140.8 1,277.6 863.2 14.0 849.2 שנבדקו על בסיס פרטני 

 3,361.2   -                3,361.2 2,253.9 1,107.3 שנבדקו על בסיס קבוצתי 

 5,502.0 1,277.6 4,224.4 2,267.9 1,956.5 (א)בות סך הכל חו

      (א)הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות 

 13.9   -                13.9 0.5 13.4 שנבדקו על בסיס פרטני 

 39.2   -                39.2 25.1 14.1 שנבדקו על בסיס קבוצתי 

 53.1   -                53.1 25.6 27.5 סך הכל הפרשה להפסדי אשראי

       
       2013בדצמבר  31

 
 סך הכל בנקים   אשראי לציבור

 
     סך הכל פרטי מסחרי

 
     מבוקר    

 
     ח''במיליוני ש    

      (א)יתרת חוב רשומה של חובות 

 2,483.4 1,542.6 940.8 18.0 922.8 שנבדקו על בסיס פרטני 

 3,698.7   -                3,698.7 2,556.4 1,142.3 תי שנבדקו על בסיס קבוצ

 6,182.1 1,542.6 4,639.5 2,574.4 2,065.1 (א)סך הכל חובות 

      (א)הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות 

 16.6   -                16.6 2.4 14.2 שנבדקו על בסיס פרטני 

 42.0   -                42.0 28.7 13.3 שנבדקו על בסיס קבוצתי 

 58.6   -                58.6 31.1 27.5 סך הכל הפרשה להפסדי אשראי

 
 

 
 .פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, אשראי לציבור (א)
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 4136במרס  53באורים לתמצית הדוחות הכספיים הביניים ליום 
 

 (המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי , סיכון אשראי - 5באור 
 

 (א)חובות . ב
 

 איכות אשראי ופיגורים. 1

 

         2014במרס  31

 

 (ו)מידע נוסף-חובות לא פגומים  סך הכל (ב)בעייתיים  לא בעייתיים

  

 (ג)פגומים  לא פגומים

 

  30בפיגור של   90בפיגור של 

 
 (ה)ימים  89ועד  (ד)ימים או יותר         

 

 לא מבוקר

 

 ח''במיליוני ש
       פעילות לווים בישראל

       מסחרי-ציבור

   2.8                     1.0                     460.5          6.8              5.1              448.6          בינוי-ן"בינוי ונדל

   -                         -                         145.9          0.6              0.2              145.1          ן"פעילות בנדל-ן"בינוי ונדל

   -                         -                         9.5               -                  -                  9.5              שרותים פיננסיים

   7.5                     4.8                     1,566.7       15.0            25.4            1,526.3      אחר-מסחרי

   10.3                   5.8                     2,182.6       22.4            30.7            2,129.5      סך הכל מסחרי

   16.3                   7.6                     2,662.9       10.8            22.6            2,629.5      אנשים פרטיים

   26.6                   13.4                   4,845.5       33.2            53.3            4,759.0      פעילות בישראל-סך הכל ציבור

   -                         -                         1,683.6       -                  -                  1,683.6      בנקים בישראל 

   26.6                   13.4                   6,529.1       33.2            53.3            6,442.6      פעילות בישראל-סך הכל

       

 

         2013 במרס 31

 

 (ו)מידע נוסף-חובות לא פגומים  סך הכל (ב)בעייתיים  לא בעייתיים

  

 (ג)פגומים  לא פגומים

 

  30בפיגור של   90בפיגור של 

 
 (ה)ימים  89ועד  (ד)ימים או יותר         

 

 לא מבוקר

 

 ח''במיליוני ש
       פעילות לווים בישראל

       מסחרי-ציבור

   792    198    78299    796    595    77298  בינוי-ן"דלבינוי ונ

   291    297    17096    295    195    17296  ן"פעילות בנדל-ן"בינוי ונדל

   -      291    797    -      291    796  שרותים פיננסיים

   895    790    1.77597    1199    7799    1.78895  אחר-מסחרי

   1096    697    1.95695    1792    7092    1.89795  הכל מסחרי סך

   1597    796    0.06799    1292    0190    0.07697  אנשים פרטיים

   0799    1792    7.00797    0792    6790    7.17790  פעילות בישראל-סך הכל ציבור

   -      -      1.07796    -      -      1.07796  בנקים בישראל 

   0799    1792    5.52092    0792    6790    5.71198  פעילות בישראל-סך הכל
  

 מצב פיגור החובות -האשראי איכות 

 קביעת מצב הפיגור מבוצעת לפי ימי הפיגור בפועל כאשר . מצב הפיגור מנוטר באופן שוטף ומהווה אחת האינדיקציות המרכזיות לאיכות אשראי

 מצב הפיגור משפיע על , ילגבי חובות המוערכים על בסיס קבוצת. ימי פיגור 90לאחר ( לא צובר הכנסות ריבית)חוב מועבר לטיפול כחוב לא מבצע 

  .ימי פיגור הבנק מבצע מחיקה חשבונאית של חוב 150ולרוב לאחר ( סיווג החוב חמור יותר ככל שמעמיק הפיגור)סיווג החוב 

 

 .פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, אשראי לציבור( א)

 .נחות או בהשגחה מיוחדת, סיכון אשראי פגום( ב)

 . למידע על חובות פגומים מסוימים שאורגנו מחדש בארגון מחדש של חוב בעייתי. צוברים הכנסות רבית חובות פגומים אינם, ככלל( ג)

 .לדוחות הכספיים( ג()2)ב 3ראה באור      

 .צוברים הכנסות רבית. מסווגים כחובות בעייתיים שאינם פגומים( ד)

 אשר סווגו כחובות ( ח''מיליוני ש 1.1 -31.3.2013-ב)ח ''מיליוני ש 1.3 ימים בסך 89ועד  30מזה חובות בפיגור של . צוברים הכנסות רבית( ה)

 .בעייתיים שאינם פגומים     

.לרבות חובות לא בעייתיים" חובות לא פגומים"לענין זה ( ו)
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 (המשך)י אשראי אשראי לציבור והפרשה להפסד, סיכון אשראי - 5באור 
 

 (המשך) (א)חובות . ב
 
 (המשך) איכות אשראי ופיגורים. 1
 

 

       2013בדצמבר  31

 

 (ו)מידע נוסף-חובות לא פגומים  סך הכל (ב)בעייתיים  לא בעייתיים

  

 (ג)פגומים  לא פגומים

 

  30בפיגור של   90בפיגור של 

 
 (ה)ימים  89ועד  (ד)ימים או יותר         

 

 מבוקר

 

 ח''במיליוני ש
       פעילות לווים בישראל

       מסחרי-ציבור

   096    196    70290    691    592    72991  בינוי-ן"בינוי ונדל

   -      290    17792    299    290    17599  ן"פעילות בנדל-ן"בינוי ונדל

   -      -      890    -      -      890  שרותים פיננסיים

   997    797    1.78997    1790    7296    1.77799  אחר-מסחרי

   1097    590    0.26591    0190    7598    0.22891  סך הכל מסחרי

   1897    892    0.57797    1296    0791    0.57997  אנשים פרטיים

   7296    1790    7.67995    7198    5999    7.57798  פעילות בישראל-סך הכל ציבור

   -      -      1.57096    -      -      1.57096  בנקים בישראל

   7296    1790    6.18091    7198    5999    6.29297  עילות בישראלפ-סך הכל
  
 

  מצב פיגור החובות -איכות האשראי  

  קביעת מצב הפיגור מבוצעת לפי ימי הפיגור בפועל  . ב הפיגור מנוטר באופן שוטף ומהווה אחת האינדיקציות המרכזיות לאיכות אשראימצ

  , לגבי חובות המוערכים על בסיס קבוצתי. ימי פיגור 90לאחר ( לא צובר הכנסות ריבית)כאשר חוב מועבר לטיפול כחוב לא מבצע 

  ימי פיגור הבנק מבצע מחיקה  150ולרוב לאחר ( סיווג החוב חמור יותר ככל שמעמיק הפיגור)יווג החוב מצב הפיגור משפיע על ס

  . חשבונאית של חוב

  

  .פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, אשראי לציבור( א)

  .נחות או בהשגחה מיוחדת, סיכון אשראי פגום( ב)

  .  על חובות פגומים מסוימים שאורגנו מחדש בארגון מחדש של חוב בעייתי למידע. תחובות פגומים אינם צוברים הכנסות ריבי, ככלל( ג)

  .להלן. ג.2.ב.3ראה באור       

  .צוברים הכנסות ריבית. מסווגים כחובות בעייתיים שאינם פגומים( ד)

  .סווגו כחובות בעייתיים שאינם פגומיםח אשר ''מיליוני ש 4.2ימים בסך  98ועד  03חובות בפיגור של  מזה. צוברים הכנסות ריבית( ה)

  .לרבות חובות לא בעייתיים" לא פגומיםחובות "לענין זה ( ו)
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 4136במרס  53באורים לתמצית הדוחות הכספיים הביניים ליום 
 

 (המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי , סיכון אשראי - 5באור 
 

 (המשך) (א)חובות . ב

 
 ובות פגומיםמידע נוסף על ח. 2
 

 

 

       4136במרס  53
 יתרת קרן  (ב)סך הכל יתרת  חובות ( ב)יתרת  יתרת הפרשה  חובות ( ב)יתרת  

 

 חוזית של   חובות פגומים פגומים בגינם  פרטנית   פגומים בגינם

 

 לא קיימת  להפסדי  קיימת הפרשה 

 

 חובות

 

 הפרשה פרטנית  אשראי פרטנית להפסדי

 

 פגומים

 

     להפסדי אשראי   אשראי

 

 לא מבוקר

 

 ח''במיליוני ש
      חובות פגומים והפרשה פרטנית . א

      מסחרי-פעילות לווים בישראל ציבור

 35.5 6.8 3.4 1.8 3.4 בינוי-ן"בינוי ונדל

 0.6 0.6 0.1 0.2 0.5 ן"פעילות בנדל-ן"בינוי ונדל

 0.4   -                         -                        -                       -                      שרותים פיננסיים

 67.0 15.0 11.8 3.0 3.2 אחר-מסחרי

 103.5 22.4 15.3 5.0 7.1 מסחרי סך הכל

 111.5 10.8 7.3 3.5 3.5 אנשים פרטיים

 215.0 33.2 22.6 8.5 10.6 )*(פעילות בישראל -סך הכל ציבור

 :מזה)*(       
 212.0 31.9 22.6 8.5 9.3 נמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי מזומנים     

 21.9 21.4 18.1 3.8 3.8 חובות בארגון מחדש של חובות בעייתיים

      

 

       2013במרס  31
 יתרת קרן  (ב)סך הכל יתרת  חובות ( ב)יתרת  יתרת הפרשה  חובות ( ב)יתרת  

 

 חוזית של   חובות פגומים פגומים בגינם  פרטנית  פגומים בגינם 

 

 לא קיימת  להפסדי  קיימת הפרשה 

 

 חובות

 

 הפרשה פרטנית  אשראי פרטנית להפסדי

 

 יםפגומ

 

     להפסדי אשראי   אשראי

 

 לא מבוקר

 

 ח''במיליוני ש

      מסחרי-פעילות לווים בישראל ציבור
 33.4 4.6 2.7 1.0 1.9 בינוי-ן"בינוי ונדל

 0.6 0.5 0.5   -    -  ן"פעילות בנדל-ן"בינוי ונדל

 0.4   -    -    -    -  שרותים פיננסיים

 64.0 11.9 6.9 4.0 5.0 אחר-מסחרי

 98.4 17.0 10.1 5.0 6.9 סך הכל מסחרי

 105.7 10.0 9.5 0.5 0.5 אנשים פרטיים

 204.1 27.0 19.6 5.5 7.4 )*(פעילות בישראל -סך הכל ציבור

 :מזה)*(       
 201.3 26.9 19.5 5.5 7.4 נמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי מזומנים     

 17.8 17.7 16.4 1.2 1.3 חובות בארגון מחדש של חובות בעייתיים

 
 

  .פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, אשראי לציבור( א)

  כוללות בין היתר עמלות  , 2014בינואר  1מה של הלוואות מסויימות שהועמדו לאחר יתרת חוב רשו -יתרת חוב רשומה ( ב)

 .בהתאם לחוזר המפקח על הבנקים בנושא מדידת הכנסות ריבית וטרם הופחתו, נדחות שנזקפו ליתרת החוב     
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 4136במרס  53באורים לתמצית הדוחות הכספיים הביניים ליום 
 

 (המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי , סיכון אשראי - 5באור 
 
 (המשך( )א)חובות . ב
 

 (המשך)מידע נוסף על חובות פגומים . 4

 

 

       2013בדצמבר  31
 יתרת קרן  (ב)סך הכל יתרת  חובות ( ב)יתרת  יתרת הפרשה  חובות ( ב)יתרת  

 

 חוזית של   חובות פגומים פגומים בגינם  פרטנית  פגומים בגינם 

 

 לא קיימת  להפסדי  קיימת הפרשה 

 

 חובות

 

 הפרשה פרטנית  אשראי להפסדיפרטנית 

 

 פגומים

 

     להפסדי אשראי   אשראי

 

 מבוקר

 

 ח''במיליוני ש
     (המשך)חובות פגומים והפרשה פרטנית . א

      מסחרי-פעילות לווים בישראל ציבור
 7592 691 797 197 097 בינוי-ן"בינוי ונדל

 299 299 297 290 295 ן"פעילות בנדל-ן"בינוי ונדל

 297   -    -    -    -  שרותים פיננסיים

 6590 1790 998 796 797 אחר-מסחרי

 12195 0190 1796 591 796 סך הכל מסחרי

 11297 1296 892 090 096 אנשים פרטיים

 01198 7198 0196 797 1290 )*(פעילות בישראל -סך הכל ציבור

 :מזה)*(       
 02899 7297 0196 797 898 מזומנים נמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי     

 0297 0292 1797 097 097 חובות בארגון מחדש של חובות בעייתיים

 

 

 .פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, ציבוראשראי ל( א)

 כוללות בין היתר עמלות  , 2014בינואר  1יתרת חוב רשומה של הלוואות מסויימות שהועמדו לאחר  -יתרת חוב רשומה ( ב)

 .הופחתובהתאם לחוזר המפקח על הבנקים בנושא מדידת הכנסות ריבית וטרם , נדחות שנזקפו ליתרת החוב     
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 4136במרס  53הדוחות הכספיים הביניים ליום  באורים לתמצית
 

 (המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי , סיכון אשראי - 5באור 
 

 (המשך) (א)חובות . ב

 
 (המשך) מידע נוסף על חובות פגומים. 2

 

 

 לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 

   2013במרס  31   4136במרס  53

 :מזה הכנסות יתרה :מזה הכנסות יתרה 

 

 נרשמו על ריבית ממוצעת נרשמו על ריבית ממוצעת

 

 בסיס  (ג)רשמו שנ על חובות בסיס  (ג)שנרשמו  על חובות

 

 (ב)פגומים 

 

 (ב)פגומים  מזומן

 

 מזומן

 

 לא מבוקר לא מבוקר

 

 ח''במיליוני ש ח''במיליוני ש
       יתרה ממוצעת והכנסות ריבית . ב

       מסחרי-פעילות לווים בישראל ציבור

   291    291    797    042    042    645  בינוי-ן"בינוי ונדל

   -      -      197    -      -      048  ן"עילות בנדלפ-ן"בינוי ונדל

   297    297    1095    046    046    1446  אחר-מסחרי

   295    295    1890    048    048    2149  סך הכל מסחרי

   191    191    1297    143    143    1047  אנשים פרטיים

   196  )*(    196    0895    241  )*(    241    3246  פעילות בישראל -סך הכל ציבור

 

 

  , ח''מיליוני ש 0.6אילו החובות היו צוברים ריבית לפי התנאים המקוריים היו נרשמות הכנסות ריבית בסך )*( 

  .2013במרס  31וביום  2014במרס  31בכל אחת מהתקופות של שלושה חודשים שהסתיימו ביום      

 

 .פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, אשראי לציבור( א)

 .יתרת חוב רשומה ממוצעת של חובות פגומים בתקופת הדיווח( ב)

 .בפרק הזמן בו החובות סווגו כפגומים, ומיםהכנסות ריבית שנרשמו בתקופת הדיווח בגין היתרה הממוצעת של החובות הפג( ג)
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 4136במרס  53באורים לתמצית הדוחות הכספיים הביניים ליום 

 (המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי , סיכון אשראי - 5באור    

 (המשך)( א)חובות . ב   

 

 (המשך)מידע נוסף על חובות פגומים . 2

 
 

 

 4136במרס  53

 

 יתרת חוב רשומה

 (ג)סך הכל  (ב)צובר  בפיגור , (ב)צובר  בפיגור ( ב)צובר  שאינו צובר  

 לא בפיגור ימים  30של  ימים  90של  הכנסות  

 ימים 89ועד  או יותר ריבית  

  

 

 לא מבוקר

 

 ח''במיליוני ש
      חובות בעייתיים בארגון מחדש . ג

      פעילות לווים בישראל 

      מסחרי-ציבור

 3.6   -                       -                         -                       3.6 בינוי-ן"בינוי ונדל

 0.3   -                       -                         -                       0.3 ן"פעילות בנדל-ן"בינוי ונדל

 8.8 0.1   -                         -                       8.7 אחר-מסחרי

 12.7 0.1   -                         -                       12.6 סך הכל מסחרי

 8.7   -                       -                         -                       8.7 אנשים פרטיים

 21.4 0.1   -                         -                       21.3 פעילות בישראל-סך הכל ציבור

      

 

 2013במרס  31

 

 יתרת חוב רשומה

 (ג)סך הכל  (ב)צובר  בפיגור , (ב)צובר  בפיגור ( ב)צובר  בר שאינו צו 

 לא בפיגור ימים  30של  ימים  90של  הכנסות  

 ימים 89ועד  או יותר ריבית  

  
 

 לא מבוקר

 

 ח''במיליוני ש
      פעילות לווים בישראל 

      מסחרי-ציבור

 2.7   -                       -                         -                       2.7 בינוי-ן"בינוי ונדל

 0.2 0.2   -                         -                         -                     ן"פעילות בנדל-ן"בינוי ונדל

 5.5 0.1   -                         -                       5.4 אחר-מסחרי

 8.4 0.3   -                         -                       8.1 סך הכל מסחרי

 9.3 0.1   -                         -                       9.2 אנשים פרטיים

 17.7 0.4   -                         -                       17.3 פעילות בישראל-סך הכל ציבור

 

 

 

 .פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, אשראי לציבור( א)

 .צובר הכנסות ריבית( ב)

 .נכלל בחובות פגומים( ג)
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 4136במרס  53באורים לתמצית הדוחות הכספיים הביניים ליום 
 

 (המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי , סיכון אשראי - 5באור 
 

 (המשך( )א)חובות . ב
 

 (המשך)מידע נוסף על חובות פגומים . 2

 

 

   2013בדצמבר  31    

 

   יתרת חוב רשומה    

 (ג)סך הכל  (ב)צובר  בפיגור , (ב)צובר  בפיגור ( ב)צובר  שאינו צובר  

 לא בפיגור ימים  30של  ימים  90של  הכנסות  

 ימים 89עד ו או יותר ריבית  

  
 

 מבוקר

 

 ח''במיליוני ש
      חובות בעייתיים בארגון מחדש . ג

      פעילות לווים בישראל 
      מסחרי-ציבור

 797   -    -    -  797 בינוי-ן"בינוי ונדל

 297 291   -    -  297 ן"פעילות בנדל-ן"בינוי ונדל

 795 291   -    -  797 אחר-מסחרי

 1196 290   -    -  1197 ריסך הכל מסח

 897   -    -    -  897 אנשים פרטיים

 0292 290   -    -  1998 פעילות בישראל-סך הכל ציבור

 

 

 .פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, אשראי לציבור( א)

 .צובר הכנסות ריבית( ב)

 .נכלל בחובות פגומים( ג)
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 4136במרס  53באורים לתמצית הדוחות הכספיים הביניים ליום 
 

 (המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי , סיכון אשראי - 5באור 
 

 (המשך( )א)חובות . ב

 
 (המשך)מידע נוסף על חובות פגומים . 4

 
 

 

 ארגונים מחדש שבוצעו 

 

 4136במרס  53לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 
 יתרת חוב  יתרת חוב  חוזים' מס

  
 רשומה לאחר  רשומה לפני  

 
 ארגון מחדש ארגון מחדש   

 
 לא מבוקר

 
 ח''מיליוני שב

 חובות בעייתיים בארגון מחדש . ג

  
 

  פעילות לווים בישראל 

 
 

 מסחרי-ציבור
   0.2                       0.2                     4 בינוי-ן"בינוי ונדל   

   2.1                       2.1                     27 אחר-מסחרי

   2.3                       2.3                     31 סך הכל מסחרי

   0.9                       0.9                     15 אנשים פרטיים

   3.2                       3.2                     46 פעילות בישראל-סך הכל ציבור

    
 

 ארגונים מחדש שבוצעו 

 

 2013מרס ב 31לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 
 יתרת חוב  יתרת חוב  חוזים' מס

  
 רשומה לאחר  רשומה לפני  

 
 ארגון מחדש ארגון מחדש   

 
 לא מבוקר

 
 ח''במיליוני ש

  פעילות לווים בישראל 

 

 

 מסחרי-ציבור
   0.9                        0.9                      4 בינוי-ן"בינוי ונדל   

   0.6                        0.6                      5 אחר-מסחרי

   1.5                        1.5                      9 סך הכל מסחרי

   0.6                        0.6                      12 אנשים פרטיים

   2.1                        2.1                      21 פעילות בישראל-סך הכל ציבור

    

 

 ארגונים מחדש שבוצעו 

 

 2013בדצמבר  31

 
 יתרת חוב  יתרת חוב  חוזים' מס

  
 רשומה לאחר  רשומה לפני  

 
 ארגון מחדש ארגון מחדש   

 
 מבוקר

 
 ח''במיליוני ש

 פעילות לווים בישראל 
 

  
 מסחרי-ציבור

  
 

   2.5                        2.5                      12 בינוי-ן"בינוי ונדל

   0.2                        0.2                      2 ן"פעילות בנדל-ן"בינוי ונדל

   5.0                        5.0                      40 אחר-מסחרי

   7.7                        7.7                      54 סך הכל מסחרי

   1.0                        1.0                      27 אנשים פרטיים

   8.7                        8.7                      81 פעילות בישראל-סך הכל ציבור

 
 
.פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, אשראי לציבור( א)
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   4136במרס  53מצית הדוחות הכספיים הביניים ליום באורים לת

   

   (המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי , סיכון אשראי - 5באור 

   

  (המשך( )א)חובות . ב

  
  (המשך)מידע נוסף על חובות פגומים . 4

 

 

 

 (ב)ארגונים מחדש שבוצעו וכשלו 

 

 4136במרס  53לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 
 יתרת חוב     חוזים' מס

 
 רשומה     

 
 לא מבוקר

 
 ח''במיליוני ש

 (המשך)חובות בעייתיים בארגון מחדש . ג

  
 

  ישראל פעילות לווים ב

 

 

 מסחרי-ציבור
 3 בינוי-ן"בינוי ונדל   

 
                    0.7   

 27 אחר-מסחרי

 

                    1.8   

   2.5                       30 סך הכל מסחרי

 8 אנשים פרטיים

 

                    0.5   

   3.0                       38 פעילות בישראל-סך הכל ציבור

    

 

 (ג()ב)ארגונים מחדש שבוצעו וכשלו 

 

 2013במרס  31לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 
 יתרת חוב     חוזים' מס

 
 רשומה     

 
 לא מבוקר

 
 ח''במיליוני ש

  פעילות לווים בישראל 

 

 

 מסחרי-ציבור
 11 בינוי-ן"בינוי ונדל   

 

                     0.6   

 18 ראח-מסחרי

 

                     1.2   

   1.8                        29 סך הכל מסחרי

 55 אנשים פרטיים

 

                     1.3   

   3.1                        84 פעילות בישראל-סך הכל ציבור

    
 

 (ב)ארגונים מחדש שבוצעו וכשלו 

 

 2013בדצמבר  31

 
 חוב   יתרת   חוזים' מס

 
 רשומה     

 
 מבוקר

 
 ח''במיליוני ש

  פעילות לווים בישראל 

 

 

 מסחרי-ציבור
 27 בינוי-ן"בינוי ונדל   

 
                     2.1   

 1 ן"פעילות בנדל-ן"בינוי ונדל
 

                     0.2   

 41 אחר-מסחרי
 

                     2.6   

   4.9                        69 סך הכל מסחרי

 107 אנשים פרטיים
 

                     2.6   

   7.5                        176 פעילות בישראל-סך הכל ציבור

 
 

 .פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, אשראי לציבור( א)

 אשר אורגנו מחדש של חוב בעייתי , ימים או יותר 30חובות שהפכו בשנת הדיווח לחובות בפיגור של ( ב)

 .החודשים שקדמו למועד שבו הם הפכו לחובות בפיגור 12במהלך      
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 4136במרס  53באורים לתמצית הדוחות הכספיים הביניים ליום 

 

 פיקדונות הציבור-א 5באור 

 

 סוגי פיקדונות לפי מקום הגיוס ולפי סוג המפקיד. א

 

   

 )*(2013בדצמבר  31 )*(2013במרס  31 2014במרס  31

   
 מבוקר לא מבוקר לא מבוקר

   
   ח "מיליוני ש  

 בישראל

 695.6 574.7 667.8 אינם נושאים רבית: שהלפי דרי    

 נושאים ריבית: לזמן קצוב

 
3,940.6 3,760.0 3,897.2 

 4,592.8 4,334.7 4,608.4 (א)סך כל פיקדונות בישראל 

 :מזה ( א)

    

 

 3,101.7 3,014.5 3,143.5 פיקדונות של אנשים פרטיים

 

 1,491.1 1,320.2 1,464.9 פיקדונות של תאגידים ואחרים

 
 
 פיקדונות הציבור לפי גודל . ב

 

   

 )*(2013בדצמבר  31 )*(2013במרס  31 2014במרס  31

   
 מבוקר לא מבוקר לא מבוקר

   
   ח "מיליוני ש  

 ח''תקרת הפיקדון במיליוני ש

 1עד    

 
3,597.5 3,398.7 3,549.4 

 10עד  1מעל 

 
748.3 705.4 751.9 

 (ב) 100עד  10מעל 

 
262.6 230.6 291.5 

 סך הכל 

 
4,608.4 4,334.7 4,592.8 

 

 

  90.6ח בהשוואה לסך של ''מיליוני ש 84.4לסך של  2014במרס  31עה ביום תקרת הפקדון הגבוהה בבנק מגי( ב)

 .2013במרס  31ביום  72.0וסך  2013בדצמבר  31ח ביום ''מיליוני ש     

 

 , מיישם הבנק את חוזר הפיקוח על הבנקים בנושא גילוי על פקדונות 2013בדצמבר  31החל מיום )*( 

 . 2013בינואר  1ות של גופים מוסדיים שגוייסו בישראל אשר הבנק מיישם החל מיום למעט דרישות הגילוי על פיקדונ     

 ל ודרישת גילוי חדשה "הפרדה בין הגילוי על פקדונות שגויסו בישראל לאלו שגויסו בחו, בין השאר, ההוראה כוללת     

. הבנק יישם את ההוראה בדרך של יישום למפרע. לפי גודל     
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 4136במרס  53באורים לתמצית הדוחות הכספיים הביניים ליום 

 
 הון והלימות הון  - 6באור 

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

 .2014בינואר  1תחולת יישום הוראות אלו היא מיום 
 

   

 2013במרס  31 2013בדצמבר  31 2014בינואר  1 4136במרס  53

   

 (ב( )2באזל ) (ב( )2באזל ) (א( )3באזל ) (א( )3באזל )

   

 לא מבוקר מבוקר מבוקר  לא מבוקר

   

     ח''מיליוני ש  
 . א

     
 

 הון לצורך חישוב יחס ההון .3

  
550.7 

 
  

 (ג)    77297 (ג)    55297  552.5  577.4 (ג) 1הון עצמי רובד 

  

  470.7  550.7  552.5  577.4 1הון רובד 

  

  159.8  30.1  66.3  70.0 2הון רובד 

  

  630.5  580.8  618.8  647.4 כ הון כולל "סה

       

 

 יתרות משוקללות של נכסי סיכון .4
    

  

  3,536.4  3,982.6  4,107.5  4,319.7 סיכון אשראי

  

  1.7  2.8  2.8  2.8 סיכוני שוק

  

  627.6  660.6  660.6  670.1 סיכון תפעולי 

  

  4,165.7  4,646.0  4,770.9  4,992.6 כ יתרות משוקללות של נכסי סיכון"סה

   
        

 

     באחוזים   יחס ההון לרכיבי סיכון .5

  

 (ג)    11972% (ג)    11985% 11.58% 11.57% (ג)לרכיבי סיכון  1יחס הון עצמי רובד 

  

 11.30% 11.85% 11.58% 11.57% לרכיבי סיכון  1יחס הון רובד 

  

 15.14% 12.50% 12.97% 12.97% יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון 

  

המזערי הנדרש  1יחס הון עצמי רובד 
 7.50% 7.50% 9.00% 9.00% (ד( )ג)י המפקח על הבנקים "ע

  

י "יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע
 9.00% 9.00% 12.50% 12.50% (ד)המפקח על הבנקים 

 רכיבי ההון לצורך חישוב יחס ההון  . ב       
    

 

 3הון רובד  .3
  

550.7 

 

  

  472.6  553.0  553.0  577.4 הון עצמי

  

 (1.9) (2.3)    -     -  1הבדלים בין הון עצמי לבין הון רובד 

  

  470.7  550.7  553.0  577.4 1סך הון עצמי רובד 

       

  
 :התאמות פיקוחיות וניכויים

    

  
  -   -  (0.5)    -  מיסים נדחים לקבל

  

 –ת פיקוחיות וניכוייםסך הכל התאמו
    -     -  (0.5)    -  1הון רובד 

  

לאחר התאמות , 1סך הכל הון רובד 
  470.7  550.7  552.5  577.4 פיקוחיות וניכויים

       

 

 4הון רובד  .4
  

550.7 
 

  

  150.0  20.0  16.0  16.0 לפני ניכויים, מכשירים: 2הון רובד 

  

  9.8  10.1  50.3  54.0 ני ניכוייםלפ, הפרשות: 2הון רובד 

  

  159.8  30.1  66.3  70.0 לפני ניכויים, 2סך הון רובד 

  

 :ניכויים
    

  

  -  -  -  -  2הון רובד  –סך הכל ניכויים 

  

  159.8  30.1  66.3  70.0 2סך הכל הון רובד 

 
 .1.1.2014החלות מיום , "מדידה והלימות ההון"בדבר  299, 201-211מחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספר ( א)
 .31.12.2013שחלו עד ליום , "מדידה והלימות ההון"בדבר  201-211מחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספר ( ב)

 מדידה והלימות"בדבר  202בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין  -התאמות פיקוחיות וניכויים :  IIIלעניין החישובים לצורך באזל  -הערה 
 .299ראת ניהול בנקאי תקין נכסי הסיכון וההתאמות הפיקוחיות מוצגים בהתאם להוראות המעבר שנקבעו בהו". ההון הפיקוחי –הון 

 .2כהגדרתו בהוראות באזל " הון ליבה"לתקופות קודמות מוצג , 3כהגדרתו בהוראות באזל " 1הון עצמי רובד "מוצג  1.1.2014החל מיום ( ג)
.בהתאמה 12.5% -ו 9.0%ויחס הון כולל המזעריים הנדרשים יהיו  1יחס הון עצמי רובד  1.1.2015החל מיום ( ד)
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 4136במרס  53ליום הביניים דוחות הכספיים תמצית הם לבאורי
 

 (המשך)הון והלימות הון  - 6באור 
 

 

 2014בינואר  1 4136במרס  53 3עצמי רובד השפעת הוראות המעבר על יחס הון . ג

  

 מבוקר  לא מבוקר

  

 באחוזים באחוזים

 
 יחס ההון לרכיבי סיכון

  

 

לרכיבי סיכון לפני יישום השפעת הוראות המעבר בהוראה  1יחס הון עצמי רובד 
299. 11.57% 11.54% 

 
 0.04%    -                        השפעת הוראות המעבר

 

לרכיבי סיכון לאחר יישום השפעת הוראות המעבר בהוראה  1ון עצמי רובד יחס ה
299. 11.57% 11.58% 

 
 

 יעד הלימות הון.    ד

להחזיק רמת הלימות הון בהתאם ליעד ההון שהינו גבוה מהיחס המזערי הנדרש , לבנק מדיניות שאושרה על ידי הדירקטוריון וההנהלה

 .יםכפי שהוגדר על ידי המפקח על הבנק

את רמת ההון הנאותה הנדרשת בהתחשב בפרופיל הסיכון ובתאבון , לדעת הבנק, יעד ההון שנקבע על ידי הדירקטוריון וההנהלה משקף

עד , 10%-ויחס הון ליבה שלא יפחת מ 13.5%מדיניות הבנק להגיע ליעד הלימות הון כולל לרכיבי סיכון  שלא יפחת משיעור של . הסיכון

החל מיום   בישראל 3פרסם הפיקוח על הבנקים הוראות סופיות לאימוץ הוראות באזל  2013במאי  30ביום . 2016בדצמבר  31ליום 

וביחס הון כולל מינימאלי  9%מינימאלי בשיעור של  1לעמוד ביחס הון עצמי רובד נדרשים הבנקים , בהתאם להוראות אלו. 1.1.2014

 20%מהווה לפחות , נקבע כי בנק אשר סך נכסיו המאזניים על בסיס מאוחד, בנוסף .2015בינואר  1וזאת עד ליום , 12.5%בשיעור של 

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

 .2017בינואר  1עד ליום  13.5%לרכיבי סיכון בנקודת אחוז אחת ולעמוד ביחס של 

ויחס ההון הכולל המזערי הוא  9%הוא , 2015בינואר  1מזערי שיידרש מהבנק החל מיום  1יחס הון עצמי רובד , בהתאם לאמור לעיל

12.5%. 

 

 דיבידנדים .ה

 .כמפורט לעיל, הבנק לעמוד בדרישות ההון החדשות חלוקת דיבידנד תתאפשר במידה שלא תפגע ביכולתו של

 .2013לדוח השנתי של ( ב) 11ראה באור , דנד של הבנקלעניין מדיניות חלוקת הדיבי
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 4136 במרס 53 ליום הביניים הכספיים הדוחות לתמצית באורים
 

  וח על הנכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדהד - 7באור 
  

 4136במרס  53      

 מטבע ישראלי    (א)מטבע חוץ  פריטים סך הכל 

 

 

 לא צמוד למדד דולר    אחר שאינם 

 

 

 כספיים

  

 צמוד המחירים

   לא מבוקר 

   ח''במיליוני ש

      

 נכסים

 מזומנים ופיקדונות בבנקים  937.2         820.4            38.9             11.6            -                    1,808.1         

 ניירות ערך  353.8         53.8               -                   -                  -                    407.6            

         4,784.5                    -                  -                   -               69.2  

    

 (ב)נטו , אשראי לציבור  4,715.3

 בניינים וציוד   -                  -                     -                   -                 70.5              70.5              

 נכסים אחרים  70.6            -                     -                   -                 8.8                 79.4              

 סך כל הנכסים  6.07649  94344  3849  1146  7943  7.15041

       
      

 התחייבויות

         4,608.4                    -            11.5             36.2            806.4  
    

 פיקדונות הציבור  3,754.3

         1,586.6                    -                  -                   -                     -   
    

 פיקדונות מבנקים  1,586.6

 כתבי התחייבויות נדחים  100.9          -                     -                   -                  -                    100.9            

 התחייבויות אחרות  266.0         7.2                 -                   -                 3.6                 276.8            

 סך כל ההתחייבויות  5.70748  81346  3642  1145  346  6.57247

 ה פ ר ש  36941  12948  2.7               0.1             7547  57744

 
 
 

 .כולל צמודי מטבע חוץ( א)

.לאחר ניכוי הפרשות להפסדי אשראי אשר יוחסו לבסיסי הצמדה בהתאם למגזרי ההצמדה של האשראי( ב)
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 4136במרס  53באורים לתמצית הדוחות הכספיים הביניים ליום 
 

 (המשך)דוח על הנכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  - 7באור 
 

 2013במרס  31        
 מטבע ישראלי    (א)מטבע חוץ  פריטים סך הכל 

 

 

 לא צמוד למדד דולר    אחר שאינם 

 

 

 כספיים

  

 צמוד המחירים

   לא מבוקר 

   ח''במיליוני ש

      
 נכסים

 מזומנים ופיקדונות בבנקים  595.7   737.3   39.0   9.9    -   1,381.9 

 ניירות ערך  428.9   3.4    -    -    -   432.3 

 (ב)נטו , אשראי לציבור  4,099.8   71.5    -    -    -   4,171.3 

 בניינים וציוד   -    -    -    -   67.9   67.9 

 נכסים אחרים  74.4    -    -    -   7.5   81.9 

 סך כל הנכסים  5,198.8  812.2  39.0  9.9  75.4  6,135.3

       
      

 התחייבויות

 פיקדונות הציבור  3,609.4   678.1   37.5   9.7    -   4,334.7 

 פיקדונות מבנקים  848.0   69.0    -    -    -   917.0 

 כתבי התחייבויות נדחים  151.5    -    -    -    -   151.5 

 התחייבויות אחרות  251.3   5.7    -    -   2.5   259.5 

 סך כל ההתחייבויות  4,860.2  752.8  37.5  9.7  2.5  5,662.7

 ה פ ר ש  338.6  59.4  1.5  0.2   72.9  472.6

 
 

 .כולל צמודי מטבע חוץ( א)

.לאחר ניכוי הפרשות להפסדי אשראי אשר יוחסו לבסיסי הצמדה בהתאם למגזרי ההצמדה של האשראי( ב)
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 4136במרס  53באורים לתמצית הדוחות הכספיים הביניים ליום 
 

 (המשך)דוח על הנכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  - 7באור 
 

 
 2013בדצמבר  31        

 מטבע ישראלי    (א)מטבע חוץ  פריטים סך הכל 

 
 

 לא צמוד למדד דולר    אחר שאינם 

 
 

 כספיים

  

 צמוד המחירים

 מבוקר 

 ח''במיליוני ש 

 
      

 נכסים

 מזומנים ופיקדונות בבנקים  803.3   822.6   42.2   11.0    -   1,679.1

 ניירות ערך  406.4   53.9    -    -    -   460.3

 (ב)נטו , אשראי לציבור  4,508.8   72.1    -    -    -   4,580.9

 בניינים וציוד   -    -    -    -   72.6   72.6

 נכסים אחרים  73.8    -    -    -   2.2   76.0

 סך כל הנכסים  5,792.3  948.6  42.2  11.0  74.8  6,868.9

       
      

 התחייבויות

 פיקדונות הציבור  3,733.7   808.6   39.7   10.8    -   4,592.8

 פיקדונות מבנקים  1,274.2   71.8    -    -    -   1,346.0

 כתבי התחייבויות נדחים  104.0    -    -    -    -   104.0

 התחייבויות אחרות  263.3   6.2    -    -   3.6   273.1

 סך כל ההתחייבויות  5,375.2  886.6  39.7  10.8  3.6   6,315.9

 ה פ ר ש  417.1  62.0  2.5  0.2   71.2  553.0

 
 

 .כולל צמודי מטבע חוץ( א)

.לאחר ניכוי הפרשות להפסדי אשראי אשר יוחסו לבסיסי הצמדה בהתאם למגזרי ההצמדה של האשראי( ב)
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 4136במרס  53באורים לתמצית הדוחות הכספיים הביניים ליום 
 

 התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות - 8באור 
 

 מאזניים -מכשירים פיננסיים חוץ   .א
 

 

53.5.4136 31.3.2013 31.12.2013 

 
 יתרת  יתרת  יתרת  יתרת  יתרת  יתרת 

 
 (2)הפרשה  (1)החוזים  (2)הפרשה  (1)החוזים  (2)הפרשה  (1)החוזים 

 
 מבוקר מבוקר לא מבוקר לא מבוקר לא מבוקר לא מבוקר

 

 ח''במיליוני ש

 :עסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי
  -    (3)  9.6  -    (3)  14.9  -    (3)  14.3 אשראי תעודות      

 0.6 67.9 0.6 67.2 0.7 79.5 ערבויות להבטחת אשראי

 0.9 174.1 0.7 130.4 1.0 185.1 ערבויות אחרות

 0.3 296.8 0.3 261.4 0.3 318.4 מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו

ד ומסגרות אשראי אחרות "מסגרות חח
 0.8 450.6 0.8 433.3 0.9 457.6 בחשבונות לפי דרישה שלא נוצלו

התחייבויות בלתי חוזרות לתת אשראי שאושר 
 0.1 2.4  -     (3)  12.9  -    (3)  0.1 ועדין לא ניתן

 2.7 1,001.4 2.4 920.1 2.9 1,055.0 סך הכל

 
 

 .לפני השפעת הפרשה להפסדי אשראי, פהיתרת החוזים או הסכומים הנקובים שלהם לסוף התקו( 1)

 .יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף התקופה( 2)

 .ח''מיליוני ש 0.1 -סכום נמוך מ( 3)

 התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות אחרות .ב

 

 :לסוף תקופת הדיווח כדלהלן, לבנק קיימות התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות
 

  

53.5.4136 

 

31.3.2013 

 

31.12.2013 

  
 מבוקר   לא מבוקר   לא מבוקר

  
    

במיליוני 
     ח''ש

 1.4 התחייבות לרכישת ציוד והתקנות .1
 

3.4 
 

0.4 

 (א) -חוזי שכירות לזמן ארוך  .2
     

 

 :דמי שכירות של בניינים  וכלי רכב 
     

 

 2.3 בשנה ראשונה 
 

2.5 
 

5.3 

 

 5.0 בשנה שנייה 
 

4.8 
 

5.2 

 

 4.4 בשנה שלישית 
 

4.4 
 

4.6 

 

 4.1 בשנה רביעית 
 

3.8 
 

4.2 

 

 3.7 בשנה חמישית 
 

3.5 
 

4.0 

 

 35.4 מעל חמש שנים  
 

23.5 
 

36.4 

 

 59.7   42.5   54.9 סך הכל

 

 להארכת תוקף החוזים כפי שנכללו לרבות אופציות, חישוב ההתקשרות בגין דמי שכירות מבוסס על תקופת השכירות המירבית( א)

 .בחוזי השכירות     
 
 

 תביעות משפטיות.  ג
 

 לדעת הנהלת הבנק בהסתמך על חוות דעת משפטיות של יועצים . במהלך העסקים הרגיל הוגשו כנגד הבנק תביעות משפטיות

 במקום בו נדרשו הפרשות , מצית דוחות כספיים אלה הפרשות נאותותנכללו בת, משפטיים באשר לסיכויי התביעות התלויות

 לדעת הנהלת הבנק סכום החשיפה הנוספת . בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים לכיסוי נזקים כתוצאה מהתביעות האמורות

 תכם בסך של מס, 2014במרס  31בשל תביעות שהוגשו נגד הבנק בנושאים שונים אשר אפשרות התממשותן אינה קלושה ליום 

 .ח''מיליוני ש 0.9 -כ
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  י שווי  הוגן של מכשירים פיננסיים יתרות ואומדנ - 9באור 

 

 
     4136במרס  53

 
 

 שווי הוגן  יתרה 

 
 כ"סה (א)3רמה  (א)2רמה  (א)1רמה  במאזן

 

 לא מבוקר

 

 ח''מיליוני ש

 נכסים פיננסיים
  1,866.0   1,686.3   55.2   124.5   1,808.1  מזומנים ופיקדונות בבנקים     

  407.6    -                         -                        407.6   407.6  (ב)ניירות ערך 

  4,753.1   3,352.4             1,400.7              -                        4,784.5  נטו, אשראי לציבור

  5.3   5.3    -                         -                        5.3  נכסים פיננסיים אחרים

  7,032.0   5,044.0   1,455.9   532.1   (ג) 7.00545 סך כל הנכסים הפיננסיים

 התחייבויות פיננסיות
  4,668.6   2,765.8   1,902.8    -                        4,608.4  פיקדונות הציבור     

  1,586.6    -                        1,586.6    -                        1,586.6  פיקדונות מבנקים

  102.5   102.5    -                         -                        100.9  כתבי התחייבות נדחים

  170.3   170.3    -                         -                        172.5  התחייבויות פיננסיות אחרות

  6,528.0   3,038.6   3,489.4    -                        (ג) 6.46844 סך כל  ההתחייבויות הפיננסיות

 יםמכשירים פיננסים חוץ מאזני
  5.1   5.1    -                         -                        5.1  עסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי     

      
 

 2013במרס  31

   
 

 שווי הוגן  יתרה 

 
 כ"סה (א)3רמה  (א)2רמה  (א)1רמה  במאזן

 

 לא מבוקר

 

 ח''מיליוני ש

 נכסים פיננסיים
  1,410.9   1,265.4   41.2   104.3   1,381.9  פיקדונות בבנקיםמזומנים ו     

  432.3    -                         -                        432.3   432.3  (ב)ניירות ערך 

  4,135.0   2,829.1   1,305.9    -                        4,171.3  נטו, אשראי לציבור

  5.6   5.6    -                         -                        5.6  ריםנכסים פיננסיים אח

  5,983.8   4,100.1   1,347.1   536.6  ( ג) 5.99191 סך כל הנכסים הפיננסיים

 התחייבויות פיננסיות
  4,380.4   2,661.4   1,719.0    -                        4,334.7  פיקדונות הציבור     

  918.5   70.5   848.0    -                        917.0  פיקדונות מבנקים

  154.7   154.7    -                         -                        151.5  כתבי התחייבות נדחים

  157.7   157.7    -                         -                        160.7  התחייבויות פיננסיות אחרות

  5,611.3   3,044.3   2,567.0    -                       ( ג) 5.56799 סך כל  ההתחייבויות הפיננסיות

 מכשירים פיננסים חוץ מאזניים
  4.2   4.2    -                         -                        4.2  עסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי     

 

 נים נצפיםמדידות שווי הוגן המשתמשות בנתו - 2רמה . מדידות שווי הוגן המשתמשות במחירים מצוטטים בשוק פעיל - 1רמה ( א)

 .מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים לא נצפים משמעותיים - 3רמה . משמעותיים אחרים     

 .לפירוט נוסף על יתרה במאזן ושווי הוגן של ניירות ערך ראה ביאור ניירות ערך( ב)

 ח  ''מיליוני ש 596.1: 2013במרס  31-ב)בהתאמה , ח''מיליוני ש 2,265.4ח ובסך "מיליוני ש 598.0נכסים והתחייבויות בסך : מזה( ג)

 (.מכשירים המוצגים במאזן לפי שווי הוגן)אשר יתרתם במאזן זהה לשווי הוגן , (ח בהתאמה''מיליוני ש 1,432.5ובסך      

 

 .'א7למידע נוסף על מכשירים שנמדדו בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה ועל בסיס שאינו חוזר ונשנה ראה באור 
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  (המשך)יתרות ואומדני שווי  הוגן של מכשירים פיננסיים  - 9באור 
 

 
 2013בדצמבר  31

   
 

 שווי הוגן  יתרה 

 
 כ"סה (א)3רמה  (א)2רמה  (א)1רמה  במאזן

 

 מבוקר

 

 ח''מיליוני ש

 נכסים פיננסיים
  1,720.2   1,526.7   57.0   136.5   1,679.1  מזומנים ופיקדונות בבנקים     

  460.3    -                         -                        460.3   460.3  (ב)ניירות ערך 

  4,548.5   3,146.9   1,401.6    -                        4,580.9  נטו, אשראי לציבור

  5.5   5.5    -                         -                        5.5  ים פיננסיים אחריםנכס

  6,734.5   4,679.1   1,458.6   596.8  ( ג) 6.70598 סך כל הנכסים הפיננסיים

 התחייבויות פיננסיות
  4,650.6   2,758.1   1,892.5    -                        4,592.8  פיקדונות הציבור     

  1,346.2   72.0   1,274.2    -                        1,346.0  פיקדונות מבנקים

  106.0   106.0    -                         -                        104.0  כתבי התחייבות נדחים

  174.2   174.2    -                         -                        177.0  התחייבויות פיננסיות אחרות

  6,277.0   3,110.3   3,166.7    -                       ( ג) 6.01998 סך כל  ההתחייבויות הפיננסיות

 מכשירים פיננסים חוץ מאזניים
עסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון      

  799   799    -                         -                        4.9  אשראי

 
 

 שווי הוגן המשתמשות בנתונים נצפיםמדידות  - 2רמה . מדידות שווי הוגן המשתמשות במחירים מצוטטים בשוק פעיל - 1רמה ( א)

 .מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים לא נצפים משמעותיים - 3רמה . משמעותיים אחרים     

 .לפירוט נוסף על יתרה במאזן ושווי הוגן של ניירות ערך ראה ביאור ניירות ערך( ב)

 אשר יתרתם במאזן זהה לשווי הוגן , ח בהתאמה''מיליוני ש 1,981.7ח ובסך "מיליוני ש 672.1נכסים והתחייבויות בסך :  מזה( ג)

 (.מכשירים המוצגים במאזן לפי שווי הוגן)     

 

 .'א7למידע נוסף על מכשירים שנמדדו בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה ועל בסיס שאינו חוזר ונשנה ראה באור 
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 פריטים הנמדדים בשווי הוגן  -' א 9באור 
 

 פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה. א
 

 

במרס  53
4136 

 

במרס  31
2013 

 

 2013בדצמבר  31

 
 -מדידות שווי הוגן המשתמשות ב

 
 מחירים  

 
 מחירים  

 
 מחירים  

 
 מצוטטים

 
 מצוטטים

 
 מצוטטים

 
 פעיל בשוק

 
 בשוק פעיל

 
 בשוק פעיל

 
 (1רמה )   (1רמה )   (1רמה )

 
 מבוקר   לא מבוקר   לא מבוקר

 
     ח''מיליוני ש    

 נכסים
  

   

 :אגרות חוב זמינות למכירה
 

    

  407.1  של ממשלת ישראל

 

 429.6  

 

 459.8  

   -                     של מוסדות פיננסיים בישראל
 

 1.5  
 

                             -   

  0.5  של אחרים בישראל

 

 1.2  

 

 0.5  

 
 407.6     432.3     460.3  

 
 

 ונשנה חוזר שאינו בסיס על הוגן בשווי הנמדדים פריטים .ב
 

 
       4136במרס  53

 
 (הפסד)סך כל הרווח  -מדידות שווי הוגן המשתמשות ב

 
 בגין השינויים  כ שווי הוגן"סה נתונים נתונים מחירים  

 
 לא ניצפים ניצפים מצוטטים

 
 בשווי בתקופה

 
 משמעותיים  משמעותיים  בשוק פעיל

 
 שהסתיימה

 
 2014במרס  31ביום      יםאחר  

 
     (3רמה ) (2רמה ) (1רמה )

 
     לא מבוקר    

 
     ח''מיליוני ש    

   -                               143   143    -                       -                     (א)אשראי פגום שגבייתו מותנית בביטחון 

      
 

       2013במרס  31

 
 (הפסד)סך כל הרווח  -מדידות שווי הוגן המשתמשות ב

 
 בגין השינויים  כ שווי הוגן"סה נתונים נתונים מחירים  

 
 לא ניצפים ניצפים מצוטטים

 
 בשווי בתקופה

 
 משמעותיים  משמעותיים  בשוק פעיל

 
 שהסתיימה

 
 2013במרס  31ביום      אחרים  

 
     (3רמה ) (2רמה ) (1רמה )

 
     לא מבוקר    

 
     ח''מיליוני ש    

   -                               291   291    -                       -                     (א)אשראי פגום שגבייתו מותנית בביטחון 

 
 
 
.נמדד בשווי הוגן בהתאם להוראות המפקח בדבר הפרשה להפסדי אשראי( א)
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 (המשך)פריטים הנמדדים בשווי הוגן  -' א 9באור 
 

 (המשך)פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס שאינו חוזר ונשנה . ב
 

 
 

 

       2013בדצמבר  31

 
 (הפסד)ווח סך כל הר -מדידות שווי הוגן המשתמשות ב

 
 בגין השינויים  כ שווי הוגן"סה נתונים נתונים מחירים  

 
 לא ניצפים ניצפים מצוטטים

 
 בשווי בתקופה

 
 משמעותיים  משמעותיים  בשוק פעיל

 
 שהסתיימה

 
     אחרים  

בדצמבר  31ביום 
2013 

 
     (3רמה ) (2רמה ) (1רמה )

 
     מבוקר    

 
     ח''מיליוני ש    

   -                             197   197    -                    -                  (א)שראי פגום שגבייתו מותנית בביטחון א

 
 
 
 .נמדד בשווי הוגן בהתאם להוראות המפקח בדבר הפרשה להפסדי אשראי( א)
 
 
  .בהיררכיית השווי ההוגן 4 -ו 3העברות בין רמות . ג

  

 לרבות במהלך התקופות ) 2013וכן במהלך שנת  2014במרס  31במהלך התקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 .2רמה -ל 1ומרמה  1לרמה  2לא היו מעברים מרמה ( 2013במרס  31חודשים שהסתיימו ביום  של שלושה

 

  
 



55 

 

 4136במרס  53אורים לתמצית הדוחות הכספיים הביניים ליום ב
 

 הכנסות והוצאות ריבית - :באור 
 לא מבוקר

 

 

 לשלושה חודשים

 במרס 31-בשהסתיימו  

 2013 4136 

 ח''במיליוני ש   

 
  

 הכנסות ריבית. א

 מאשראי לציבור      8443  7997

 מפיקדונות בבנקים      349  798

 מאגרות חוב      141  097

 סך כל הכנסות ריבית  8943  8995

   
  

 הוצאות ריבית. ב

 על פיקדונות הציבור     (740) (1797)

 על פיקדונות מבנקים     (340) (796)

 על כתבי התחייבויות נדחים     (049) (195)

 סך כל הוצאות ריבית (1049) (1997)

 נטו, סך הכנסות ריבית  7844  7291

   
  

 > פירוט הכנסות ריבית על בסיס צבירה מאגרות חוב. ג

 זמינות למכירה      141   097 

 סך הכל כלול בהכנסות ריבית  141   097 

 
 

 הכנסות מימון שאינן מריבית - ;באור 
 לא מבוקר

 

 

 לשלושה חודשים

 במרס 31-שהסתיימו ב 

 2013 4136 

 ח''במיליוני ש   

 

  

הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות שאינן למטרות 
 מסחר

  

 מהשקעות באגרות חוב. 3 

 (ב)רווחים ממכירת אגרות חוב זמינות למכירה           0.4  197
                                        

 נטו, הפרשי שער. 4     -                                            (0.1)

 סך כל הכנסות מימון שאינן מריבית   0.4   197
 
 
 .ח''מיליוני ש 0.1 -סכום נמוך מ( א)
.סווג מרווח כולל אחר מצטבר( ב)
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  מגזרי פעילות  - 31באור 
 

 

 
 4136במרס  53לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

  

 
 סך הכל   סכומים שלא  מגזר          מגזר          מגזר          מגזר         

 
 הוקצו והתאמות  ניהול פיננסי מסחריים מסחריים משקי בית  

  

 גדולים  קטנים

   
  

 ורשויות

    

 
         מקומיות   

 
 לא מבוקר

 
 ח''במיליוני ש

 :הכנסות ריבית נטו
  78.4    -                     1.1   5.1   25.7   46.5  מחיצוניים      

   -                    -                     0.4  (0.5) (0.5)  0.6  בינמגזרי

 הכנסות שאינן מריבית
  26.7    -                     0.4   1.3   8.4   16.6  מחיצוניים      

   -                    -                      -                    -                    -                    -                  בינמגזרי

  105.1    -                     1.9   5.9   33.6   63.7  סך ההכנסות

בגין הפסדי הוצאות 
  3.3    -                      -                   0.3   1.7   1.3  אשראי

  23.1    -                     1.0   1.9   7.8   12.4  רווח נקי 

       
 

 2013במרס  31לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

  
 

 סך הכל   סכומים שלא       מגזר     מגזר          מגזר          מגזר         

 

 הוקצו והתאמות  ניהול פיננסי מסחריים מסחריים משקי בית  

  

 גדולים  קטנים

   
  

 ורשויות

    
 

         מקומיות   

 

 לא מבוקר

 

 ח''במיליוני ש
 :הכנסות ריבית נטו

  7291  (א)   -  590   799   0791   7699  מחיצוניים      

   -                    -                    (592) (297) (297)  697  בינמגזרי

 הכנסות שאינן מריבית
  0999   291   198   195   997   1698  מחיצוניים      

   -                    -                      -                    -                    -                    -                  בינמגזרי

  12292   291   092   597   7091   6291  סך ההכנסות

בגין ( הכנסות)הוצאות 
  290    -                      -                   296   297  (297) הפסדי אשראי

  0695   291   191   198   990   1797  רווח נקי 

 
 
.ח''מיליוני ש 0.1 -סכום נמוך מ( א)
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 (המשך)מגזרי פעילות   - 31באור 
 

 

 2013בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 

 סך הכל   סכומים שלא  מגזר          מגזר          מגזר          מגזר         

 

 הוקצו והתאמות  ניהול פיננסי מסחריים מסחריים משקי בית  

  

 גדולים  קטנים

   
  

 ורשויות

    
 

         מקומיות   

 

 מבוקר

 

 ח''י שבמיליונ

 :הכנסות ריבית נטו
  09796   290   7797   1897   9796   17797  מחיצוניים      

   -                    -                  (0797) (097) (791)  7098  בינמגזרי
הכנסות שאינן 

 מריבית
  10891  (297)  1197   799   7198   6797  מחיצוניים      

   -                    -                   291    -                    -                  (291) בינמגזרי

  70197  (295)  1891   0797   17097   07795  סך ההכנסות

הוצאות בגין הפסדי 
  897    -                    -                   192   291   796  אשראי

  12695  (295)  1192   899   7798   7997  רווח נקי 
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 4136במרס  53ליום הביניים דוחות הכספיים תמצית הבאורים ל

 

 תנאים מגבילים ובטחונות, שעבודים -33באור 

 

חתם , לשם כך. באמצעות אשראי יומי או תוך יומי מבנק ישראל, באם יווצרו ,לבנקים לממן פערי נזילותמאפשר בנק ישראל 

ל הבנק "כערובה לנ. ישראל להבטחת סכומים המגיעים או שיגיעו לבנק ישראל מהבנק יגרת חוב לטובת בנקהבנק על א

שיעבד לטובת בנק ישראל בשעבוד שוטף ללא הגבלה בסכום אגרות חוב המופקדות בחשבון ספציפי המתנהל במסלקת 

 . רשם החברותל ב"הבנק רשם שיעבוד כנ. אביב על שם בנק ישראל-הבורסה לניירות ערך בתל

ח ביום ''מיליוני ש 44.2לעומת ח ''ש מיליוני 63.9סך של ל 31.3.2014שהועברו לפקדון המשועבד הסתכמו ביום  אגרות חוב

 .31.12.2013ח ביום ''מיליוני ש 64.4 -ו 31.3.2013
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 4136 במרס 53 ליום הביניים הכספיים הדוחות לתמצית באורים
 

 מצטבר אחר כולל רווח - 34 באור
 

 לאחר השפעת מס, שינויים ברווח כולל אחר מצטבר. א

   

   2014במרס  31תיימו ביום שינויים ברווח כולל אחר מצטבר לתקופות של שלושה חודשים שהס. 1

  (לא מבוקר) 2013במרס  31וביום      
 

 
 רווח כולל אחר 

 התאמות בגין הצגת ניירות ערך  

 מכירה לפי שווי הוגןזמינים ל 

 ח''במיליוני ש 

 (מבוקר) 2013בדצמבר  31יתרה ליום   2.3  

 שינוי נטו במהלך התקופה  1.3 

 4136במרס  53יתרה ליום    3.6 

 רווח כולל אחר   

 התאמות בגין הצגת ניירות ערך  

 זמינים למכירה לפי שווי הוגן 

 ח''במיליוני ש 

 (מבוקר) 2012דצמבר ב 31יתרה ליום   2.6  

 שינוי נטו במהלך התקופה (0.7)

 2013במרס  31יתרה ליום    1.9 
 
 
 (מבוקר) 2013לשנת  שינויים ברווח כולל אחר מצטבר. 2
 

 
 רווח כולל אחר 

 התאמות בגין הצגת ניירות ערך  

 זמינים למכירה לפי שווי הוגן 

 ח''במיליוני ש 

  2012בדצמבר  31יתרה ליום   2.6  

 שינוי נטו במהלך התקופה (0.3)

 2013בדצמבר  31יתרה ליום    2.3 
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 4136 במרס 53 ליום הביניים הכספיים הדוחות לתמצית באורים
 

 (המשך) מצטבר אחר כולל רווח - 34 באור
 

 סמ השפעת ואחרי מס השפעת לפני, מצטבר אחר כולל רווח במרכיבי השינויים. ב
 
 במרס 31 וביום 2014 במרס 31 ביום שהסתיימו חודשים שלושה של לתקופות מצטבר אחר כולל ברווח שינויים. 1

2013. 
 

 
 ים שהסתיימולשלושה חודש

 4136במרס  53ביום  

 לפני מס השפעת מס לאחר מס 

   לא מבוקר   

   ח''במיליוני ש   

 

   
 השינויים במרכיבי רווח כולל אחר 

   
 התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן

   

 רווחים נטו שטרם 

 מומשו מהתאמות לשווי הוגן  2.4  (0.9)  1.5 

   

 רווחים בגין ניירות ערך זמינים למכירה

 (1)שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד  (0.4)  0.2  (0.2)

 כ השינוי נטו במהלך התקופה"סה  2.0  (0.7)  1.3 

      
 לשלושה חודשים שהסתיימו 

 )*(2013במרס  31ביום  

 לפני מס השפעת מס לאחר מס 

   לא מבוקר   

   ח''במיליוני ש   

 

   
 השינויים במרכיבי הפסד כולל אחר 

   
 התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן

   

 רווחים נטו שטרם 

 מומשו מהתאמות לשווי הוגן  0.3  (0.1)  0.2 

   

 רווחים בגין ניירות ערך זמינים למכירה

 (1)שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד  (1.4)  0.5  (0.9)

 כ השינוי נטו במהלך התקופה"סה (1.1)  0.4  (0.7)

 
 
 2013שינויים ברווח כולל אחר מצטבר לשנת . 2
 

 
 )*(2013בדצמבר  31ביום 

 לפני מס השפעת מס לאחר מס 

   מבוקר   

   ח''במיליוני ש   

 

   
 השינויים במרכיבי הפסד כולל אחר 

   
 הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגןהתאמות בגין 

   
 רווחים נטו שטרם 

 מומשו מהתאמות לשווי הוגן  5.2  (2.0)  3.2 

   

 רווחים בגין ניירות ערך זמינים למכירה

 (1)שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד  (5.5)  2.0  (3.5)

 כ השינוי נטו במהלך התקופה"סה (0.3)   -  (0.3)
 
 
 .9לפירוט נוסף ראה ביאור . הסכום לפני מס מדווח בדוח רווח והפסד בסעיף הכנסות מימון שאינן מריבית( 1)
 

 דיווח על סכומים שסווגו מחדש מחוץ לרווח כולל אחר "מיישם הבנק את הוראת הפיקוח על הבנקים בנושא  2014בינואר  1החל מיום )*( 
 .2013בספטמבר  30בהתאם לחוזר מיום " מצטבר     

 .9ראה גם ביאור . הבנק יישם את הוראה בדרך של יישום למפרע. עודכנו דרישות הגילוי בביאור, במסגרת החוזר     
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 4136 במרס 53 ליום הביניים הכספיים הדוחות לתמצית באורים
 

 צדדים קשורים ובעלי ענין -35באור 
 

 

 לאומי  -האם  מסגרת אשראי מחברת

 

 עמדה המסגרת הכוללת  2013לדצמבר  31ביום . למימון הפעילות השוטפת הועמדה לבנק מסגרת פעילות בחברת האם

 . ח"ח במט"מיליוני ש 20מזה עד , ח"מיליארד ש 1.9אישר לאומי מסגרת חדשה בסך  2014בינואר , ח"מיליוני ש 1.6מלאומי על 

המימון לטווח קצר מתנהל בתנאי . ח"מיליוני ש 200ש במימון לטווח ארוך עד לסכום של סכום המסגרת שלא נוצל ניתן לשימו

 . ד בשיעור הריבית הנקבעת על ידי בנק ישראל"חח
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