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הכללים . דוח הדירקטוריון נערך בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים

שיושמו בעריכת דוחות הביניים הינם עקביים לכללים ששימשו בעריכת הדוח השנתי 

  .2007  שלוח השנתידה ביחד עםלעיין בדוחות אלה יש  .2007 בדצמבר 31ליום 

   2008 יוניהסתכמו בסוף *)  וחוץ מאזנייםמאזניים(סך כל הנכסים בניהול הקבוצה 

 3.1% - בשיעור של כירידה, 2007 בסוף ח"ש מיליארד 764 לעומת ח"ש מיליארד 740 -בכ

  .יחס למטבעות החוץוהנובעת בעיקר מירידה בשוק המניות ומייסוף השקל ב

 של (custody)שווי ניירות ערך שבמשמרת , סך כל המאזן וכן תיקי ניירות ערך של הלקוחות * 

  .קופות גמל וקרנות השתלמות לגביהם ניתנים שירותי ניהול תפעולי ומשמורת, קרנות נאמנות

ח "מיליון ש 1,359 של השנה בסך הראשונה במחציתהרווח הנקי של הקבוצה הסתכם 

 הקיטון .25.7%בשיעור של ירידה , ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש1,830עומת ל

פרטים , ח" מיליון ש460-כבמפעולות רגילות הנקי רווח במירידה בעיקר ברווח הנקי נובע 

   .נוספים ראה להלן

ח " מיליון ש1,111- של השנה בבמחצית הראשונההרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכם 

 ברביע .29.3% בשיעור של קיטון ,בתקופה המקבילה אשתקדח " מיליון ש1,571לעומת 

 913ח לעומת " מיליון ש639מפעולות רגילות בסך הנקי השני של השנה הסתכם הרווח 

   .30.0%ירידה של , ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש

לחובות בהפרשות מגידול כתוצאה , מוסבר בעיקרהנקי מפעולות רגילות  ברווח הקיטון

שקוזז חלקית מגידול ברווח , מקיטון בהכנסות התפעוליות והאחרותו,  מסופקים

  . המימוני לפני הפרשות לחובות מסופקים

בתקופה ח " ש1.29ח לעומת "ש 0.94  היה2008 של במחצית הראשונההרווח הנקי למניה 

  .2007ח בכל שנת " ש2.37-ו, המקבילה אשתקד

 על ידי בנק מו כפי שפורס2008 במרס 31אית ליום בהתבסס על נתוני המערכת הבנק

  :היה כדלהלן הבנקאית מערכת סךבישראל חלקה של קבוצת לאומי 

  31.03.2008  31.12.2007  31.12.2006  31.12.2005  31.12.2004  

          באחוזים  

  30.0  30.0  30.1  29.8  29.5  סך כל המאזן

  29.9  29.9  29.8  29.7  29.5  אשראי לציבור

  30.3  30.6  30.5  30.2  29.7  ת הציבורפיקדונו

  34.0  30.2  * *27.5  37.9  *51.7  רווח מפעולות רגילות לפני מס 

  34.1  30.5  ** 25.6  38.4  *51.7  רווח מפעולות רגילות לאחר מס 

   .הפסדי בנק הפועלים ברביע הראשוןלאחר נטרול     *

   נבעו ןריגות שכמחציתהירידה בחלק הקבוצה נובעת בעיקר מהיקף הוצאות השכר הח * *
  .הטמההפר

בדילול  ( מההון המונפק של הבנק11.49%-ב מדינת ישראל החזיקה 2008 ביוני 30ביום 

 20 ביום .)13.96%בדילול מלא ( מזכויות ההצבעה בבנק 14.23%-וב, )11.27%מלא 

מלא בדילול ( מההון המונפק של הבנק 11.48%-ב  המדינה החזיקה2008 באוגוסט

   .)13.96%בדילול מלא ( מזכויות ההצבעה בבנק 14.22%- וב)11.27%

  
  מכירת מניות הבנק על ידי המדינה

 ממניות המדינה בבנק אשר פורסם על ידי החשב 20%מכירה של עד לנוהל ה בעקבות

 .Barnea Investments B.V חברת רכשה, 2005 בשנת.  י.הכללי במשרד האוצר ונכסים מ

  .  מהון הבנק9.99%") ברנע("

  ההתפתחות הכללית של עסקי הקבוצה. א 
  

תיאור עסקי קבוצת 
לאומי והתפתחותם 

  הכללית

  השליטה בבנק
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 מניות במועד 70,570,211(הבנק   מהון5%- שהן מעבר למניות ,מתוך המניות הנרכשות

וברנע והנאמן חתמו על ייפוי כח המסמיך את הועדה שמונתה , בנאמנותהוחזקו ) הרכישה

) 1 (1993-ד"התשנ, )הוראת שעה( לחוק המניות הבנקאיות שבהסדר 12בהתאם לסעיף 

לממש את ) 2(,  של הבנק ולהצביע בהן מכח המניות האמורות וכןלהשתתף בכל האסיפות

  .הזכות למנות דירקטורים בהתייחס לכל המניות של הבנק המוחזקות על ידי ברנע

האופציה .  נוספים מהון הבנק10.01%העניקה הממשלה לברנע אופציה לרכישת , כמו כן

 4.99%רשה למכור לפחות ברנע נד, לפי תנאי הליך המכירה. 2007 במאי 24פקעה ביום 

 18ביום , בעקבות זאת. וזאת בתוך שנה מאותו מועד)  שרכשה9.99%מתוך (ממניות הבנק 

 מניות רגילות 70,570,211רה בי הע2008 במאי 15הודיעה ברנע לבנק כי ביום , 2008במאי 

 Gabriel",ביחד( או לגופים קשורים אליו Gabriel Capital Corporation -של הבנק ל
Funds  ("תמורת השקעותיהם ב - Barnea S.a.r.l) וכן תמורת ) חברת האם של ברנע

כפוף לתנאים ולנסיבות , ערנ לבצע תשלומים בעתיד לב Funds Gabrielהתחייבות 

אין למר עזרא מרקין , ל" הנהודיעה ברנע לבנק כי כתוצאה מהעסקה , כמו כן. מסויימים

אשר נמצאת ,  ענין במישרין או בעקיפין בברנע, שנמצאות בשליטתו Funds Gabriel -ול

בשליטה מלאה של מר סטיבן פיינברג באמצאות קרנות השקעה פרטיות מקבוצת 

Cerberus .נמסר לבנק העתק מהודעת ברנע והנאמן על פקיעת ייפוי הכח הנזכר , בנוסף

  .לעיל

משיך  כי בכוונת משרד האוצר לה2007אוגוסט בלהנהלת הבנק הודיעה . י.נכסים מ

מכירת יתרת המניות לגוף בנקאי בינלאומי : בהפרטת הבנק באחת משתי הדרכים

או בדרך של  מכירת יתרת המניות בחבילה אחת או יותר , באמצעות בנק להשקעות

ומשרד האוצר . י.נכסים מ. בהליך מכירה פרטי וכי ישנה העדפה למכירה לגוף בנקאי זר

  .  לשמש יועץ לצורך קידום דרך זו.N.M. Rothschild & Sons Ltd  -בחרו ב

 .2007 לדוח השנתי של 16ע מכירת מניות הבנק ראה בעמוד "לפרטים בק

  .4בעמוד ע הנפקת כתבי אופציה לעובדים ראה "לפרטים בק

 19,549לעומת , ח"מיליון ש 20,428-ב 2008 ביוני 30-בהסתכם   של הקבוצהההון העצמי

הגידול בהון העצמי נובע בעיקר מהרווח . 4.5% עלייה של - 2007ח בסוף "מיליון ש

פרטים ראה ( ממימוש האופציות שהוקצו לעובדים ןמהגדלת ההו ,ונה הראשלמחצית

 ההון בגין פרעון הלוואות שהועמדו לעובדים לרכישת מניות ובניכוי מהתאמת, )להלן

ום  והתאמות מתרגירידת שווי של תיק ניירות הערך הזמין למכירהוששולם  דיבידנד 

  .דוחות כספיים של חברות כלולות

המהוות ובנקים מוחזקות בעיקר אגרות חוב ממשלתיות ) נוסטרו(בתיק ניירות הערך 

מרבית תיק ניירות הערך מסווג כניירות . בדרך כלל שימוש למקורות שגויסו ולהון הפנוי

ההכנסות נזקפות בדוח רווח . יס שווי הוגןערך זמינים למכירה ונכלל במאזן על  בס

וההפרש בין השווי לפי צבירה  לגבי אגרות חוב ולפי עלות לגבי , והפסד על בסיס צבירה

נרשם ישירות לסעיף נפרד בהון העצמי בניכוי השפעת המס מניות לבין השווי ההוגן 

  .המתיחס

במחצית נרשמה , וי הוגןמהתאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שוכתוצאה 

ח "מיליון ש 92מזה ( העצמי ח נטו בהון"מיליון ש 587ערך בסך  ירידת של השנה הראשונה

בתקופה המקבילה נטו ח "מיליון ש 195 ערך בסך עלייתלעומת ) ברביע השני של השנה

  .) המתיחסכל הסכומים הינם נטו לאחר השפעת המס(אשתקד 

מומשו כתבי , על פי תכנית ההנפקה כמפורט בהמשך, םבגין הנפקת כתבי אופציות לעובדי

.וההון גדל בהתאם, ח" מיליון ש576 בתמורה של 2008במחצית הראשונה של , אופציות

אמצעים הוניים 
ועיסקאות במניות 

  הבנק
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  ): התאמה בגין ניירות ערך זמינים למכירה לפני מס(להלן פירוט הסכומים בקרן ההון 

  2007 בדצמבר 31  תנועה  2008  ביוני30  

      )ח"במיליוני ש(  

  1,161  )632(  529  ניותמ

  20  41  61  אגרות חוב ממשלת ישראל

  1  -  1  אגרות חוב ממשלות זרות 

   *387(  )313(   *)700(  *אגרות חוב אחרות

  )30(  1  )29(  מכשירי חוב אחרים

  765  )903(  )138(  סך הכל

  )263(  316  53  מס המתייחס

  502  )587(  )85(  סך הכל נטו

ח "מיליוני ש) 47(לעומת , ח" מיליוני ש)36( חוב מגובות משכנתאות  אגרות2008 ביוני 30-מזה ל* 

  .34-32 לפרטים נוספים ראה עמודים .2007בסוף 

 בתיק הזמין למכירה ים ניירות ערך המוחזקהתאמותסך כל היתרה המצטברת נטו של 

לאחר השפעת (ח "מיליון ש 85של שלילי בסכום  מסתכמת 2008 ביוני 30לשווי שוק  ליום 

   ).מסה

  היתרה בגין התאמת ניירות ערך לשווי הוגן אינה ,על פי כללי חישוב  הלימות ההון

 למעט הפסדים שטרם מומשו מהתאמות ,משפיעה על חישוב ההון לצורך יחס הון מזערי

  . לשווי הוגן של מניות זמינות למכירה בניכוי השפעת המס

 בדצמבר 31-ב 6.5%-להשוואה ב 7.0%-ל הגיע 2008 ביוני 30-ב למאזן יחס הון עצמי

2007.  

 31-ב  11.52%-לבהשוואה  ,12.42%- ל2008 ביוני 30-ב הגיע יחס הון לרכיבי סיכון

 שנקבע על ידי המפקח על 9%שיעור זה גבוה מהשיעור המזערי של . 2007בדצמבר 

  בהשוואה  ,8.15%-ל 2008 ביוני 30-ביחס ההון הראשוני לרכיבי סיכון הגיע . הבנקים

  .2007 בסוף 7.55%-ל

מהנפקת מניות בגין מימוש אופציות לעובדים השיפור ביחסי הלימות ההון נובע בעיקר 

  . של השנהבמחצית הראשונהמהרווחים ו

  הנפקת כתבי התחייבות נדחים
הנפקה למשקיעים מסווגים מ "בעלמימון חברה  ביצעה לאומי 2008  בפברואר12-ב

תי סדרות של כתבי התחייבות נדחים על פי תשקיף בשח "ש מיליארד 2.5 -ולציבור בסך כ

,  והנפקת סדרה חדשה,ח"ש מיליון 815בסך ' ההנפקה כללה הרחבת סדרה ח. המדף

, אינם צמודים למדד' כתבי ההתחייבות מסדרה ט. ח"ש מיליון 1,700בסך ', סדרה ט

  .2013 וייפרעו בתשלום אחד באוגוסט 6.29%נושאים ריבית שנתית של 

נייר ערך הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים  גייס הבנק באמצעות 2008ס  במר12-ב

ח ובריבית משתנה בגובה ריבית בנק ישראל " מיליון ש400בהיקף של ) מ"נע(מסחרי 

 ימים עם אפשרות של הבנק לחידוש מדי 90ההנפקה היתה לתקופה של . 0.18%בתוספת 

יש אפשרות למכור חזרה למנפיק לרוכשי הנייר . רביע עד תום חמש שנים מיום ההנפקה

 20 ליום .ולקבל את הריבית שנצברה, בהודעה של שבוע מראש, את ניירות הערך מדי יום

  .ח" מיליון ש333הסכום במחזור עמד על , 2008באוגוסט 

  עסקות בעלי ענין במניות הבנק
טים לפר.  מלהיות בעלת ענין בבנק.Barnea Investments B.Vחדלה  2008 במאי 15ביום 

  . לעיל2בעמוד " השליטה בבנק"ראה 

  הנפקת כתבי אופציה לעובדים
תכנית להקצאה של כתבי , בנקהפה הכללית של י אישרה האס2006 בפברואר 2ביום 

 2006 בינואר 24כקבוע במתאר שפורסם על ידי הבנק ביום , ם זכאיםאופציה לעובדי

 כתבי 84,853,960  2006 בפברואר 14הוקצו ביום , בהתאם לתוכנית זו"). המתאר("
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ר "מזה הוקצו ליו( מניות רגילות של הבנק 84,853,960-אופציה הניתנים למימוש ל

 יתרת כתבי .) כתבי אופציה156,659ל הראשי " כתבי אופציה ולמנכ122,644הדירקטוריון 

 כל חליםעל כתבי האופציה האמורים  .83,595,949 היתה 2007 בדצמבר 31האופציה ליום 

  : הקבועים במתאר לרבותהתנאים

המנה האחת בתום שנתיים , ניתנים למימוש בשתי מנות שוותהיו כתבי האופציה   .1

 והמנה השניה החל מתום השנה השניה ממועד הממועד הקצאת כתבי האופצי

 .  הקצאת כתבי האופציה ועד לתום השנה השלישית ממועד הקצאת כתבי האופציה

 .ללא תמורה לעובדים הוקצו הכתבי האופצי  .2

החל ( ויהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ח"ש 13.465מחיר המימוש למניה יהיה   .3

, )כשסכומם צמוד למדד (יםהמחיר יותאם לחלוקת דיבידנד). 2005מחודש ספטמבר 

 מחיר המימוש .אם תהיה הנפקה כזו, מניות ההטבה ומרכיב ההטבה בהנפקת זכויות

ח " ש10.515-ח ו" ש11.272 היה 2008אוגוסט ב 20- ול2007 בדצמבר 31-המתואם  ל

 .בהתאמה

, 2008היה במחצית חודש פברואר , המועד למימוש המנה הראשונה של כתבי האופציה

מומשו במחיר ,  שהיו במחזור ממנה זו41,723,516וכל כתבי האופציה במספר כולל של 

 כתבי אופציה 14,818,065מומשו , 2008  באוגוסט 20 מאז ועד .ח" ש10.3381מימוש של 

  . כתבי אופציה26,891,415במחזור באותו מועד היה ה  יתרת כתבי האופצי.נוספים

 הבנק הוצאות שכר בהתאם לשווי רושםבגין הנפקתם של כתבי האופציה האמורים 

הוצאה זו .  וביטוח לאומי בתוספת מס שכרההאופציכתבי  של במועד ההענקה, ההוגן

ההקצאה בהוצאות של שנתיים ממועד  נק לאורך תקופה בדוחות הכספיים של הבנרשמת

  . שכר

ח לעומת " מיליון ש35סך הוצאה ב של השנה רשם הבנק ברווח והפסד במחצית הראשונה

  .ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש130-כ

בנק להעמיד לעובדיו הלוואות למימון מימוש כתבי העל רקע המגבלה שהוטלה על 

ה עקרונית שהושגה בין נציגות עובדי לאומי לבין בנק דיסקונט ובעקבות הסכמ, האופציה

הלוואות למימון , העמיד בנק דיסקונט  לעובדי לאומי שביקשו זאת, מ"לישראל בע

  .2008מימוש כתבי האופציה בפברואר 

 ביוני 30-והיתרה ל, ח"ש מיליון 277היה הסכום הכולל של ההלוואות שהועמדו כאמור 

  .ח"ון ש מילי147הינה  2008

מועד ,  לתקופה של עד שנה וחצי0.5%ההלוואות הועמדו בריבית שנתית של פריים מינוס 

ללא , י הנאמן על פי תכנית האופציות"תום החזקת המניות בנאמנות עבור העובדים ע

בנק לאומי איננו אחראי או ערב באופן . שעבוד המניות ועם זכות חזרה מלאה ללווים

  .כלשהו לפרעון ההלוואות

המפקח על הבנקים אישר לבנק להעניק לבנק דיסקונט  שירותי תפעול בקשר להלוואות 

  .ל"הנ

  הגדלת ההון המונפק של הבנק
 כתבי אופציה אשר הוקצו לעובדי הקבוצה 56,541,581מומשו , 2008 באוגוסט 20עד ליום 

-ל הגיע ההון המונפק של הבנק ל"ובמועד הנ, 2006 בינואר 24לפי המתאר מתאריך 

  .נ.ח ע" ש1,470,774,261
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   2008 -  2006לשנים מדיניות הדיבידנד . א
  : מדיניות דיבידנד כדלקמןקבוע החליט הדירקטוריון של הבנק ל 2006במרס  29ביום 

בגין השנים , וקת דיבידנד שנתיבכוונת הדירקטוריון להמליץ לפני האסיפה הכללית על חל

, מהרווח הנקי השנתי של הבנק הניתן לחלוקה 50%הווה לפחות בסכום המ, 2007- ו2006

או במצב המשק /או במצבו העסקי והכספי ו/אם לא יתרחש שינוי לרעה ברווחי הבנק ו

   .או בסביבה החוקית או הפיסקלית/הכללי ו

הקובע בין , 1999-ט"התשנ, כל חלוקת דיבידנד תהיה בהתאם לדרישות חוק החברות

ובלבד שלא קיים חשש סביר שהחלוקה , י לבצע חלוקה מתוך רווחיוכי הבנק רשא, היתר

כמו . בהגיע מועד קיומן, תמנע מן הבנק את היכולת לעמוד בחבויותיו הקיימות והצפויות

 איחס הון מזערי של: נדרש הבנק לעמוד במגבלות שקבע המפקח על הבנקים כגון, כן

לפיו , 1981-א"התשמ, )רישוי(א לחוק הבנקאות 23קיום דרישות סעיף , 9%-יפחת מ

, נקבעה מגבלה לגבי שיעור ההון אשר מותר לתאגיד בנקאי להשקיע בתאגידים ריאליים

וכן עמידה במגבלות שקבע המפקח על הבנקים בעניין מתן אשראי כשיעור מההון 

לא יחולק דיבידנד מתוך קרנות הון או : כגון,  דיבידנדיםחלוקתובמגבלות שקבע לענין 

או ; ל"שים בזכות הנובעים מתרגום דוחות כספיים של יחידות אוטונומיות בחומתוך הפר

  .כאשר אחת או יותר משלוש השנים הקלנדריות האחרונות הסתיימה בהפסד

לרבות (ל כל התחייבות כלפי צד שלישי כלשהו "אין בהצהרה על מדיניות הדיבידנד הנ

  ).בידנדים בעתידבענין מועדי תשלום דיבידנד או בענין שיעור חלוקת די

ל גם לשנת "להאריך את מדיניות הדיבידנד הנ החליט הדירקטוריון של הבנק 2008בינואר 

2008.  

למשמעות ". מידע צופה פני עתיד"הצהרות מסוימות המופיעות בפיסקאות לעיל מכילות 

תאור עסקי התאגיד הבנקאי ומידע צופה פני עתיד בדוח "ראה סעיף , מושג זה

  . להלן 13בעמוד " הדירקטוריון

  2007דיבידנד לשנת . ב

 אישרה את המלצת 2008 בינואר 17וחדת שהתכנסה ביום האסיפה הכללית המי

 49.8%-על חלוקת דיבידנד במזומן בשיעור של כ, 2007בדצמבר  11הדירקטוריון מיום 

ובשיעור ) ח"ש מיליון 1,414-כ (2007 החודשים הראשונים של 9מהרווח הנקי לתקופה של 

   . על ההון הנפרע100.0%ל ש

 20 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 2008 בפברואר 5הדיבידנד שולם ביום 

. 2008 בינואר 21דיבידנד ביום " אקס"המניות נסחרו ). התאריך הקובע (2008 בינואר

  .נ.ח ע" ש1.0ח לכל מניה רגילה בת "ש 1.0הדיבידנד היה בשיעור של 

 אישרה את המלצת הדירקטוריון ,2008 ביוני 5ביום ית שהתכנסה האסיפה הכללית השנת

- בשיעור של כ2007 על חלוקת דיבידנד נוסף במזומן בגין שנת , 2008 במרס 30מיום 

ובשיעור של  )ח" מיליון ש270-כ  (2007של של הרביע הרביעי  מהרווח הנקי 52.2%

חזיקו הלבעלי מניות ש, 2008 ביוני 30הדיבידנד שולם ביום .  על ההון הנפרע18.373%

דיבידנד ביום " אקס"סחרו נהמניות ). התאריך הקובע (2008 ביוני 17במניות הבנק ביום 

  .נ.ח ע" ש1.0למניה רגילה בת '  אג18.373-הדיבידנד היה בשיעור של כ. 2008 ביוני 18

 50.2%-ח שהם כ" מיליון ש1,684 בסך 2007סתכמו הדיבידנדים בגין שנת הבסך הכל 

  . נ.ח ע" ש1.0ח לכל מניה רגילה בת " ש1.18373ובשיעור של , 2007מהרווח הנקי לשנת 

  

  

  

   חלוקת דיבידנדים
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    יוני –ינואר   יוני -ינואר   שנת

2007  2007  2008    

  ):ח"במיליוני ש(הוצאות ורווח , הכנסות      

  רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים  3,913  3,602  7,648

  הפרשה לחובות מסופקים  560  49  407

  סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות  1,715  2,121  4,222

  סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות   3,456  3,288  6,937

  )הנפקת מניות ואופציות לעובדים(,  עלויות הפרטה:מזה  24  124  250

   רווח מפעולות רגילות לפני מסים  1,612  2,386  4,526

  רווח נקי מפעולות רגילות  1,111  1,571  2,984

  מפעולות בלתי רגילות לאחר מסיםרווח   248  259  373

  רווח נקי לתקופה  1,359  1,830  3,357

  רווח נקי מפעולות רגילות למניה  0.77  1.11   2.11

  )ח"בש(נקי למניה רווח   0.94  1.29  2.37

  דיבידנד מוצע   -  -    1,684

        

  ):ח"במיליוני ש(נכסים והתחייבויות לסוף התקופה       

  )סך כל המאזן(סך כל הנכסים   292,002  296,979  302,151

  אשראי לציבור  201,717  193,944  198,557

  ניירות ערך  43,494  45,323  47,169

  פיקדונות הציבור  221,752  236,521  238,045

  הון עצמי  20,428  19,648  19,549

        

  ):%-ב(יחסים פיננסיים עיקריים במונחים שנתיים       

  אשראי לציבור לסך המאזן  69.1  65.4  65.7

  ניירות ערך לסך המאזן  14.9  15.3  15.6

  פיקדונות הציבור לסך המאזן  75.9  79.7  78.8

  )א (ההון הכולל לרכיבי סיכון  12.42  11.89  11.52

  ראשוני לרכיבי סיכון הון   8.15  7.78  7.55

  למאזן) לא כולל זכויות בעלי מניות חיצוניים(הון עצמי   7.0  6.6  6.5

  )ג()  לא כולל זכויות בעלי מניות חיצוניים ( ממוצערווח נקי להון עצמי  14.1  21.0  17.4

  )ג ()נייםלא כולל זכויות בעלי מניות חיצו ( ממוצערווח נקי מפעולות רגילות להון עצמי  11.5  17.9  15.4

   מהרווח שיעור הפרשה למס  48.6  37.6  38.0

  )ג(הפרשה לחובות מסופקים מתוך האשראי לציבור    0.56  0.05  0.20

  )ג(הפרשה לחובות מסופקים מתוך כלל סיכון האשראי לציבור   0.36  0.03  0.13

  )ג(רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים לסך המאזן   2.70  2.44  2.53

  )ג ()ב(סך כל ההכנסות לסך כל הנכסים   3.89  3.89  3.93

  ) ד) (ג() ב ( בניהול הקבוצהסך כל ההכנסות לסך כל הנכסים  1.53  1.51  1.55

  )ג (סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות לסך כל הנכסים  2.38  2.23  2.30

  )ד) (ג(  בניהול הקבוצה לסך כל הנכסיםההוצאותסך כל   0.94  0.87  0.91

  )ג(רווח נקי לסך כל הנכסים הממוצעים   0.91  1.26  1.13

  )ג(רווח נקי מפעולות רגילות לסך הנכסים הממוצעים   0.74  1.08  1.01

   כולל הכנסות והוצאות ממכשירים פיננסיים נגזרים   מרווח פיננסי  1.84  1.45  1.71

  )ב(ההוצאות התפעוליות מסך כל ההכנסות   61.4  57.5  58.4

  ההכנסות התפעוליות והאחרות להוצאות התפעוליות והאחרות    49.6  64.5  60.9

  )ב(ההכנסות התפעוליות והאחרות מסך כל ההכנסות   30.5  37.1  35.6

  . בתוספת זכויות בעלי מניות חיצוניים ובניכוי השקעות בהון של חברות כלולות והתאמות שונות-הון עצמי   )א(

   .מון לפני הפרשה לחובות מסופקים בתוספת הכנסות תפעוליות ואחרות רווח מפעולות מי-סך כל ההכנסות   )ב(

  .על בסיס שנתי  )ג(

  .כולל פעילות חוץ מאזנית  )ד(

  

  מ וחברות מוחזקות שלו"בנק לאומי לישראל בע
  לאומינתונים עיקריים בקבוצת 
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  כללי

בהשוואה , 5.6%- של כבשיעורבמחצית הראשונה של השנה צמח המשק הישראלי 

 ברביע הראשון של השנה הרי לאחר צמיחה מהירה, עם זאת. לתקופה המקבילה אשתקד

, ההאטה בפעילות הכלכלית ברביע השני. שברביע השני נרשמה האטה בקצב הצמיחה

אם כי בחודשים , באה לידי ביטוי בעצירת הגידול בהכנסות המדינה ממיסים ישירים

שער החליפין של השקל מול הדולר יוסף במחצית . יוני נשמר עודף בתקציב המדינה-ינואר

הן כתוצאה מהיחלשותו של ,  מול הדולר12.8%-ל השנה בשיעור חד של  כהראשונה ש

ח "הדולר מול המטבעות העיקריים בעולם והן בעקבות השפעות של פעילות בשוק המט

ח ובחודש "לקראת סוף הרביע הראשון החל בנק ישראל להתערב במסחר במט. המקומי

. בממוצע יומי, יליון דולר מ100- הגביר את התערבותו והחל ברכישה של כ2008יולי 

 2008 ובשנה שהסתיימה ביוני 2.3%-יוני ב-האינפלציה במשק הסתכמה בחודשים ינואר

, לפיכך). 3% עד 1%(מעל הגבול העליון של יעד יציבות המחירים , 4.8%-עלו המחירים ב

החל בנק ישראל במהלך הרביע השני בתהליך של העלאת ריבית אשר נמשך גם 

בשוק המניות נרשמו . 4.0%שים יולי ואוגוסט בו עמדה הריבית על בהחלטותיו לחוד

 ירידות שערים חדות אשר תוקנו בחלקן ברביע השני כך 2008ברביע הראשון של 

בעיקר בהשפעת , יוני-בחודשים ינואר, 14.5%- בכ100אביב -שבמצטבר ירד מדד תל

  . המשבר בשווקים הפיננסיים בעולם

  

  התוצר העסקי וענפי המשק 

 6.7%-התרחב  במחצית הראשונה של השנה בשיעור של כ, תוצר הסקטור העיסקי

ברביע השני של השנה נרשמה האטה בצמיחת . בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

  . התחבורה והתקשורת,פעילות ענפי הבינויבמקורה של ההאטה . הסקטור העסקי

א על האטה בפעילות סקר החברות של בנק ישראל לרביע השני של השנה מצביע אף הו

התעשייה והשירותים , ענפי המסחר, מחד: תוך שונות בין ענפית, אם כי, הסקטור העסקי

, ענפי המלונאות, לפי נתוני הסקר, לעומת זאת.  סבלו מהאטה בקצב הגידול–ללא הייטק 

  . תקשורת והייטק המשיכו להתרחב בקצב גבוה יחסית, תחבורה

  

 היקף בששת החודשים הראשונים של השנה. פת הדוחענף התיירות המשיך לבלוט בתקו

 בהשוואה למספר הלינות 10%-גידול של כ,  לינות מיליון10-כבמלונות הסתכם בלינות ה

 במספר הלינות של 32%-עיקר הגידול נבע מעלייה של כ. בתקופה המקבילה אשתקד

נה הצביע הרביע השני של הש. 7%-תיירים כאשר מספר הלינות של ישראלים הצטמצם בכ

  . על המשך הגידול במספר הלינות אם כי בשיעור נמוך מזה שהיה בשני הרביעים הקודמים

  

  תקציב המדינה ומימונו

זאת . ח בתקציב הממשלה" מיליארד ש2.7-במחצית הראשונה של השנה נרשם עודף של כ

רמת .  כולה2008לשנת )  תוצר1.6%(ח " מיליארד ש11.5-לעומת גירעון מתוכנן של כ

 לעומת רמתן 6.8%-עלתה בכ) ללא מתן אשראי(ההוצאות של משרדי הממשלה השונים 

נתוני . 4.1%-כאשר בתקציב השנתי מתוכנן גידול של כ, בתקופה המקבילה אשתקד

ההכנסות ממיסים מצביעים על מגמת ירידה בהכנסות ממיסים ישירים בעוד שבמיסים 

קיים עודף גבייה של כמיליארד , וצרעל פי נתוני משרד הא. עקיפים נרשמה מגמת עליה

ביחס ליעד המופיע ,  כאשר בוחנים את היקף ההכנסות בפועל בתקופת הדוח,ח"ש

  . 2008בתקציב 

  

  תנועות הון ושער החליפין, סחר חוץ

 6.5-בששת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הגירעון המסחרי של ישראל בכ

חלק ניכר מגידול . תקופה המקבילה אשתקד מיליארד דולר ב3.4-מיליארד דולר לעומת כ

 מיליארד דולר ביבוא 2.9-זה מקורו בעליית מחירי האנרגיה אשר הביאה לעלייה של כ

 4.1%-רשם היצוא גידול בשיעור דולרי של כ, ברביע השני של השנה. חומרי אנרגיה
                                                           

(*)
משרד האוצר והבורסה לניירות , בנק ישראל, פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקורות הנתונים   

  .ערך

עיקריות התפתחויות 
   (*)במשק

 מידע אחר. ב
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. בהשוואה לרביע הראשון וממשיך את מגמת התרחבות היצוא הנמשכת תקופה ארוכה

יש לזכור כי הצגת הנתונים במונחי דולר משקללת בתוכה הן את השינוי , חד עם זאתי

במחירי היצוא והן את השפעת שער החליפין בין הדולר לשאר המטבעות של סחורות 

בתקופה הנוכחית בה ישנם שינויים חדים בשערו של הדולר תוך . היצוא של ישראל

אף באופן , צגה זו להיות שונההיחלשות משמעותית מול מטבעות רבים יכולה ה

  . מהצגת התפתחות היצוא במונחים כמותיים, משמעותי

נתוני החשבון השוטף של מאזן התשלומים לרביע הראשון של השנה מצביעים על עודף של 

הסבר .  מיליארד דולר ברביע המקביל אשתקד1.5- מיליארד דולר בהשוואה לכ1.1-כ

בשל עליית המחירים ,  מיליארד דולר1.5-לק של כמרכזי להרעה זו נבע מגידול ביבוא ד

, בעודף בחשבון השירותים,  מיליארד דולר0.9-אשר קוזז רק בחלקו מגידול של כ, בעולם

  .פ"על רקע גידול ביצוא שירותי מו, בין השאר

  

ח ותנועות ההון בששת החודשים "נתוני בנק ישראל על פעילות המשק בשוק המט

ההשקעות הישירות של זרים בישראל :  על מספר מגמות מלמדים2008הראשונים של 

הסתכמו במחצית הראשונה של השנה ) דהיינו השקעות בעלות אופי אסטרטגי ולא פיננסי(

לעומת . 2007ירידה קלה לעומת הממוצע בשנת ,  מיליון דולר בממוצע לחודש713-בכ

ייתכן ועל , ותרל ירדו באופן משמעותי י"השקעותיהם הישירות של ישראלים בחו, זאת

מגמה . לישראל) נטו(גדלו תנועות ההון הישירות , כך. רקע ההאטה הכלכלית העולמית

ההשקעות ): ח ומניות למסחר"אג(דומה ניתן למצוא גם בתנועות ההון בעלות אופי פיננסי 

 מיליון דולר 130- לכ2007 מיליון דולר בחודש בשנת 180-של זרים בישראל ירדו מכ

המגזר הפרטי (ל "ההשקעות של ישראלים בחו, לעומת זאת. 2008יוני -בינואר, בחודש

 2008 לכמעט אפס בשנת 2007 מיליון דולר בחודש בשנת 225-ירדו מכ) בנקאי-הלא

).   מיליון דולר900-ל כ"יוני השתנתה המגמה והושקעו בחו-למרות שבחודשים מאי(

ת השקל בעיקר עקב נתונים אלה מלמדים כי השפעת תנועות ההון תמכה בהתחזקו

  . אשר היה משמעותי יותר מהירידה בתנועות ההון הנכנסות, צמצום ביציאת כספים

.  בשערו של השקל מול הדולר12.8%-נרשם ייסוף של כ, יוני-במהלך החודשים ינואר

החל באמצע . 6.6%-נחלש האירו מול השקל בשיעור מתון יותר של כ, באותה תקופה

, 1998לראשונה מאז , ח"ישראל לרכוש דולרים בשוק המטהחל בנק , 2008חודש מרס 

 מיליון 25-כ( מיליארד דולר 10-במסגרת התכנית להגדלת היתרות בשנתיים הקרובות בכ

  . 2008 במרס 20-עליה הודיע הבנק המרכזי ב) דולר ביום

ח " הודיע בנק ישראל כי החל ביום זה יגדיל את קצב רכישות המט2008,  ביולי10-ב

הבנק המרכזי הסביר בהודעתו כי ההחלטה .  מיליון דולר בממוצע ביום100 וירכוש

להגדיל את קצב הרכישות התקבלה לאחר שהתכנית להגדלת היתרות נבחנה על רקע 

לאחר הודעת . תנאי השוק באותה עת והשינוי המצטבר המהיר בשער החליפין של השקל

 לדולר ח"ש 3.23 ביולי על 9-בבנק ישראל החל תהליך של פיחות בשקל ושערו אשר עמד 

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל עמדו בסוף חודש יוני .  לדולרח"ש 3.47-הגיע בסוף יולי ל

בחודש . 2007 מיליארד דולר בסוף שנת 28.5- מיליארד דולר בהשוואה לכ31.3 על 2008

  . מיליארד דולר נוספים1.2-יולי גדלו היתרות בכ

  

  אינפלציה ומדיניות מוניטרית

 ומשקף את 4.8%- הסתכם בכ2008י יימה בחודש יולקצב עליית המחירים בשנה שהסת

מדד המחירים ,  באופן דומה. 3% עד 1%הסטייה המשמעותית מיעד האינפלציה של 

-מהיר של כזהו קצב שנתי . 3.5%- ב2008של שבעת החודשים הראשונים לצרכן עלה ב

זה גבוה שיעור  . של השקל מול הדולר וזאת למרות הייסוף הניכר בשער החליפין 6.1%

 ,9.1% של בשיעור, מהירהה העלייה מן  הושפע במידה ניכרת2008שנרשם מראשית 

בעיקר , זאת. מחצית העלייה הכוללתכאשר תרמו וחומרי גלם מיובאים במחירי המזון 

זאת בניגוד , 1.0%- בתקופה זו בעלהסעיף הדיור . בהשפעת התפתחות המחירים בעולם

בין התפתחות סעיף " ההתנתקות"נמשכה , בכך.  השקל לעומת הדולרת התיסוף שללמגמ

אשר המתאם ביניהם היה חיובי וגבוה , הדיור לשער החליפין של השקל ביחס לדולר

  . לאורך שנים ארוכות
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 4.25%-ל, 2007 בחודש דצמבר 4.0%-מ,  בראשית השנה העלה בנק ישראל את הריבית

לאור החשש הניכר מהשפעות אפשריות של המשבר ,  הרביעבהמשך. 2008בחודש ינואר 

החל הבנק , הפיננסי על הצמיחה בעולם והשלכות שליליות אפשריות על כלכלת ישראל

על רקע , החל בחודש יוני.  בחודש אפריל3.25%-עד ל, המרכזי במהלך של הורדת ריבית

החל ,  המחיריםהעלייה בסביבת האינפלציה אשר חרגה באופן משמעותי מיעד יציבות

כאשר הריבית לכל אחד מהחודשים יוני עד , בנק ישראל בתהליך של העלאת ריבית

 וזאת כדי להחזיר 2008 בחודש אוגוסט 4.0%- נקודת האחוז עד ל0.25-הועלתה ב, אוגוסט

  .    את האינפלציה לתחום של יציבות המחירים

  

  שוק ההון

ההון הישראלי מן הטלטלות הושפע שוק , ב"על רקע משבר האשראי שהחל בארה

- ירד במחצית הראשונה של השנה בכ100 תל אביב מדד. בשווקים הפיננסיים בעולם

 כאשר ברביע הראשון נרשמה ירידה חדה של מחירי המניות אשר תוקנה בחלקה 14.5%

ב והמשכו "ן בארה"ראשיתו של המשבר בשוק הנדל. 6.4%-ברביע השני בו עלו המניות בכ

ן "כאשר שוק הנדל, ב ובמדינות נוספות"ת פיננסיים גדולים בארהבפגיעה במוסדו

נרשמו ירידות שערים חדות בשוקי , על רקע זה. במדינות כמו בריטניה נפגע אף הוא

אשר השפיעו גם על שוק המניות ,  המניות בעולם תוך תנודתיות גבוהה של המדדים

 של מחזור המסחר, כך.  המסחרימחזורהשפעה נוספת של המשבר הייתה על . המקומי

התרחב בשיעור קל , ומחוצה לה  בתל אביבי המרה בבורסהר בוניירות הערךמניות ה

, בממוצע יומי ,ח" מיליארד ש2.2-והסתכם בכ 2008בלבד בששת החודשים הראשונים של 

, זאת. 4.3%-עליה בשיעור של כ, 2007בשנת בממוצע יומי ח " ש מיליארד2.1-ומת כלע

  . ספרתיים בשנים האחרונות-ול דולאחר שיעורי גיד

בשוק אגרות החוב בלטו במחצית הראשונה של השנה אגרות החוב הממשלתיות צמודות 

, בפרט.  על רקע העלייה המשמעותית בסביבת האינפלציה, זאת. 5.6%-המדד אשר עלו בכ

מדדי , לעומת זאת. 6.4%- שנים אשר שעריהן עלו בכ10-7בלטו האגרות לטווח ארוך של 

עלו באותה תקופה בשיעור מתון " גילון"ו" שחר"צמודות -גרות החוב הממשלתיות הלאא

  .   בהתאמה, 2.0%- ו2.5%-של כ

  

  הנכסים הכספיים שבידי הציבור

, ח"ש מיליארד 2,051-תיק הנכסים הכספיים שבידי הציבור הסתכם בסוף חודש יוני בכ

של , עלייה זו, יחד עם זאת. 2007בהשוואה לרמתו בסוף חודש דצמבר , 1.7%-עלייה של כ

ברכיב הצמוד ( כלולה בתיק 2008מקורה בכך שמאז ראשית פברואר , ח"ש מיליארד 34-כ

 מיליארד 71-התחייבות הממשלה לסייע לקרנות הפנסיה הותיקות בהיקף של כ) למדד

.  בשווי התיק1.8%-בנטרול הכללת רכיב זה הייתה ירידה נומינלית של כ, לפיכך.  ח"ש

נת רכיבי התיק מלמדת על שחיקת שווי המניות שבידי הציבור כתוצאה מירידות בחי

ח בהשפעת הייסוף בשערו של "ל וירידת שווי הנכסים צמודי המט"המחירים בארץ ובחו

צמודים וצמודי המדד גם -לעומת זאת גדלו הרכיבים הלא. השקל בעיקר מול הדולר

  . בהשפעת צבירת נכסים על רקע המשך הצמיחה במשק

, ח ושטרי הון"אג, פיקדונות הציבור (בקבוצההנכסים הכספיים של הציבור המנוהלים 

קופות גמל ,  של קרנות נאמנות(Custody)כולל ניירות ערך שבמשמרת , תיקי ניירות ערך

וקרנות השתלמות לגביהם ניתנים שירותי ניהול תפעולי ומשמרת הסתכמו בסוף יוני  

קיטון , 2007ח בסוף דצמבר " מיליארד ש719 -השוואה לכח ב" מיליארד ש692 - בכ2008

  .3.7%של 

  

  האשראי הבנקאי

, )נתונים על בסיס ממוצעים חודשיים, כולל בנקים למשכנתאות(האשראי הבנקאי במשק 

ההשפעה של ייסוף . 1.1%-התרחב במחצית הראשונה של השנה  בשיעור נומינלי של כ

הייתה משמעותית ) יוני- בחודשים ינואר12.8%(שער החליפין של השקל לעומת הדולר 

הקצב השנתי של גידול האשראי , כך שבנטרול השפעת הייסוף,  נקודות אחוז2.5-וגרעה כ

חלק מן ההסבר לכך הוא הצמצום בהיקפן של ההנפקות של אגרות . בקירוב , 7%-הגיע ל

פ אומדן "ע, אלה הסתכמו. המהוות תחליף לאשראי הבנקאי, חוב על ידי חברות במשק
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במחצית הראשונה של , ח בלבד" מיליארד ש10-12-בכ, ע"המבוסס על נתוני הבורסה לני

נראה כי בתקופת הדוח , לפיכך. 2007ח בשנת " מיליארד ש70-לעומת הנפקות של כ, השנה

שאפשרה את גידולו , נרשמה תחלופה מסוימת בין האשראי החוץ בנקאי לאשראי הבנקאי

  .  השנים האחרונותבקצב מהיר יחסית לזה של

 2.6%עלייה של , ח" מיליארד ש137.2- בכ2008 הסתכם בסוף יוני בבנקהאשראי לציבור 

  .2007ביחס לסוף 

  

  דירוג האשראי של מדינת ישראל ובנק לאומי

כי היא מעלה את דירוג Fitch הודיעה חברת דירוג האשראי , 2008 בפברואר 11-ב

העלאת ". יציבה"כאשר תחזית הדירוג היא ) A(-ל) -A (-האשראי של מדינת ישראל  מ

תוצר אשר הגיע בשנה שחלפה לרמה /הדירוג הוסברה בירידה המהירה ביחס חוב ציבורי

 בפברואר הודיעה החברה כי 14-ב. הרמה הנמוכה מאז ומעולם, 80%-של מעט יותר מ

". יציבה"עם תחזית דירוג ) A-(-ל) +BBB (-היא מעלה את דירוג האשראי של הבנק מ

בעקבות העלאת דירוג האשראי של המדינה והערכת החברה כי התחזקה היכולת , זאת

  .של המדינה להעמיד תמיכה לבנק במקרה הצורך

כי היא מעלה את דירוג , 2008 באפריל 17-הודיעה ב' חברת דירוג האשראי מודיס

העלאת דירוג זו משקפת את . A1- לA2-ח ובמטבע מקומי מ"האשראי של ישראל במט

קיומה של משמעת תקציבית , יכולת העמידה של ישראל מול  זעזועים כלכליים ופוליטיים

 באפריל 22-ב. ב ומיהדות העולם"ואת התמיכה הפיננסית והפוליטית הנמשכת מארה

 בעקבות  A1 - לA2-הודיעה החברה כי היא מעלה את דירוג האשראי של הבנק מ, 2008

  .העלאת דירוג האשראי של המדינה

לניירות ערך מסחריים ) +A-1(על דירוג של ,  מעלות S&P הודיעה חברת 2008במרס  4-ב

  .ח"שיונפקו על ידי הבנק בהיקף של עד מיליארד ש

הודיעה החברה על הורדה בדירוג של כתבי ההתחייבות הנדחים , 2008 ביוני 26ביום 

 S&P די זוהי תוצאה של התאמת הדירוג על י. +AA- לAAA-שהונפקו על ידי הבנק מ

למתודולוגיית הדירוג הבינלאומית של , מעלות הנוגעת להנפקות של המערכת הבנקאית

S&P . לפיכך קבעה החברה כי כתבי ההתחייבות הנדחים של הבנקים בישראל אשר דורגו

  . ידורגו ברמת דירוג אחת נמוכה מדירוג המנפיק, על ידה בעבר

   

  התפתחויות כלכליות בעולם

המשך התדרדרות : וודאות עיקריים-ניצבת בפני שלושה גורמי איהכלכלה הגלובאלית 

התרבו  מחצית הראשונה של השנהב. האטת הצמיחה והאצה באינפלציה, במגזר הפיננסי

אם כי נראה כי עוצמתה מתונה ביחס , בעולם הכלכלית בפעילות להאטה סימניםה

 המשכנתאות קושו למגורים ן"הנדל בשוק המשבר רקעזאת על . לציפיות המוקדמות

 והביא, והפיננסית הבנקאית המערכת על גם לשלילה השפיעאשר ,  ובבריטניהב"בארה

קרן המטבע הבינלאומית . למחיקות בהיקפים ניכרים על ידי קבוצות בנקאיות גדולות

)IMF ( 2009- ו2008את תחזיתה לצמיחה העולמית לשנים , 2008עדכנה בחודש יולי .

נרשמה עלייה בתחזית , 2008ר פורסמה בחודש אפריל בהשוואה לתחזית הקודמת אש

 נקודת 0.8נרשם עדכון כלפי מעלה של , בפרט. 2009 והן לשנת 2008הצמיחה הן לשנת 

ובשיעור מתון יותר ) 1.3%-ל (2008האחוז בתחזית להתפתחות המשק האמריקאי  לשנת 

 התחזיות לשנים ,באשר לאזור האירו. 2009 בתחזית לשנת 0.8%- נקודת האחוז ל0.2של 

לעומת ההאטה הבולטת בקרב . בהתאמה, 1.2%- ו1.7% עומדות על 2009 - ו2008

הרי בקרב מדינות מרכז ומזרח אירופה ומדינות אסיה , המדינות המתקדמות

המשמעות . 2008- אינה מאופיינת בצמיחה מתונה יותר מאשר ב2009שנת , המתפתחות

 צפויה להיות שנה בה תמשך האטה בקצב 2009  היא ששנת IMF-העיקרית של תחזית ה

אם כי אין מדובר במיתון אלא , )advanced economies(צמיחת המדינות המתקדמות 

צפויה להיעצר ההאטה בקרב המדינות , לעומת זאת. בהמשך צמיחה חיובית לנפש

  . עימן יש לישראל קשרי סחר מתפתחים, המתפתחות
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  :רים לצרכן ובשערי החליפיןלהלן הנתונים על שינויים במדד המחי

     חודשיםלשישה  שלושה חודשיםל  

    נסתיימוש  נסתיימוש  

  שנתל  ביוני 30יום ב  ביוני 30יום ב  

  2008  2007  2008  2007  2007  

  )באחוזים(  

  2.8  0.27  2.85  0.71  2.44  "ידוע"מדד המחירים ה שיעור עליית

  )9.0(  0.57  )12.84(  2.26  )5.66(  ב"שער הדולר של ארה )ירידת(עליית שיעור 

  1.7  2.68  )6.61(  3.23  )5.91(  שער הארו) ירידת (שיעור עליית

  )7.0(  2.63  )13.46(  4.70  )5.54(  הלירה שטרלינג שער )ירידת(עליית  שיעור

  )1.3(  )0.46(  )3.84(  1.26  )8.06(  ש"שער הפר) ירידת(שיעור עליית 

  

  
  :להלן שערי החליפין היציגים העיקריים

   בדצמבר 31     ביוני30     

    2008  2007  2007  2006  

        ח"בש    

  4.225  3.846  4.249  3.352    ב"דולר ארה

  5.564  5.659  5.713  5.284    ארו

  8.288  7.710  8.507  6.673    לירה שטרלינג

  3.465  3.420  3.450  3.289    פרנק שויצרי

  



        דוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריון

13  

  טוריוןתיאור עסקי התאגיד הבנקאי ומידע צופה פני עתיד בדוח הדירק

גם מידע המתייחס לעתיד , בנוסף לנתונים המתייחסים לעבר, דוח הדירקטוריון כולל

מידע צופה פני עתיד ". מידע צופה פני עתיד" כ,1968-ח"התשכ, המוגדר בחוק ניירות ערך

אית ואינה בשליטתו של הבנק מתייחס לאירוע או לעניין עתידיים שהתממשותם אינה וד

  .בלבד

, "הבנק מאמין"ך כלל באמצעות מילים או ביטויים כגון ר מנוסח בדמידע צופה פני עתיד

מדיניות ", "הבנק מעריך", "הבנק מתכנן", "הבנק מתכוון", "הבנק מצפה", "הבנק צופה"

"  עלול להשפיע", "יעדים", "אסטרטגיה", "תחזית הבנק", "תכניות הבנק","הבנק

  .וביטויים נוספים המעידים על כך שמדובר בתחזית לעתיד ולא בעובדות עבר

על תחזיות לעתיד , בין השאר, המידע צופה פני עתיד הנכלל בדוח הדירקטוריון נסמך

בנושאים שונים הקשורים להתפתחות הכלכלית בארץ ובעולם ובמיוחד לשוקי המטבע 

להתפתחויות ,  להתנהגות המתחרים,להוראות גורמי פיקוח, לחקיקה, ושוקי ההון

  .טכנולוגיות ולנושאי כח אדם

כתוצאה מאי היכולת לחזות בוודאות שאמנם תחזיות אלה תתממשנה ומכך שבפועל 

קוראי הדוח צריכים להתייחס בזהירות , האירועים יכולים להיות שונים מאלו שנחזו

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

ודאות והתוצאות הכספיות והעסקיות העתידיות של קבוצת לאומי עשויות להיות שונות 

  .באופן מהותי

   .הבנק אינו מתחייב לפרסם עדכון למידע צופה פני עתיד הכלול בדוחות אלה

  רכוש נספי השואה

אה ועדת חקירה פרלמנטרית שהוקמה לנושא איתור והשבת נכסים של נספי השו

מהדוח עלה כי נכסים של נספי שואה שהיו .  דוח מסכם2005פרסמה בינואר  , ")הועדה("

 דילי, עת ה בתוקף באותו שהיהוראותעל פי , פלשתינה הועברו-מופקדים בבנק אנגלו

 ,לאפוטרופוס הכללי, לממונה הישראלי על רכוש האויב ,  על רכוש האויב הבריטיהממונה

 זאת הומלץ בדוח על שערוך הכספים בצירוף הפרשי הצמדה יחד עם. או הוחזרו לזכאים

  . למשך התקופה שהם היו בעבר בידי הבנק, רטרואקטיביים

השבה ליורשים והקדשה ( נכנס לתוקף חוק נכסים של נספי השואה 2006 בינואר 3-ב

הקובע כי מי שמחזיק בישראל נכסים ") החוק(", 2006 -ו "התשס, )למטרות סיוע והנצחה

חייב להעבירם לחברה לאיתור ולהשבת ) כהגדרת מונחים אלה בחוק(פי שואה של נס

בצירוף הפרשי , שהוקמה על פי הוראות החוק, ")החברה("מ "נכסים של נספי השואה בע

דוח ועדת השיערוך . אשר שיעורם נקבע על ידי ועדת שערוך מיוחדת, הצמדה וריבית

  . ערכת הבנקנמסר לבנק ובהתאם נעשו הפרשות מתאימות לפי ה

 מיליון 20העביר הבנק  לחברה סכום של  , מתוך רגישות ציבורית וכמחווה של רצון טוב

כדי שניתן יהיה לעשות שימוש בסכום זה לשם תשלום כספים ליורשי הנספים , ח"ש

בהתאם להוראות החוק ועל פי קריטריונים ראויים אשר ייקבעו על , בחייהם, ולניצולים

  . החוקכמצוות , ידי החברה

כעמדתו של (הבנק הודיע לחברה כי אם ייקבע שאין הוא חייב בתשלום סכומים כלשהם 

אזי כל יתרת , או שהוא חייב בתשלום כספים שסכומם נמוך מהסכום ששולם) הבנק

אם ייקבע כי הבנק חייב בתשלום . הסכום  תחשב כתרומה למטרות הנזכרות לעיל

אזי , שסכומם גבוה מהסכום ששולם, שואהסכומים לניצולים או ליורשים של נספי ה

  .יקוזז על ידי הבנק מסכום החבות) צמוד למדד ונושא ריבית(סכום התשלום 

לתשלום סכום , התקבלה בבנק דרישה ראשונה מאת החברה, 2008 במרס  4ביום 

על פי הוראות , שלטענת החברה על הבנק להעביר לה, ח" מיליון ש148-משוערך של כ

.  ח" מיליון ש130 -וחר יותר הפחיתה החברה את סכום הדרישה לכ כאשר מא, החוק

תוך שהוא דוחה את הטענה כי קיימת לו חבות כספית ביחס , לדרישת החברה השיבהבנק 

  . לרוב רובם של הנכסים הכלולים בדרישה

סביבה כללית והשפעת 
גורמים חיצוניים על 

   הפעילות



        דוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריון

14  

מר תיאודור , )בדימוס( את כבוד שופט בית המשפט העליון 2007הבנק מינה בתחילת יולי 

ודק חיצוני לשם בדיקה עצמאית ובלתי תלויה של חבות הבנק על פי הוראות כב, אור

, ושל התנהלות הבנק בכל הנוגע לנכסים של נספי השואה, אם וככל שהיא קיימת, החוק

לפני מספר ימים העביר הבודק לידי הבנק את חלקו השני של הדוח .  כהגדרתם בחוק

נק בנושאים העיקריים  שבמחלוקת בשני חלקי הדוח מאשש הבודק את עמדת הב. שכתב

שפורסמו , בחלקו השני של  הדוח מתייחס הבודק לחשבונות ללא תנועה. בין הבנק לחברה

באתר האינטרנט של הבנק , בתיאום עם האפוטרופוס הכללי, 2000על ידי הבנק בשנת 

חובת ההוכחה המשפטית אם כספים אלה , לדברי הבודק". חשבונות שלא נדרשו"כ

הבודק ממליץ לבנק . נספי השואה מוטלת על החברה וקיים קושי להוכיח זאתשייכים ל

לאחר , ים שיוערך על ידי הבנק בעתידסכום מסו,  מתוך רצון טוב, לחברהכי יוענק על ידו 

כנזכר , הבודק מזכיר את הסכום שהועבר כבר על ידי הבנק. שתוגשנה כל דרישות החברה

הבנק ישקול המלצה זו לאחר שתוגשנה כל . מענק זהאשר יוכל להוות  כל או חלק מ, לעיל

  .דרישות החברה ויהיו בידיו מלוא הנתונים הרלוונטיים

 אין  צורך בתוספת להפרשה בגין דרישה זו או בגין האמור בדוח ,להערכת הבנק, בשלב זה

  .הבודק

  הרפורמה בעמלות

  . נכנסה לתוקף רפורמה מהותית בתחום העמלות2008 ביולי 1-ב

שנחקק  ,1981-א"התשמ, )שירות ללקוח(לחוק הבנקאות  12מס מה מעוגנת בתיקון הרפור

  .2007ביולי 

מטרת החוק היתה לקבוע תעריפון עמלות חדש ללקוחות יחידים , כפי שנאמר בחוק

במטרה , יפעל הנגיד להצגה הוגנת ומובנת של העמלות"אשר בקביעתו , ועסקים קטנים

".  את העלות של ניהול חשבון ואמצעי תשלוםלהבטיח את יכולת הלקוחות להשוות

אשר בכתב , קדמה לחקיקה הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לעניין עמלות הבנקים

המינוי שלה צויינו כמטרות מרכזיות יצירת שקיפות במערכת העמלות והיותה מובנת 

  .  והגברת התחרות בין הבנקים, לציבור הלקוחות

נקים רשימה אחידה ומחייבת של שירותים במסגרת הרפורמה קבע הפיקוח על הב

  יחידיםאשר עבורם רשאים התאגידים הבנקאיים לגבות עמלות מלקוחות , בנקאיים

  ").תעריפון העמלות המלא("כהגדרתם בחקיקה , ומעסקים קטנים

  :בתוך כך הושגו מספר מטרות חשובות

וחות היחידים הניתנים ללק מספר העמלות בשירותים הצרכניים –צמצום מספר העמלות 

  .על ידי איחוד וביטול עמלות, צומצם בכשני שלישוהעסקים הקטנים 

 שירותים זהים יקראו בשם זהה בכל –קביעת שמות אחידים לשירותים בנקאיים 

   במטרה להקל על ההשוואה, הבנקים

רוכזו השירותים ,  בנוסף לתעריפון העמלות המלא–קביעת תעריפונים מצומצמים 

שכל אחד מהם כולל  נושא מרכזי , ים בשלושה תעריפונים מצומצמיםהבנקאיים השכיח

ריכוז העמלות הנפוצות בתעריפונים . משכנתאות וכרטיסי אשראי, חשבון עובר ושב: אחד

  .מצומצמים מקל על בדיקה והשוואה בין העמלות בבנקים השונים

, קים קטניםאחד השינויים המהותיים שעשה בנק ישראל בתעריפון העמלות ליחידים ועס

" פעולה על ידי פקיד"הינו איחוד הפעולות הנפוצות בחשבון עובר ושב תחת הכותרת 

  ". פעולה בערוץ ישיר"ובנפרד 

לפיקוח על , 2008בתחילת חודש מאי , העביר לאומי, על פי הנחיית המפקח על הבנקים

, )"התעריפון החדש("הבנקים את התעריפון החדש ללקוחות יחידים ועסקים קטנים 

בעקבות תגובת הפיקוח נערכו מספר שינויים . הכולל את התעריפים שנקבעו על ידי לאומי

  .בתעריפון

, הוציא המפקח על הבנקים חוזר הבהרות, לקראת כניסת הרפורמה בעמלות לתוקף

הודיע בחוזר נוסף כי בכוונתו לתקן את התוספת הראשונה לכללי הבנקאות  2008וביולי 

יהיו זכאים , ונכים " אזרחים ותיקים"באופן שלקוחות שהינם , )תעמלו( )שירות ללקוח(
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שהינו נמוך באופן מהותי לעומת , לארבע פעולות על ידי פקיד במחיר פעולה בערוץ ישיר

לאחר .ושהפקדת שיק בתיבת שירות תחוייב בעמלת פעולה בערוץ ישיר, מחיר פעולת פקיד

 פרטיות שמטרתן להגביל את סכומי הוגשו הצעות חוק, כניסת הרפורמה בעמלות לתוקף

  .העמלות ואפשרות גבייתן

, ל"הפרטיות הנוטרם בחינת הצעות החוק , לאור הנסיבות הידועות לו עתה, אומי מעריךל

הערכה . ח"מיליון ש 85 -תהיה כ, כי הפגיעה בהכנסות הקבוצה מעמלות במונחים שנתיים

 ועל ההבהרות האחרונות של ,זו מבוססת על מבנה התעריפון החדש שקבע בנק ישראל

  .הבנק ממשיך לבחון את השלכות הרפורמה.   לשינוי התעריפוןבנק ישראל

  ייעוץ פנסיוני

היערכות זו כרוכה . היערכות לכניסה לתחום הייעוץ הפנסיוניה סיים את מרביתהבנק 

בטוח , הבנק הגיש לממונה על שוק ההון. בפיתוח כלים מיכוניים ובהכשרה וגיוס עובדים

 לאחר שסוכם מתווה ,בקשה לקבלת רשיון יועץ פנסיוני") הממונה על שוק ההון("וחסכון 

הבנק  .לעיסוק ביעוץ פנסיוני) לאומי ופועלים(המאפשר את כניסת הבנקים הגדולים 

  .ממתין לקבלת הרשיון ובכוונתו להתחיל במתן שירותי ייעוץ פנסיוני מיד לאחר קבלתו

ות קופות התגמולים של עובדי בנק לאומי ועובדי בנק  הושלמה הערכ2008 ביולי 31-ב

, לאחר קבלת אישור הממונה על שוק ההון, ")קופות העובדים("לאומי למשכנתאות 

 מנוהלות 2008החל מאוגוסט . כנדרש בחקיקה שהתקבלה בעקבות המלצות ועדת בכר

נותן לחברה והבנק , קופות העובדים על ידי חברה מנהלת המוחזקת על ידי עמיתי הקופות

  .   כפי שהותר בחקיקה, המנהלת שירותים

טיוטא שניה של חוזר בנושא שירותי תפעול ,  הוציא הממונה על שוק ההון2008יוני ב

, להמשיך לתת לעמיתיהן, זמניים שמטרתו לאפשר לחברות מנהלות של קופות גמל 

 2007מבר טיוטא ראשונה של חוזר זה הוצאה בדצ. שירותים שונים באמצעות הבנקים

  .2007ונזכרת בדוח השנתי לשנת 

לתת , 2010 באוגוסט 1עד , במסגרת טיוטת החוזר איפשר הממונה לתאגידים בנקאיים

, לקבל מידע מעמיתים ולעדכן את פרטיהם, שלא באמצעות האינטרנט, מידע לעמיתים

לקבל בקשות מעמיתים , לקבל מידע ממעסיקים בנוגע להפקדת כספים עבור עובדיהם

ולקבל בקשות הפקדה שוטפות , ח"ש 50,000שיכת כספים בסכומים שאינם עולים על למ

  .  של כספים

את המידע בדבר קופות שלהם הממונה הורה לבנקים להסיר מאתרי האינטרנט , כמו כן

  .   והבנק פעל על פי ההוראה האמורה, הגמל של לקוחות הבנקים

,  כנסתית מספר הצעות חוק מטעם חברלחן הכנסו הונחו על ש2008בחודשים יוני ויולי 

, )עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני(לתיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

 ותהמשולמהתיקונים המוצעים מתייחסים בעיקר לנושא עמלות ההפצה . 2005-ה"התשס

  . לבנקים העוסקים בייעוץ פנסיוני

בשיווק , יסוק בייעוץ השקעות בחוק הסדרת הע10' כניסה לתוקף של תיקון מס

בשיווק , והצעת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, השקעות ובניהול תיקי השקעות

  2008-ח"התשס, )11' תיקון מס(השקעות ובניהול תיקי השקעות 

עם השלמת מכירות קופות הגמל וקרנות הנאמנות שהיו בניהול קבוצת לאומי וביצוע 

בעקבות החקיקה ליישום המלצות , ים של העובדיםאורגניזציה בקופות התגמול-הרה

בשיווק ,  בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות10' נכנס לתוקף תיקון מס, ועדת בכר

  ").10תיקון ("השקעות ובניהול תיקי השקעות 

שחוקק במסגרת החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי עניינים , 10בתיקון 

יועץ "נעשתה לראשונה הבחנה בין , 2005-ה"התשס, )קוני חקיקהתי(בשוק ההון בישראל  

למעט לעניין , כאשר הבנקים הינם יועצי השקעות" משווק השקעות"לבין " השקעות

  .לגביהם הם משווקים, המוצאים על ידיהם, אופציות וחוזים עתידיים, מוצרים מובנים
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הוסף , ט משמעתי ועונשיןשיפו, מבלי לגרוע מהאמור בחוק לגבי עבירות משמעת, בנוסף

לחוק פרק המאפשר ליושב ראש רשות ניירות ערך להטיל על בעלי רשיון ותאגידים 

  . בגין הפרות מסויימות של הוראות  החוק, בנקאיים קנסות אזרחיים

 מסדירה בעיקר את האפשרות של 2008שפורסמה ביולי ) 11' תיקון מס(הצעת החוק 

בשיווק השקעות ובניהול תיקי , ל בייעוץ השקעות"גורמים זרים המוסמכים לעסוק בחו

ללא צורך , לעסוק בעיסוקים אלו ולתת שירותים כאמור למי שנמצא בישראל , השקעות

  .שיון ישראלייבר

  .בנק ישראלי יוכל להתקשר עם עוסק זר לצורך עיסוק בייעוץ בישראל, על פי ההצעה

לגביהם ניתנו ליועצים הקלות מוצע להרחיב את סוגי הלקוחות המתוחכמים ש, כמו כן

ממשקיעים , פטור מהחתמת הסכם ייעוץ ומחובות גילוי מסוימות, כגון, בתהליך הייעוץ

, מוסדיים הפועלים עבור עצמם בלבד גם למשקיעים מוסדיים הפועלים עבור אחרים

ששווי נכסיהם הפיננסיים , וכן ליחידים, ח" מיליון ש50לתאגידים שהונם העצמי עולה על 

  .ח" מיליון ש15יירות הערך שלהם עולה על ונ

  2008-ח"התשס, )20' תיקון מס) (תיאומים בשל אינפלציה(חוק מס הכנסה 

תיאומים בשל ( התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה 2008 בפברואר 26ביום 

 1985-2007התיקון מגביל את תחולת החוק לשנות המס . 1985 -ה"התשמ, )אינפלציה

  .בר לגבי תום התחולהוקובע הוראות מע

 במדד 1% של עלייה  2007 בדצמבר 31-ללהערכת הבנק על בסיס ההון הזכאי להגנה 

  .הוצאות המס של הקבוצההגדלת ח נטו על "שיליון מ 46- בכשפיעתהמחירים לצרכן 

  )35' תיקון מס(תיקון חוק מס ערך מוסף 

 קובע כי מס 2008  בפברואר26- לחוק מס ערך מוסף שהתקבל בכנסת ב35' תיקון מס

מחייב את  מאידךי מוסד כספי יוכר כהוצאה לצורך חישוב מס הרווח "השכר המשולם ע

  . במס שכר, בתשלומי הביטוח הלאומי,חלקו של המעביד

 תחויב מחצית מחלקו של המעביד 2008בשנת . 2008 בינואר 1-תחולת התיקון הינה מה

 שישולם תוכר כהוצאה לצורך ומחצית ממס השכר, בדמי הביטוח הלאומי במס שכר

להערכת הבנק התיקון בחוק יקטין את חבות המס השוטף נטו של  .חישוב מס רווח

  .  לשנהח"שיליון  מ26- בכ2009והחל משנת ,  ח"שיון  מיל13- בכ2008הקבוצה בשנת 

  )רישוי( הצעה לתיקון חוק הבנקאות –תזכיר חוק 

  ).רישוי(קון חוק הבנקאות  תזכיר חוק לתי2008משרד האוצר הפיץ באפריל 

מרבית התיקונים נוגעים לשוק ). רישוי(בתזכיר החוק מוצעים תיקונים בחוק הבנקאות 

והם באים בהמשך להמלצות הוועדה לבחינת כשלי השוק במערך , כרטיסי האשראי

  .סליקת כרטיסי אשראי בישראל

 חיוב תיעשה רק בין היתר מוצע לקבוע כי סליקה של עסקאות שבוצעו באמצעות כרטיסי

וכי המפקח יוכל לחייב סולק גדול , על ידי מי שקיבל רישיון לכך מאת נגיד בנק ישראל

  .לסלוק עסקאות של מנפיקים עם ספקים שונים) כמשמעותו בהצעת החוק(

שהוא גם ) כהגדרתו בהצעת החוק(בנוסף המפקח יהיה גם מוסמך לחייב מנפיק גדול 

וק עסקאות שנעשו באמצעות כרטיסי חיוב שהונפקו לאפשר לסולקים אחרים לסל, סולק

  .על ידו

היא העמלה שמשלם סולק (כן מוצע  כי המפקח יוכל לפקח על גובה העמלה הצולבת 

  ).למנפיק

  :נושאים נוספים הכלולים בתזכיר

ובו , קובע הוראות בדבר ייחוד פעולות לתאגידים בנקאיים) רישוי(חוק הבנקאות   -

ע "קדונות כספיים או בהנפקת ניייד בנקאי לא יעסוק בקבלת פנקבע כי מי שאינו תאג

, בין השאר, הוחרג" מתן אשראי"מהגדרת . החייבים בתשקיף ובמתן אשראי כאחת

אשראי לזמן ארוך לאדם ששמו ננקב בתשקיף או לרכישת זכויותיו של תאגיד בנקאי 

 קצר שמקורו גם אשראי לזמן" מתן אשראי"כעת מוצע להחריג מהגדרת . כלפי לווים

  .כאמור
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ע מסחריים "תיקון זה יאפשר איגוח של הלוואות בנקאיות לזמן קצר וכן הנפקת ני  

  .לזמן קצר

 שלפי שיקול דעת ,מוצע תיקון בסעיף המאפשר לבנקים ולסניפים של בנקים זרים  -

 לקחת חלק בבעלות ובניהול נכסי ,המפקח אין בהם פעילות קמעונאית מהותית

עד היום היו קריטריונים כמותיים לקביעת היקף (ות הנאמנות קופות הגמל וקרנ

  ).הפעילות הקמעונאית

מוצע להעביר מהנגיד אל המפקח על הבנקים את הסמכות למתן היתר לסניף של   -

  .תאגיד בנקאי ולביטולו

כגון , ם לגבי עבירות הקשורות לסליקת כרטיסי אשראיימוצע לקבוע סעיפים עונשי  -

  .סליקה שלא ברשיון

לקבוע עד , מוצע להשוות את סמכות המפקח על הבנקים לסמכות המפקח על הביטוח  -

  .שבעה בעלי תפקידים החייבים באישורו בכל סוגי התאגידים הבנקאיים

לאפשר למפקח להעביר מסמכים ומידע שהגיע לידיו : מוצע תיקון בפקודת הבנקאות  -

  .גם לידי מחלקות אחרות בבנק ישראל

ונוסח אחיד של ערבות ) הבטחת השקעות של רוכשי דירות)(דירות(מכר תיקונים לחוק ה

 לרוכשי דירות

,  התקבלו בכנסת הצעות החוק לתיקון החוק האמור2008בחודשים מרס ואפריל 

מידע לגבי הצעות החוק ניתן . מטרתן הינה לשפר את ההגנות הניתנות לרוכשי דירות אשר

הוראות ניהול בנקאי תקין והצעות חוק " בנושא 40 בעמוד 2007 לשנת בדוח השנתי

  , "בתחום הבטחת השקעות של רוכשי דירות

, ל" פרסם המפקח על הבנקים נוסח אחיד לכתב ערבות לפי החוק הנ2008במאי , כמו כן

  . אשר מחייב את כל התאגידים הבנקאיים

 יעל ידבקביעת הנוסח האחיד יושמו לקחים שהופקו , על פי הודעת הפיקוח על הבנקים

ובעקבות פסיקת , הפיקוח בעקבות טיפול בנושאים הנוגעים לערבויות על פי חוק המכר

רסם המפקח בפברואר יומדובר בצעד משלים להוראת ניהול בנקאי תקין שפ, בתי המשפט

  . בנושא ליווי פיננסי2008

  2008-ח"התשס,  איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראןחוק 

  .2008ל בכנסת באפריל ל התקב"החוק הנ

, )לרבות תאגידים בנקאיים(מטרת החוק למנוע השקעה של מוסדות פיננסיים ישראליים 

  .בתאגידים המקיימים קשר עסקי מהותי עם איראן

ובלבד שמדובר בהלוואות לתקופה קצובה שלא , השקעה מוגדרת בחוק ככוללת הלוואות

 אחוזים מההון העצמי של תפחת מחמש שנים ושסכום ההלוואה לא יפחת מחמישה

  .התאגיד אשר ההשקעה נעשית בו

כאשר , איסור ההשקעה על פי החוק יהיה בתאגיד המקיים קשר עסקי מהותי עם איראן

קשר זה מוגדר כקשר בתחום האנרגיה או עם תאגיד הקשור לפתוח נשק בלתי 

עדה ממשלתית ומופיע ברשימה שתפורסם על פי החוק על ידי ו, קונבנציונלי על ידי איראן

הרשימה עשויה לכלול גם תאגידים שהוטלו עליהם . שהחוק קובע שתוקם לצורך כך

קשר במקרה כזה ניתן לכלול ברשימה גם תאגידים המקיימים ; י מדינות זרות"מגבלות ע

  . לטובתה או בשטחהיראןכלכלי עם א

יהא , שימהולאחר מכן נכלל התאגיד בר, אם מוסד פיננסי השקיע  בתאגיד, על פי החוק

לעניין (על המוסד הפיננסי למכור החזקותיו בתאגיד כאמור בתוך תקופה שנקבעה בחוק 

  ).זה בלבד השקעה אינה כוללת  הלוואה

הינן עבירות , השקעה בתאגיד הנכלל ברשימה או אי מכירת החזקות בתאגיד כאמור

.  פליליות
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  מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים

הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ובהתאם להוראות המפקח 

על הבנקים והנחיותיו בדבר עריכת דוח כספי שנתי ורבעוני של תאגיד בנקאי כמפורט 

  .2007 בדצמבר 31 בדוחות הכספיים השנתיים ליום 1בבאור 

ונאות מקובלים ובהתאם הכנת הדוחות הכספיים המאוחדים בהתאם לכללי חשב

להוראות המפקח על הבנקים דורשת מההנהלה שימוש באומדנים והערכות המשפיעים 

  .התחייבויות וכן על סכומי הכנסות והוצאות, על הסכומים המדווחים של נכסים

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

הערכות לגבי השווקים , ים בדרך כלל על תחזיות כלכליותהאומדנים וההערכות מתבסס

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

  .בעת החתימה על הדוחות הכספיים

 2007 בדצמבר 31הנושאים החשבונאיים הקריטיים העיקריים שצויינו בדוח השנתי ליום 

, ניירות ערך, מכשירים פיננסיים נגזרים, סופקיםהפרשות לחובות מ: הם כדלהלן

בניינים וציוד ומסים , התחייבויות בגין תביעות משפטיות, התחייבויות לזכויות עובדים

  .על הכנסה

 לא חלו שינויים במדיניות החשבונאית בנושאים 2008 של שנת יוני -בתקופה ינואר 

  . 2007קריטיים לעומת אלו שתוארו בדוח השנתי לשנת 

  .2007דוח השנתי ב 47-44לפרטים נוספים ראה עמודים 

  גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים

  :הוראות בנק ישראל

- חוזר ח- גילוי בדוח הדירקטוריון בדבר הליך אישור הדוחות כספיים -הוראת שעה   .א

תחולה מהדוחות הכספיים הרבעוניים והשנתיים , 2008 באפריל 27 מיום 2232-06

  .2008לשנת 

ל על הבנק לכלול בדוח הדירקטוריון השנתי והרבעוני "בהתאם להוראות השעה הנ

  :פרטים בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים של הבנק שיכלול

  .זהות האורגנים בבנק המופקדים על בקרת העל  -

טרם , פירוט התהליכים שננקטו על ידי הגורמים המופקדים על בקרת העל בבנק  -

  .כספיים של הבנקאישור הדוחות ה

אשר דנו , יש לציין את שמותיהם של נושאי המשרה אשר נמנים על בקרת העל  -

  .בדוחות הכספיים

  .2218 חוזר 2 של באזל 3 דרישות גילוי מסוימות הנדרשות לפי נדבך -הוראת שעה   .ב

ל קובע שעל הבנק לקבוע מדיניות גילוי פורמלית "להוראה השעה הנ 821סעיף   

המדיניות תתייחס לגישת הבנק לקביעה איזה גילוי . די הדירקטוריוןשאושרה על י

  .ינתן והבקרות הפנימיות על תהליך הגילוי

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

כמפורט , כל חברי הדירקטוריון הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית. של הבנק

.  ובעלי כשירות של דירקטורים חיצוניים2007 בדוח השנתי 212-210בעמודים 

, )הוראת שעה(על פי הקבוע בחוק מניות הבנקאיות שבהסדר " (דירקטורים חיצוניים"

   ).1993-ד"התשנ

. מתקיים דיון בועדת הגילוי של הבנק, לפני הבאת הדוחות הכספיים לדיון בדירקטוריון

למעט ראש מערך , מורכבת מכל חברי הנהלת הבנק הועדת הגילוי הינה ועדת הנהלה

ר רות "מזכיר הקבוצה וד, ל"סמנכ-יינס 'ניפר ג'ד ג"וכן חברים בועדה עו  ,משאבי אנוש

מדיניות חשבונאית 
  שאים קריטייםבנו

  גילוי בדבר 
  הליך אישור 

 הדוחות הכספיים
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מנהלים בדיוני הועדה משתתפים . ראש אגף לבקרת ניהול סיכונים, ל" סמנכ-ארד 

הכספיים הינו כי המידע בדוחות , בין השאר, ועדת הגילוי בוחנת. בכירים אחרים בבנק

בישיבות ועדת הגילוי משתתפים גם נציגי רואי החשבון . מלא ומוצג באופן נאות, מדויק

 כחלק מיישום הוראת הפיקוח על ועדת הגילוי הוקמה(. המבקרים המשותפים של הבנק

הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי " ראה .SOX של חוק 302 על סעיף תהבנקים המתבסס

  ).  לדוח79 ודבעמ" בדוח הכספי

ל "בהשתתפות המנכ, תחילה מתקיים בדירקטוריון דיון מקדמי בדוחות הכספיים

 אחריםוחברי הנהלת הבנק , החשבונאי הראשי, ראש החטיבה לכספים ולכלכלה, הראשי

 המבקר הפנימי הראשי ורואי החשבון המבקרים, העומדים בראש החטיבות העסקיות

 לדירקטורים לקראת הדיון המקדמי כולל את חומר הרקע הנשלח.  של הבנקהמשותפים

את טיוטת דוח הדירקטוריון ואת טיוטת , פרוטוקול הדיון בועדת הגילוי והחלטותיה

אשר (הכוללים את המידע והתיאור האיכותי ללא הנתונים הכספיים , הדוחות הכספיים

 דרישות עוד מקבלים הדירקטורים פרטים בדבר). בשלב זה של הדיון עדיין אינם סופיים

מידע בדבר חשיפת ). לרבות נוסח ההוראות(החלות על הבנק ) ככל שקיימות(גילוי חדשות 

הבנק לתביעות משפטיות ותיאור התביעות המשפטיות החדשות וחומר הרקע לדיון 

עומד לעיון , בהיותו חומר סודי ורגיש, בנאותות סיווג הלקוחות הבעייתיים וההפרשות

  .    הבנקהדירקטורים מראש במזכירות

במסגרת הדיון המקדמי דן הדירקטוריון בנאותות ההפרשות והסיווג של החובות 

 היקפיל הראשי מציגה בפני הדירקטוריון את "לאחר שהמנכ, הבעיתיים של הבנק

 ואת השינויים והמגמות בתחום זה ולאחר  והסיווגים לחובות בעיתייםההפרשות

 וכן את התייחסותם פרשות שבאחריותם ההאת היקפישמנהלים בכירים אחרים מציגים 

מוצג על ידי היועץ ,  נושא התביעות המשפטיות וחשיפת הבנק בגינן.  לאשראים ספציפיים

ראש החטיבה לכספים ולכלכלה מציג בפני הדירקטוריון את . המשפטי הראשי של הבנק

ים את השינוי, הנושאים העיקריים והמהותיים בדוח הדירקטוריון  ובדוחות הכספיים

ואת הנושאים העיקריים שנדונו בועדת , אם היו כאלה, במדיניות החשבונאית הקריטית

  .והדירקטוריון מקיים דיון גם בנושאים אלו, הגילוי

בטיוטה הסופית של הדוחות דירקטוריון במתקיים דיון נוסף , לאחר הדיון המקדמי

החשבונאי  ,ראש החטיבה לכספים ולכלכלה, ל הראשי"בהשתתפות המנכ, הכספיים

וככל שמדובר , נציגי  רואי החשבון המבקרים המשותפים, המבקר הפנימי הראשי, הראשי

כחומר רקע לקראת הדיון . נהלה בבנקה גם חברי ה- באישור הדוחות הכספיים השנתיים

הכוללת את הנתונים , מקבלים הדירקטורים את הטיוטה המלאה של הדוחות הכספיים

 נלווה רחב ובו ניתוחים מעמיקים ומקיפים בדבר פעילויות יחד עם חומר רקע, הכספיים

  . הבנק בתחומי עיסוקיו השונים

ל הראשי של הבנק את תוצאות הפעילות בקבוצת לאומי "במסגרת דיון זה סוקרת המנכ

וראש החטיבה לכספים ולכלכלה מציג ומנתח את תוצאות פעילות הקבוצה בארץ ובחוץ 

לאחר . יכונים והעמידה במגבלות שנקבעו ביחס אליהם לרבות תיאור החשיפות לס,לארץ

מכן מקיימת מליאת הדירקטוריון דיון בטיוטה הסופית של הדוחות הכספיים ומאשרת 

  . אותם

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

 .ון לשאלות ולהבהרותאשר עומדים לרשות הדירקטורי, של הבנקהמשותפים המבקרים 

הדוחות הכספיים מאושרים על ידי הדירקטוריון לאחר שרואי החשבון המבקרים 

אשר עלו מתהליכי הביקורת חולשות מהותיות במידה והיו הציגו בפניו המשותפים 

והצהרת המשנה הראשי ל "ולאחר שהוצגו בפני הדירקטוריון הצהרת המנכ, שבוצעו

פים וכלכלה של הבנק בדבר הערכת בקרות ונהלים לגבי ל ראש החטיבה לכס"הבכיר למנכ

   .הגילוי של הבנק בדוח הכספי

  .מדיניות הגילוי בדוחות הכספיים נדונה ואושרה בועדת הכספים של הדירקטוריון
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מיליון  1,359 בסך 2008 של  יוני - של קבוצת לאומי הסתכם בתקופה ינואר הרווח הנקי

  .25.7% של ירידה, בתקופה המקבילה אשתקדח " מיליון ש1,830ח לעומת "ש

  לעומת התקופה המקבילה2008  של במחצית הראשונהשל הקבוצה  ברווח הנקי הירידה

  *: הגורמים כלהלןעל ידי אשתקד מוסברת בעיקר 

  . המסלפני השפעת, ח"מיליון ש 511גידול בהפרשות לחובות מסופקים בסך   .1

ירידה בשיעור של , ח"מיליון ש 406קיטון בהכנסות התפעוליות והאחרות בסך   .2

   .לפני  השפעת המס, 19.1%

עלייה של , ח"מיליון ש 168בסך ) כולל שכר(גידול בהוצאות התפעוליות והאחרות   .3

  . לפני השפעת המס, 5.1%

  .בסעיף הפרשה למס 25נקודות האחוז כמוסבר בעמוד  11.0-עלייה בשיעור המס ב  .4

  :ל" הנהירידהאת חלקית מאידך הגורמים דלהלן קיזזו 

, ח"מיליון ש 311גידול ברווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים בסך   .1

  .8.6%גידול של , לפני השפעת המס

  .נטו, ח"מיליון ש 196גידול בחלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות בסך   .2

ח " מיליון ש913ח לעומת "מיליון ש 889הסתכם הרווח הנקי בסך ברביע השני של השנה 

    .2.6%של  ירידה, בתקופה המקבילה אשתקד

ה המקבילה אשתקד פ לעומת התקו2008ברווח הנקי של הקבוצה ברביע השני של  הקיטון

  :*מוסברת בעיקר מהגורמים כלהלן

  .  השפעת המסלפני, ח"מיליון ש 278 בהפרשות לחובות מסופקים בסך גידול  .1

לפני  23.6%ובשיעור של ח "מיליון ש 267 בהכנסות התפעוליות והאחרות בסך קיטון  . 2

  .השפעת המס

  . בסעיף הפרשה למס25נקודות האחוז כמוסבר בעמוד  17.5-עלייה בשיעור המס ב  .3

   :ל"הנ הירידהמאידך הגורמים דלהלן קיזזו חלקית את 

  .כמפורט להלן, ח"מיליון ש 250ות בסך עלייה ברווח מפעולות בלתי רגיל  .1

  .נטו, ח"מיליון ש 148- בחלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות בגידול  .2

, ח"מיליון ש 144גידול ברווח מפעולות מימון לפני  הפרשה לחובות מסופקים בסך   .3

  .לפני השפעת המס

  .פני זכויות מיעוט בחברות מאוחדותל *

 של קבוצת לאומי הסתכם שה לחובות מסופקיםהרווח מפעולות מימון לפני הפר

ח בתקופה " מיליון ש3,602-לבהשוואה , ח"מיליון ש 3,913-ב 2008 של במחצית הראשונה

  .8.6%גידול בשיעור של , 2007-בהמקבילה 

ברביע השני של השנה הסתכם הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים בסך 

גידול בשיעור , ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש1,809לעומת , ח"מיליון ש 1,953

  .8.0%של 

  

  

  

  

, התפתחות ההכנסות
ההוצאות וההפרשה   

  למס 

 תאור עסקי הקבוצה לפי מגזרים ותחומי פעילות. ג
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 במחצית הראשונההגידול ברווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים בקבוצה 

  : בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר2008של 

     חודשים שהסתיימו ביוםלשישה  

   השינוי%  2007 ביוני 30  2008 ביוני 30   

    )ח"במיליוני ש(  

  6.4  3,338  3,552  פעילות שוטפת

  41.8  237  336   והפחתה של ריבית בגין חובות בעייתייםהגביי

  -  -  )92(  ח זמין למכירה"ירידת ערך באג

ח זמינות למכירה "רווחים ממכירת אג

  ח למסחר"ומהתאמות לשווי שוק של אג

  

110  

  

165  

  

)33.3(  

  33.8  )142(  )190(  נגזריםהתאמות לשווי הוגן של מכשירים 

  +  4  197  השפעת המדד הידוע

  8.6  3,602  3,913  סך הכל

  :להלן פרטים נוספים על הגידול ברווח המימוני מפעילות שוטפת

 ,22.2%- במגזר השקלי הלא צמוד בשיעור של כגידול בהיקפי הפעילות הפיננסית  .1

ח " מיליון ש212-בית  וקוזז חלקח" מיליון ש328-שהגדיל את הרווח המימוני בכ

  . בפער הריבית0.33%מירידה של 

ח תרם לגידול " מיליארד ש1.5- של כח"ח וצמוד מט" במגזר המטעודף ההתחייבויות  .2

   . ח כתוצאה מהתחזקות השקל ושחיקת ההתחייבויות" מיליון ש122-ההכנסה של כ

קוזז חלקית וגידול בהיקף הפעילות ש, המגזר המדדי הושפע מעליית המדד הגבוה  .3

סך כל המגזר תרם . מהתאמה לשווי הוגן של מכשירים נגזרים בעיקר במגזר המדדי

  .ח ברווח המימוני" מיליון ש90-לגידול של כ

בעיקר מהפרשות לירידת ערך ח " מיליון ש83 בהכנסות מימון אחרות נטו בסך ירידה  .4

  .כמפורט בהמשך, ח" מיליון ש92 בסך של SCDOשל אגרות חוב מסוג 

  : פעילות עיקרייםמגזרילהלן התפתחות הרווח המימוני לפי 

מחצית ראשונה   

2008  

מחצית ראשונה 

2007  

  

   השינוי%

    )ח"במיליוני ש(  

  7.1  1,207  1,293  משקי בית

  5.0  423  444  עסקים קטנים

  8.6  790  858  בנקאות עסקית

  7.9  531  573  בנקאות מסחרית

  35.1  308  416  ן"בניה ונדל

  )0.5(  198  197  ת פרטיתבנקאו

  6.9  160  171   שוקי הון- ניהול פיננסי

  -  )15(  )39(  אחר

  8.6  3,602  3,913  סך הכל

  שלבמחצית הראשונה) ללא עיסקאות במכשירים פיננסיים נגזרים(הכולל פער הריבית 

פער הריבית הכולל עיסקאות  .2007-בבתקופה המקבילה  1.97%לעומת  2.96% הוא 2008

 1.45% לעומת 2008 של במחצית הראשונה 1.84%ים פיננסיים נגזרים הוא במכשיר

   .2007  שנתבכל 1.71%-ו, 2007-בתקופה המקבילה ב

היחס של הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים לבין היתרה הממוצעת 

בתקופה המקבילה ) במונחים שנתיים( 2.64%לעומת  2.83%של הנכסים הכספיים היה 

  .שתקדא

לעומת ח "מיליון ש 155- ב2008  של במחצית הראשונה  הסתכמו העמלות המימוניות

עמלות אלו כוללות .  3.3%גידול בשיעור של , ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש150
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ערבויות ,  ערבויות למתן אשראיכמו, מאזנית-חוץהפעילות הבעיקר את ההכנסות מ

  . כן עמלות מפעילות סחר חוץערבויות אחרות ו, לרוכשי  דירות

הפסדים ממכירת אגרות חוב / כוללות בעיקר רווחיםהכנסות והוצאות מימון אחרות

 הכנסות מעמלות פירעון מוקדם ,קוהתאמת אגרות חוב למסחר לשווי הוגן או לשווי שו

הפחתות הפרשות  וגביית ריבית בגין חובות מסופקים משנים קודמות, על אשראים

במחצית ח "מיליון ש 428- הסתכמו באלות יו ההכנסות נטו מפעילו.בתה שלא נגלריבית

   .בתקופה המקבילה אשתקדח " מיליון ש511לעומת סך של , 2008  של הראשונה

  :עיקרי השינויים בהכנסות והוצאות מימון אחרותלהלן 

  השינוי  2007  ביוני30  2008  ביוני30  

  %-ב  )ח"במיליוני ש(  

  -  91  )52(  אגרות חוב זמינות למכירהממכירת ) הפסד( רווח
  ממכירת והתאמה לשווי שוק של  רווח

  אגרות חוב למסחר
  
70  

  
74  

  
)5.4(  

  41.8  237  336  הפחתת ריבית בגין חובות מסופקים /גביית

  9.7  72  79  עמלות פרעון מוקדם על אשראים

  -  37  )5(  אחר

  )16.2(  511  428  סך הכל

  

 2008  שלבמחצית הראשונההסתכמה וצת לאומי של קבההפרשה לחובות מסופקים 

 511 של גידול ,2007-בח בתקופה המקבילה " מיליון ש49-לבהשוואה , ח"מיליון ש 560-ב

  .ח"מיליון ש

ח " מיליון ש316 הסתכמה ההפרשה לחובות מסופקים בסך 2008ברביע השני של 

  .ח" מיליון ש278גידול של , 2007-ח בתקופה המקבילה ב" מיליון ש38-בהשוואה ל

  .הושפע בעיקר ממספר מצומצם של לקוחות הספציפית ה בהפרשהגידול נטו

  מ" סמיקונדקטר בע הסדר טאואר29ראה גם בעמוד 

ההפרשה הנוספת והכללית לחובות מסופקים בגין סיכונים שאינם מזוהים בתיק 

, אשראיהאשראי והמתבססים על מאפייני הסיכון בתיק האשראי וכן בגין חריגה ענפית ל

 מיליון 48 של  בסךקיטוןח לעומת "מיליון ש 20-בהשנה של   במחצית הראשונה קטנה

 ברביע השני . 2007ח בכל שנת "מיליון ש 149  שלוקיטוןח בתקופה המקבילה אשתקד "ש

  .ח" מיליון ש5 גידול של 2008של 

מסך  0.56% היה 2008של   במחצית הראשונהשיעור ההפרשה הכולל לחובות מסופקים 

המקבילה תקופה ב 0.05%לעומת שיעור של , )במונחים שנתיים(כל האשראי לציבור 

שיעור ההפרשה הכולל לחובות מסופקים ביחס . 2007 בכל שנת 0.20%אשתקד ולעומת 

  .בהתאמה 0.13%- ו 0.03% ,0.36%היה ) מאזני וחוץ מאזני(לסיכון האשראי הכולל 

  : מסופקיםתובולהלן ההתפתחות הרבעונית של ההפרשות לח

  2008    2007        

  רביע   

  שני

רביע 

  ראשון

רביע 

  רביעי

רביע 

  שלישי

  רביע 

  שני

רביע 

  ראשון

          )ח"במיליוני ש(  

  31  66  90  369  269  311  הפרשה ספציפית

  )20(  )28(  )11(  )90(  )25(  5  הפרשה נוספת 

  11  38  79  279  244  316  סך הכל

שיעור ההפרשה מסך הכל האשראי 

  )על בסיס שנתי(ר לציבו

  

0.63%  

  

0.49%  

  

0.57%  

  

0.16%  

  

0.08%  

  

0.02%  

לפי (היתרה המצטברת של ההפרשה הכללית וההפרשה הנוספת לחובות מסופקים  

בבנק ובחברות המאוחדות שלו ) מאפייני סיכון שהוגדרו על ידי המפקח על הבנקים
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, )האשראי לציבורמסך  0.42%מהווה (ח "מיליון ש 855-ב 2008 ביוני 30-בהסתכמה 

  .2007ח בסוף שנת "מיליון ש 875לעומת 

  :לחובות מסופקים לפי מגזרי פעילות עיקריים) הקטנות(ות ההפרשות חלהלן התפת

  2007מחצית ראשונה   2008  מחצית ראשונה  מגזר

  *)באחוזים(  )ח"במיליוני ש(  *)באחוזים(  )ח"במיליוני ש(  

  0.3  69  0.4  130  משקי בית

  0.2  19  0.4  32   עסקים קטנים

  )0.5(  )127(  0.9  248  בנקאות עיסקית

  0.4  76  0.8  147  בנקאות מסחרית

  0.1  9  0.2  31  ן"בניה ונדל

  .אחוז מסך האשראי לסוף תקופה על בסיס שנתי  * 

  .108לפרטים נוספים ראה עמוד 

 של קבוצת לאומי הסתכם הרווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים

ח בתקופה " מיליון ש3,553-לבהשוואה , ח"מיליון ש 3,353-ב 2008  שלראשונהבמחצית ה

ברביע השני של השנה הסתכם הרווח מפעולות מימון . 5.6% שלירידה , 2007-בהמקבילה 

ח " מיליון ש1,771-בהשוואה ל, ח" מיליון ש1,637לאחר הפרשה לחובות מסופקים בסך 

  .7.6%של ירידה , בתקופה המקבילה אשתקד

 במחצית הראשונה של קבוצת לאומי הסתכמו סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות

 ,2007-בח בתקופה המקבילה " מיליון ש2,121-לבהשוואה , ח"מיליון ש 1,715-ב 2008 של

 ברביע השני של השנה הסתכמו ההכנסות התפעוליות והאחרות בסך .19.1%   שלירידה

ירידה של , ח בתקופה המקבילה אשתקד"יון ש מיל1,131-בהשוואה ל, ח" מיליון ש864

23.6%.   

  :להלן עיקרי השינויים בהכנסות התפעוליות והאחרות

    למחצית הראשונה שהסתיימה ביום   

    השינוי  2007  ביוני30  2008  ביוני30  

  )באחוזים(  )ח"במיליוני ש(  )ח"במיליוני ש(  

  1.9  31  1,653  1,684  )1( תפעוליות עמלות

          )סדיםהפ(רווחים 

  -  )340(  225  )115(  )2(מהשקעות במניות 

  )39.9(  )97(  243  146  )3(הכנסות אחרות 
סך כל ההכנסות התפעוליות 

  והאחרות 
  

1,715  
  

2,121  
  
)406(  

  
)19.1(  

  :ל"להלן פרטים נוספים לכל אחד מהסעיפים הנ

  :)ח"מיליון ש 31 ( תפעוליותעמלות  .1

  .12.4%, ח" מיליון ש41 בסך דול בהכנסות מכרטיסי אשראיגי  .א

  .16.4%, ח" מיליון ש30גידול בהכנסות מטיפול באשראי ובעריכת חוזים בסך   .ב

  .6.0%, ח " מיליון ש24גידול בהכנסות משירותי מערך התשלומים בסך   .ג

  .11.6% ,ח"שמיליון  51  בסךקיטון בהכנסות מפעילות בניירות ערך  .ד

 :)ח"מיליון ש) 340( (רווחים מהשקעות במניות  .2

 בעיקר מרישום  מוסברתח"מיליון ש 78 בהכנסות מדיבידנדים בסך ירידה  .א

במחצית ח כדיבידנד " מיליון ש88פרעון חלקי של חוב לקוח מסוים בסך 

. 2008ח במחצית הראשונה של "מיליון ש 28לעומת , 2007 של הראשונה

יות זמינות בהתאם להוראות המפקח על הבנקים  מוצג החוב כהשקעה במנ

  .למכירה
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לרבות , ח"מיליון ש 94בסך למסחר ירידה  בשווי ההשקעות בניירות ערך   .ב

 9לעומת רווח בסך , רישום הפרשי שער שליליים בתיק ניירות ערך זרים למסחר

  .ח מהתאמה בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש

 ח"ון ש מילי103הפסדים והפחתות ערך של מניות בתיק הזמין למכירה בסך   .ג

  .ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש13לעומת 

ח ממכירת מניות " מיליון ש78 היו רווחים בסך 2007במחצית הראשונה של   .ד

 מיליון 9 היו רק רווחים של 2008זמינות למכירה ואילו במחצית הראשונה של 

  .ח"ש

  :)ח"מיליון ש) 97( (הכנסות אחרות  .3

 ההון והבנק החלסה לתוקף הרפורמה בשוק  נכנ2006החל ברביע השני של   . א

 החלו 2007והחל משנת , לגבות דמי הפצה בגין קרנות נאמנות המופצות על ידו

  .בגביית דמי תפעול קופות גמל

  מחצית ראשונה  

 2008  

מחצית ראשונה 

2007  

    שינוי

    

  ח"במיליוני ש

במיליוני   

  ח"ש

  

  %-ב

  )14.8(  )12(  81  69  מקרנות נאמנות

  )57.1(  )8(  14  6  מלמקופות ג

  -  )16(  16  -  מקרנות השתלמות

  38.9  7  18  25  מתפעול קופות גמל

רווחים מקופת גמל 

  לפיצויים

  

-  

  

68  

  

)68(  

  

-  

  -  -  46  46  הכנסות אחרות

  )39.9(  )97(  243  146  סך הכל

  . לדוח14ע החוק בנושא עמלות והצעת בנק ישראל בנושא ראה לעיל בעמוד "בק

רווח מפעולות מימון לפני , קרי(תפעוליות והאחרות  מסך כל ההכנסות משקל ההכנסות ה

 לעומת  ,30.5%של היה בשיעור )  תפעוליות ואחרותהפרשה לחובות מסופקים והכנסות

  .2007כל שנת ב 35.6%-ו בתקופה המקבילה אשתקד 37.1%

 מההוצאות התפעוליות והאחרות 49.6%ההכנסות התפעוליות והאחרות מכסות 

 67.0%-ו 64.5% לעומת כיסוי של ,51.5%רול הוצאות מיוחדות כמפורט בהמשך ובניט

  . 2007בכל שנת  63.1%- ו60.9% בתקופה המקבילה אשתקד ולעומת ,בהתאמה

 במחצית הראשונה של קבוצת לאומי הסתכמו סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

 ,2007- בתקופה המקבילה בח" מיליון ש3,288-לבהשוואה , ח"מיליון ש 3,456-ב 2008 של

ברביע השני של השנה הסתכמו ההוצאות התפעוליות והאחרות בסך . 5.1%  שלעלייה

עלייה של , ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש1,656-בהשוואה ל, ח"מיליון ש 1,662

0.4%.  

 בשיעור של עלייה, ח"מיליון ש 75בסך  2008  שלבמחצית הראשונה עלוהוצאות השכר 

  בעיקר ת בהוצאות השכר נובעהעלייה .בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד 3.7%

ה לעומת ההכנס, מזקיפת מלוא ההפרשה לפיצויים בהתאם לעליית השכר בתחילת השנה

 . של הקופה לפיצוייםהנמוכהוכן מהתשואה , מקופת הפיצויים הנפרסת על פני כל השנה

   .ח"מיליון ש 86-בסך הכל נזקפו להוצאות השכר בגין נושא זה כ

במחצית  עלו) פחת ואחרות, אחזקת בנינים וציוד(האחרות  והוצאות התפעוליות ה

לעומת התקופה , 7.4% בשיעור של עלייה ,ח"מיליון ש 93בסך  2008שנת   שלהראשונה

    .המקבילה אשתקד

בתקופה המקבילה  57.5%לעומת  מסך כל ההכנסות 61.4%ההוצאות התפעוליות מהוות 

  .2007בכל שנת  58.4% ומתאשתקד ולע
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 ,מסך כל הנכסים 2.38%מהוות ) במונחים שנתיים(סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות 

  .2007שנת כל  ב2.30% ולעומת ,תקופה המקבילה אשתקד ב2.23%לעומת 

  שלבמחצית הראשונה של קבוצת לאומי הסתכם הרווח מפעולות רגילות לפני מס

, 2007-בח בתקופה המקבילה " מיליון ש2,386-לשוואה בה, ח"מיליון ש 1,612-ב 2008

 של השנה הסתכם הרווח מפעולות רגילות לפני מס בסך יברביע השנ. 32.4% של ירידה

ירידה של , ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש1,246-בהשוואה ל, ח"מיליון ש 839

32.7% .  

  
במחצית סתכמה  השל קבוצת לאומימפעולות רגילות  ההפרשה למס על הרווח

-בח בתקופה המקבילה " מיליון ש896-לבהשוואה , ח"מיליון ש 783-ב 2008  שלהראשונה

 37.6%מהרווח לפני מס לעומת   48.6%-כל היה "שיעור ההפרשה בתקופה הנ .2007

   .בתקופה המקבילה אשתקד

   :הושפע בעיקרהפרשה למס השיעור הגידול ב

 ואשר שאינם נכללים בבסיס חישוב המס ,ל"הפרשי השער בגין ההשקעות בחו  .1

בתקופה המקבילה  חיובייםלעומת הפרשי שער , שלילייםבתקופה הנדונה היו 

  . לדוח63כמפורט בעמוד , אשתקד

  .ח" מיליון ש45 המס בסך הקטין את )16ראה לעיל עמוד (תיקון חוק מס ערך מוסף   .2

 הגדיל את )16עיל עמוד ראה ל) (תיאומים בשל אינפלציה(תיקון חוק מס הכנסה   .3

  .ח" מיליון ש131המס בסך 

 829 בסך 2008  שלבמחצית הראשונההסתכם  מפעולות רגילות לאחר מס הרווח

. 44.4% של  ירידה, ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש1,490ח  לעומת "מיליון ש

, ח"מיליון ש 439 של השנה הסתכם הרווח מפעולות רגילות לאחר מס בסך יברביע השנ

  . 49.5%ירידה של , ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש870לעומת 

במחצית  הסתכם חלק הקבוצה ברווח מפעולות רגילות לאחר מס של חברות כלולות

ח בתקופה " מיליון ש84-לח בהשוואה "מיליון ש 280-ב 2008שנת    שלהראשונה

   .2007-בהמקבילה 

   שלבמחצית הראשונה הסתכם הקבוצהברווחי  חלקם של בעלי המניות החיצוניים

תקופה המקבילה ב ח"מיליון ש 3  רווח בסךלעומתח "מיליון ש 2של  בהפסד 2008

   . אשתקד

בסך  2008 של במחצית הראשונה של הקבוצה הסתכם הרווח הנקי מפעולות רגילות

 ירידה ,ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש1,571ח לעומת רווח בסך "מיליון ש 1,111

  .  29.3%בשיעור של 

 של בסך 2008  שלבמחצית הראשונה הסתכם מפעולות בלתי רגילות לאחר מסרווח ה

 הרווח . ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש259 רווח בסך ח לעומת"מיליון ש 248

לאומי קארד של  מהון המניות המונפק והנפרע 20%נובע מהקצאת במחצית שנה זו 

חלק מקופות  ממכירת  נבע2007- בהרווח. מ"עות ומימון בע ניהול השק–לחברת קנית 

  .הגמל שהיו בניהול הקבוצה

-ל 2008  שלבמחצית הראשונה הגיע למניהמפעולות רגילות הבסיסי הרווח הנקי 

  .2007-בח בתקופה המקבילה " ש1.11-לח בהשוואה "ש 0.77

ח בהשוואה " ש0.94-ל  2008   שלבמחצית הראשונה הגיע מניהלהבסיסי הרווח הנקי 

  .2007-בח בתקופה המקבילה " ש1.29-ל
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  :במונחים שנתיים שלו) א זכויות המיעוטלל(לתקופה  ממוצע -התשואה להון עצמי 

   2007מחצית ראשונה   2008מחצית ראשונה   

  %            

      21.0      14.1  הרווח הנקי 

      17.9      11.5  הרווח הנקי מפעולות רגילות

  :במונחים שנתיים שלו) א זכויות המיעוטלל(לתקופה  ממוצע -י התשואה להון עצמ

 2008   2007        

 רביע רביע רביע רביע רביע רביע 

  ראשון  שני  שלישי  רביעי  ראשון  שני  

  %            

  * *22.2  20.9  * *21.9  10.4  9.8   **19.1  הרווח הנקי 

  15.6  20.9  19.4  10.3  9.8  13.4  הרווח הנקי מפעולות רגילות

  :*השפעת הוצאות השכר המיוחדותהלן התשואות בניטרול ל

 2008    2007        

  רביע  

  שני

רביע 

  ראשון

  רביע 

  רביעי

רביע 

  שלישי

  רביע 

  שני

רביע 

  ראשון

  %            

  * *23.2  21.5  * *22.6  11.6  12.0   **18.3  רווח הנקי ה

  16.5  21.5  20.1  11.5  12.0  12.7  רווח הנקי מפעולות רגילותה

  
המניות , הוצאות הקשורות לרישום עלויות האופציות שהונפקו: ות שכר מיוחדותהוצא  *

  .ע עתודות לפיצויים"והפרשי עיתוי בק, שהמדינה מכרה לעובדים

 הינה 2008ברביע השני של הנקי  בהנחה שהרווח הבלתי רגיל הנו חד פעמי התשואה לרווח   **

 18.0%- ו17.1% הינה 2007של  ון בנטרול הוצאות מיוחדות ברביע הראש14.0%- ו,14.7%

  . בהתאמה20.6%- ו19.9% - 2007ברביע השלישי של , בניטרול הוצאות מיוחדות

  
   הרבעונים האחרוניםבששתת הרווח יוהתפתחו

  
  : הרבעונים האחרוניםבששתלאחר מסים להלן תמצית דוח רווח והפסד מפעולות רגילות 

  2008    2007        

  רביע  

  שני

רביע 

  ראשון

 רביע

  רביעי

רביע 

  שלישי

  רביע

  שני

  רביע 

  ראשון

          )ח"במיליוני ש(  

  1,793  1,809  2,265  1,781  1,960  1,953  רווח מפעולות מימון  

  )11(  )38(  )79(  )279(  )244(  )316(  הפרשה לחובות מסופקים

  990  1,131  909  1,192  851  864  הכנסות תפעוליות ואחרות

  )1,632(  )1,656(  )1,785(  )1,864(  )1,794(  )1,662(הוצאות תפעוליות ואחרות  

              רווח מפעולות רגילות לפני

  1,140  1,246  1,310  830  773  839  מסים

  )520(  )376(  )471(  )355(  )383(  )400(  הפרשה למס

              רווח מפעולות רגילות

  620  870  839  475  390  439  לאחר מסים
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-ח בהשוואה ל"מיליארד ש 292.0-ב 2008 ביוני 30-ב של קבוצת לאומי הסתכם המאזן

 של ירידה , 2007 ביוני 30-לובהשוואה  ,3.4%של  ירידה ,2007ח בסוף "מיליארד ש 302.2

1.7%.  

-כ, ח"מיליארד ש 103.7-כהינו במאזן ערך הנכסים במטבע חוץ והצמודים למטבע חוץ 

 12.84%-ב השקל ביחס לדולר יוסף השנה שלבמחצית הראשונה . כסים מסך הנ35.5%

 גרם  של השנהבמחצית הראשונה השינוי בשער החליפין .6.61%לאירו בשיעור של  ביחסו

  . המאזן בסך כל 4.3% בשיעור של לירידה

  תיקי ניירות ערך של הלקוחותסך כל המאזן וכן   -סך כל הנכסים בניהול הקבוצה 

 מסתכמים , וקרנות השתלמות לגביהם ניתנים שירותי ניהול תפעולי ומשמרתוקופות גמל

   מיליארדי דולר221 -כ(, 2007ח בסוף " מיליארד ש764 לעומת ,ח" מיליארד ש740 -בכ

  .בהמשך כמפורט ) מיליארד דולר בהתאמה215-ו

  :להלן ההתפתחות בסעיפי המאזן העיקריים

  שיעור השינוי      

  יונימ  מדצמבר    בדצמבר31   ביוני30  

  2008  2007  2007  2007  

  (%)  ) ח"במיליוני ש(  

  )1.7(  )3.4(  302,151  292,002  סך כל המאזן

  )6.2(  )6.8(  238,045  221,752  פיקדונות הציבור

 וכתבי שטרי התחייבות, אגרות חוב

  התחייבות נדחים 

  

21,920  

  

19,248  

  

13.9  

  

31.9  

  6.0  46.0  6,139  8,966  פיקדונות מבנקים

  )31.0(  )26.2(  42,329  31,229  מזומנים ופיקדונות בבנקים

  )4.0(  )7.8(  47,169  43,494  ניירות ערך

  4.0  1.6  198,557  201,717  אשראי לציבור

  4.9  1.3  3,276  3,317  בניינים וציוד

 238.0-בהשוואה לח "מיליארד ש 221.7-ב 2008  ביוני30-ב הסתכמו פיקדונות הציבור

של  ירידה, 2007 ביוני 30-לובהשוואה  ,6.8%של ירידה  2007 בדצמבר 31-בח "מיליארד ש

6.2%.  

 לירידה רם של השנה גבמחצית הראשונהייסוף השקל ביחס למרבית מטבעות החוץ 

  .  בסך כל פיקדונות הציבור5.4%בשיעור של 

  :זרי פעילות עיקרייםלהלן התפתחות פיקדונות הציבור לפי מג

   השינוי%  2007 בדצמבר 31  2008 ביוני 30  מגזר

    )ח"במיליוני ש(  

  )2.9(  116,133  112,792  משקי בית

  )8.4(  14,097  12,912  עסקים קטנים

  )25.0(  27,560  20,675  בנקאות עסקית

  )12.7(  22,351  19,502  בנקאות מסחרית

  10.3  4,789  5,280  ן"בניה ונדל

  )11.5(  40,916  36,213    בנקאות פרטית

  17.9  12,199  14,378   ואחר שוקי הוןיניהול פיננס

  )6.8(  238,045  221,752  סך הכל

 21.9-ב  2008  ביוני30-הסתכמו בשטרי הון וכתבי התחייבות נדחים , אגרות חוב

, 13.9% של עלייה ,2007 בדצמבר 31 -ח ב" מיליארד ש19.2 -ח בהשוואה ל"מיליארד ש

  .31.9% של עלייה 2007  ביוני30-ובהשוואה ל

                                                           
(1)
  .ח"השינויים באחוזים חושבו על פי היתרות במיליוני ש   

  שלהתפתחותהמבנה ו
בויות הנכסים וההתחיי

(1)   
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  עילות חוץ מאזניתפ

המנוהלים של הלקוחות ) םחוץ מאזניה(  )1( הנכסים הכספייםתפתחות ביתרות הלהלן ה

  :קבוצת לאומיב

  השינוי   2007 בדצמבר 31  2008  ביוני30  

  %  )ח"במיליוני ש(    )ח"במיליוני ש(  

  )3.0(  )12,342(  404,686  392,344  תיקי ניירות ערך

  )2.9(  )1,262(  44,235  42,973  )3( )2( קרנות נאמנות בניהול :מזה

  )0.7(  )306(  46,747  46,441  )3 ()2( קופות גמל

  )6.7(  )696(  10,342  9,646  )3) (2( קרנות השתלמות

  )2.9(  )13,344(  461,775  448,431  סך הכל

 של קרנות נאמנות (custody) ושווי ניירות שבמשמרת רבות עליית שווי השוק של ניירות ערךל  )1(
  .לגביהם ניתנים שירותי ניהול תפעולי ומשמרת, פות גמלוקו

  . וקרנות השתלמות קופות גמל,קרנות נאמנותאינה מנהלת קבוצה בארץ ה  )2(
כולל יתרת הקופות של לקוחות , נכסי לקוחות לגביהם מעניקה הקבוצה שרותי ניהול תפעולי  )3(

  .מיועצים בלאומי

 198.6-לח בהשוואה "מיליארד ש 201.7-ב 2008  ביוני30-ב הסתכם האשראי לציבור

 של עלייה, 2007  ביוני30-לובהשוואה  1.6% של עלייה, 2007 בדצמבר 31-בח "מיליארד ש

4.0%.  

 לירידה גרם של השנה במחצית הראשונהמטבעות החוץ ייסוף השקל ביחס למרבית 

  .בסך האשראי לציבור 3.1%בשיעור של 

 ביוני 30-מסתכמות בה  של חברותבאגרות חוב בנוסף לאשראי לציבור משקיעה הקבוצה 

 ירידה, 2007 בדצמבר 31-ח ב" ש מיליון 12,435-ח בהשוואה ל" ש מיליון10,079- ב2008

  .18.9%של 

  : לציבור לפי ענפי משק עיקריים*וללכלהלן התפתחות סיכון האשראי ה

    2007 בדצמבר 31  2008  ביוני30  

  שיעור  עורשי  סיכון אשראי  שיעור  סיכון אשראי  

  השינוי  מסך הכל  כולל לציבור  מסך הכל  כולל לציבור  ענפי משק

  %  %  )ח"במיליוני ש(  %  )ח"במיליוני ש(  

  )3.9(  0.8  2,591  0.8  2,489  חקלאות

  )1.8(  15.6  47,617  15.2  46,743  תעשיה

  1.7  17.9  54,481  18.0  55,404  ן"בינוי ונדל

  )9.5(  0.8  2,333  0.7  2,111  חשמל  ומים

  )6.0(  10.7  32,601  10.0  30,641  מסחר

  )16.3(  1.9  5,757  1.6  4,820  שרותי הארחה ואוכל, בתי מלון

  0.6  2.0  5,959  1.9  5,997  תחבורה ואחסנה

  5.3  2.2  6,602  2.3  6,955  תקשורת ושרותי מחשב

  5.5  13.8  42,160  14.5  44,466  שרותים פיננסיים

  )1.1(  3.0  9,161  2.9  9,061  שרותים עיסקיים אחרים

  3.3  2.7  8,326  2.8  8,601  שרותים ציבוריים וקהילתיים

 הלוואות –אנשים פרטיים 

   לדיור

  

41,962  

  

13.6  

  

40,608  

  

13.3  

  

3.3  

  3.4  15.3  46,723  15.7  48,312    אחר–אנשים פרטיים 

  0.9  100.0  304,919  100.0  307,562  סך הכל

ונכסים אחרים בגין של הציבור אגרות חוב  בהשקעות, לרבות סיכון אשראי חוץ מאזני  *

.מכשירים נגזרים
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  :להלן התפתחות האשראי לציבור לפי מגזרי פעילות עיקריים

  השינוי  2007 בדצמבר 31  2008  ביוני 30  מגזר

  %  )ח"במיליוני ש(  

  4.4  57,315  59,812   *משקי בית

  1.0  17,729  17,907  עסקים קטנים

  )0.4(  36,743  36,613  בנקאות מסחרית

  )0.6(  52,814  52,490  בנקאות עסקית

  3.0  25,514  26,284  ן"בניה ונדל

  )11.0(  7,138  6,351  בנקאות פרטית

בניטרול אשראי זה גדל ). משכנתאות(האשראי למשקי בית כולל גם הלוואות לדיור   *

למשקי בית הסתכמו ) משכנתאות( ההלוואות לדיור .4.5%-האשראי למשקי בית ב

  .4.3%ח וגדלו בשיעור של "מיליארד ש 38.2- ב2008 נייובסוף 

  מ "טאואר סמי קונדקטור בע

 מ"בע קונדקטור סמי טאואר נחתם מזכר הבנות בין לאומי לבין 2008 באוגוסט 19ביום 

 ")בעל המניות("מ "והחברה לישראל בע") הפועלים("מ "בנק הפועלים בע, ")טאואר("

  .הפועלים ובעל המניות, אומיללפי כ טאואר חובותגבי ארגון מחדש של ל

 של סכוםהמרת  צפויה, מסוימים תנאים לקיום ובכפוףהארגון מחדש  הסדר במסגרת

 וכן טאואר המירים למניות הון שטריטאואר כלפי לאומי ב מחובות דולר מיליון 100

   .טאואר עם שנעשו המימון בהסכמי שינויים צפויים

טאואר  מחובות דולר מיליון 100 של סכוםומר י, במקביל להמרת החוב בלאומי כאמור

 מיליון דולר 50כמו כן יומר סכום של , טאואר המירים למניות הון שטריכלפי הפועלים ב

בעל המניות בשטרי הון המירים למניות טאואר וכן יוזרם לטאואר  מחובות טאואר כלפי 

  .הון על ידי בעל המניות

קבלת כל ,  מפורטים בין הגורמים המעורביםחתימת הסכמיםב, היתר בין, מותנה ההסדר

  .י טאואר"אז ע'האישורים הנדרשים והשלמת העסקה לרכישת ג

  .ל"הנ בהסדר כלוליצוין כי נעשו הפרשות מתאימות המתייחסות גם לסכום ה

  
  שעבוד לטובת בנק ישראל

 חתם הבנק על איגרת חוב  על פיה שעבד הבנק בשעבוד צף ראשון 2008 במאי 21ביום 

, את זכויותיו לקבלת סכומים וחיובים כספיים בשקלים, לטובת בנק ישראל, דרגהב

שהתאגדו לפי דיני (שהינם תאגידים , המגיעים ושיגיעו לבנק מפעם לפעם מאת לקוחותיו

ושמשך החיים , שאינם מפגרים בהחזר לבנק של אשראים שקיבלו מהבנק, )מדינת ישראל

שניתנו וינתנו על ידי הבנק , ה על שלוש שניםשל כל אשראי אינו עול) מ"מח(הממוצע 

, השעבוד הינו בסכום השווה לגובה הסכומים המובטחים באיגרת החוב. ל"ללקוחות  הנ

  .ח" מיליארד ש1.1עד לסך של , כפי שיהיו מעת לעת

. CLSשעבוד זה בא להבטיח כספים שידרשו לפעילות הבנק לצורך פעילותו במסלקת 

. לדוח71 לפרטים נוספים ראה עמוד
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לפי הסיווגים שנקבעו  )6( )1( להלן התפתחות האשראים הבעייתיים -חובות בעייתיים 

  :בהוראות המפקח על הבנקים

   בדצמבר 31

2007  

   ביוני30

 2007  

   ביוני30

 2008  

   

   )ח" שיוניבמיל (

  שאינם נושאי הכנסה  1,561  2,306  1,604

  )2 (שאורגנו מחדש  472  1,112  929

  )3 (מיועדים לארגון מחדשה  93  107  85

  בפיגור זמני  685  591  764

  *בהשגחה מיוחדת   10,238  12,469  9,618

  )1( ללווים בעייתיים הכל אשראי מאזני-סך  13,049  16,585  13,000

  *)5() 1( ללווים בעייתיים מאזני-סיכון אשראי חוץ  2,372  2,620  2,438
  אגרות חוב של לווים בעייתיים  31  8  4
  

32  
  

72  
  
57  

נכסים אחרים בגין מכשירים נגזרים של לווים 
  בעייתיים

  )7) (1(סיכון אשראי כולל בגין לווים בעייתיים   15,509  19,285  15,474

  נכסים שהתקבלו בגין אשראים שסולקו  570  679  839

   )4 (חובות בגינם קיימת הפרשה ספציפית :מזה*  4,258  5,646  4,672

  שבגינו קיימת הפרשהאשראי לדיור  :מזה*      
  לפי עומק הפיגור    444  687  523

לא כולל חובות בעייתיים  המכוסים על יד בטחונות המותרים לניכוי לצורך מגבלות על חבות   )1(

  ).313' הוראת ניהול בנקאי תקין מס(של לווה ושל קבוצת לווים 

בשנים קודמות עם אשראי שאורגן מחדש במהלך השנה השוטפת וכן אשראי שאורגן מחדש   )2(

  .ויתור על הכנסות

אך , אשראי ללווים אשר לגביו קיימת החלטה של הנהלת התאגיד הבנקאי על ארגון מחדש  )3(

  .הארגון מחדש טרם בוצע בפועל

  .למעט אשראי לדיור שבגינו קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור  )4(

למעט בגין ערבויות שנתן לווה , כפי שחושב לצורך מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים  )5(

  .להבטחת חבות של צד שלישי

   .אשראי ללווים בעייתיים כמפורט במתכונת הגילוי  )6(

ניהול  "325החובות הבעייתיים כוללים סווגי אשראי מיישום הוראת נוהל בנקאי תקין   )7(

ח על ל ובהתאם להבהרות של המפק"בהתאם להוראה הנ".  ושברמסגרות אשראי בחשבון עוב

 1,000כאשר החריגה מעל (על הבנק לסווג את החריגה ממסגרת האשראי המאושרת , הבנקים

במצב זה יש לסווג את החריגה כחוב . במידה והבנק מחייב את הלקוח בריבית חריגה) ח"ש

את האשראי במסגרת ואת יתרת החבות של הלקוח כחוב בהשגחה , שאינו נושא הכנסה

ח ובהשגחה מיוחדת " מיליון ש110ת שאינם נושאים הכנסה בסך כתוצאה סווגו חובו. מיוחדת

  . ח" מיליון ש1,775, ח" מיליון ש74 סווגו בהתאמה 2007בסוף שנת , ח" מיליון ש2,336בסך 

  



        דוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריון

31  

 מיליון 642-לח בהשוואה "מיליון ש 531-ב 2008  ביוני30-ב הסתכם האשראי לממשלות

  .29.2%  שלירידה, 2007   ביוני30-להשוואה וב,  17.3% של ירידה, 2007 בדצמבר 31-בח "ש

 מיליארד 47.2-לח בהשוואה "מיליארד ש 43.5-ב 2008 ביוני 30-ב הסתכמו ניירות ערך

  .4.0%  ירידה, 2007 ביוני 30-לובהשוואה , 7.8% של ירידה, 2007 בדצמבר 31-בח "ש

ך זמינים למכירה ניירות ער, ניירות ערך למסחר: ניירות הערך מסווגים לשלוש קטגוריות

  .ואגרות חוב מוחזקות לפדיון

מופחתת ה וההפרש בין השווי ההוגן לעלות ,ניירות ערך למסחר מוצגים במאזן לפי שווי הוגן

וההפרש בין השווי , ניירות ערך זמינים למכירה מוצגים לפי שווי הוגן, נזקף לדוח רווח והפסד

אגרות חוב . י בניכוי המס המתייחס מוצג בסעיף נפרד בהון העצמהמופחתתההוגן לעלות 

הערך הנקוב בתוספת ריבית והפרשי הצמדה (מופחתת המוחזקות לפדיון מוצגות לפי עלות 

  ).יו'יו או אג'בתוספת דיסאג/שנצברו עליו בנכוי

 בהתאם להוראות 2008  ביוני30להלן סיווג סעיף ניירות הערך במאזן המאוחד ליום 

  :ל"הנ

    2008  ביוני30 

   הפסדים שטרם  ווחים שטרם ר  

 הערך שווי מומשו מהתאמות מומשו מהתאמות עלות 

 במאזן הוגן לשווי הוגן   לשווי הוגן   מופחתת 

    ) ח"במיליוני ש( 

      אגרות חוב

 1,331 1,348 )3( 20 1,331 מוחזקות לפדיון 

 29,929 29,929 )834( 196 30,567 זמינות למכירה

 6,882 6,882 )57( 114 6,825 למסחר

 38,723 330 )894( 38,159 38,142 

      מניות וקרנות נאמנות

 4,135 4,135 )137( 666 3,606 זמינות  למכירה

 1,217 1,217 )100( - 1,317 למסחר

 4,923 666 )237( 5,352 5,352 

 43,494 43,511 )1,131( 996 43,646 סך כל ניירות הערך

  

    2007 בדצמבר 31 

   הפסדים שטרם  רווחים שטרם   

 הערך שווי מומשו מהתאמות מומשו מהתאמות עלות 

 במאזן הוגן לשווי הוגן   לשווי הוגן   מופחתת 

    ) ח"במיליוני ש( 

      אגרות חוב

 1,581 1,599 )4( 22 1,581 מוחזקות לפדיון 

 33,092 33,092 )507( 141 33,458 זמינות למכירה

 7,141 7,141 )38( 69 7,110 רלמסח

 42,149 232 )549( 41,832 41,814 

      מניות וקרנות נאמנות

 4,436 4,436 )34( 1,195 3,275 זמינות  למכירה

 919 919 )27( 28 918 למסחר

 4,193 1,223 )61( 5,355 5,355 

 47,169 47,187 )610( 1,455 46,342 סך כל ניירות הערך
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-וכ כזמין למכירה הקבוצהמתיק הנוסטרו של  78.3%-כ מסווג 2008 וניבי 30-לנכון 

 משווי 12.3%- כ. תיק ניירות הערךסיווג זה מקנה גמישות בניהול. כתיק למסחר 18.6%

, נן השקעות במניות של חברות שאינן מוצגות על בסיס השווי המאזנייניירות הערך ה

  . בבורסהאלא לפי עלות או שווי שוק של המניות הנסחרות

 התאמות 2008 של במחצית הראשונהבגין התיק הזמין למכירה  נזקפה בקרן ההון 

מירידת ערך של ח " מיליון ש271-בסך כ מזה ,ח" מיליון ש903בסך נטו לירידת ערך 

ח מירידת ערך " מיליון ש632 וסך של )ח ברביע הראשון" מיליון ש401מזה  (אגרות חוב

 נזקפו לרווח 2008 של במחצית הראשונה .)ח ברביע הראשון" מיליון ש352מזה  (של מניות

 קרן ההון המצטברת מסתכמת .)מיליון דולר 27(ח " מיליון ש92-והפסד ירידת ערך בסך כ

 רווחיםבגין אגרות חוב למסחר נרשמו בדוח רווח והפסד . ח ברוטו" מיליון ש)138(בסך 

 בתקופה ח" מיליון ש74ים בסך ח לעומת רווח" מיליון ש70שמומשו ושטרם מומשו בסך 

 נטו ממכירת  הפסדים 2008במחצית הראשונה של  כמו כן נרשמו .המקבילה אשתקד

ח " מיליון ש91סך של רווחים נטו בח לעומת " מיליון ש52סך של בח זמינות למכירה "אג

  .בתקופה המקבילה אשתקד

  ל"השקעות בניירות ערך מגובי נכסים בחו

ח "אג)  מיליארד  דולר1.5 -כ (ח"ש מיליארד 4.9 -קבוצה יש כבתיק ניירות הערך של ה

 Investmentשכולן מדורגות ) משכנתאות ושאינם משכנתאות כאחת(מגובות נכסים 

Grade ,בדרוג 99%-מהם כ A-) (בדרוג 88%-ומעלה מזה כ AAA  .ל כ"מתוך התיק הנ- 

כירה והיתרה בתיק מסווג בתיק הזמין למ)  מיליארד דולר1.4-כ(ח " מיליארד ש4.6

  . למסחר

רובו של התיק . שיערוך התיק מתבסס על נתוני שיערוך המתקבלים ממקורות חיצוניים

משוערך מדי חודש על ידי מוסד בינלאומי מוכר שעיסוקו בשערוך והוא בלתי תלוי בגופים 

לא נעשה שימוש במודלים פנימיים לצורך . המנפיקים ובלתי תלוי בגופים המשווקים

  .ך ניירות ערךשיערו

המבחן לקביעה באם ירידת הערך הינה בעלת אופי שאינו זמני מתבסס בעיקר על 

  :הקריטריונים דלהלן

  . שינוי בדירוג ניירות הערך על ידי סוכנויות דירוג בינלאומיות-

  .  משך הזמן בו שווי נייר הערך נמוך מעלותו-

  . הנכסים והביטחונות המגבים את נייר הערך-

  .רידת הערך מסך עלות נייר הערך שיעור י-

החלטת ההנהלה בעניין זה מתקבלת לאחר בחינת כל הקריטריונים הללו והערכת 

  .המשמעות המצטברת

משכנתאות (ירידת הערך בתיק אגרות החוב מגובות נכסים , הנהלת הבנקלהערכת 

 מיום ביצוע, כוונת הבנק היתה. הינה בעיקרה בעלת אופי זמני) ושאינם משכנתאות

במטרה לאפשר , ההשקעות סווגו לתיק הזמין למכירה. להחזיקו עד לפדיון, ההשקעות

בכוונתו וביכולתו של הבנק להמשיך ולהחזיק את ההשקעות עד . גמישות בניהול התיק

לכן נזקפה מרבית ירידת ערך . להשבה החזויה של מלוא העלות של הנכסים או עד לפדיון

ל מיום רכישתן ועד " להון עצמי בגין אגרות החוב הנירידת הערך שנזקפה. זו להון עצמי

. )ח לאחר מס" מיליון ש155-כ(ח " מיליון ש245-כמסתכמת בסך של , 2008 ביוני 30-ל

הירידה בשווי השוק של ניירות הערך הללו נובעת בעיקר מהתרחבות המרווחים שמקורה 

, 2007החל מחודש יולי בצמצום הנזילות ובתנודות החריפות שאירעו בשווקי ההון בעולם 

  .ולא כתוצאה מירידת דירוג האשראי של ניירות הערך

 2008נזקפה במחצית הראשונה של , בנוסף לירידת הערך הזמנית שנזקפה להון העצמי

  .ח" מיליון ש82מזה ברביע השני סך של , ח" מיליון ש92-לרווח והפסד הוצאה של כ

 כולל השקעה באגרות חוב מגובות 2008  ביוני30התיק הזמין למכירה של הקבוצה ליום 

 מגובות תיק זה כולל אגרות חוב. ח"ש מיליארד 3.2 -משכנתאות בסכום כולל של כ

 מיליון דולר 4מזה  )  מיליון דולר5(ח  " מיליון ש17- בסך כSub-Prime משכנתאות

 מסך אגרות החוב המגובות משכנתאות שבתיק הזמין AA .97%  והיתרה AAAמדורגות  
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 FNMA, FHLMC, GNMA(ב או שהונפקו על ידן "ינן בערבות סוכנויות פדראליות בארהה

   ). S&P, Moody's, Fitch( על ידי סוכנויות הדירוג המובילות בעולם AAAומדורגות 

 הסתכמה ירידת הערך המצטברת נטו שנזקפה לקרן הון הנובעת 2008 ביוני 30נכון ליום 

  .ח"שמיליוני  36-ות בכמתיק אגרות החוב המגובות משכנתא

ואינן בחסות ) ב"ארה(סך אגרות החוב המגובות משכנתאות שאינן בערבות מדינה 

  225-מסתכם בכ , מוסדות פדראליים אמריקאים והן בתיק הזמין ובתיק המסחרי כאחת

  .  ח"מיליון ש

התקופה החזויה לפדיון של כל  תיק אגרות החוב המגובות משכנתאות היא כשלוש וחצי 

  .נים בממוצעש

כולל התיק הזמין למכירה של הקבוצה גם , בנוסף לאגרות החוב המגובות משכנתאות

, חייבים בגין כרטיסי אשראי(אגרות חוב אחרות מגובות נכסים שאינם משכנתאות 

ח אלו כולן "אג. ח"ש מיליארד 1.5-בסך של כ) ואשראים אחרים, אשראי לרכישת רכב

. AAA בדרוג 67%ן  כשמתוכומעלה) (-A בדרוג 99%-ן כמה, Investment Gradeמדורגות 

 בסך CLO - וח"ש מיליון 277-בסך של כSCDO תיק זה כולל בין היתר אגרות חוב מסוג 

ח המגובות נכסים שאינם "התקופה החזויה לפדיון של  תיק האג. ח"ש מיליון 1,027-של כ

  .משכנתאות היא כחמש שנים בממוצע

ירידת הערך בתיק אגרות החוב , ל"חינה לפי הקריטריונים הנועל בסיס ב, להערכת הבנק

מגובות הנכסים שאינם משכנתאות הינה בעיקרה בעלת אופי זמני ולכן נזקפה מרבית 

  הסתכמה ירידת ערך שנזקפה לקרן הון 2008 ביוני 30נכון ליום . ירידת הערך להון עצמי

 מיליון 132-כ (ח"ש מיליון 209-בכבתיק אגרות החוב המגובות נכסים שאינם משכנתאות 

  ).  לאחר מסח"ש

 2008נזקפו במחצית הראשונה של , שנזקפה להון העצמי, בנוסף לירידת הערך הזמנית

ח לחשבון הרווח והפסד " מיליון ש92- שבתיק הזמין למכירה כSCDO מסוג  ח"אג בגין

נים שצוינו ההפרשה בוצעה  על סמך המבח.  ח ברביע השני של השנה" מיליון ש82מזה 

 -מתוך תיק ה, יתר על כן. ולמרות שלא נרשם בתיק אף לא אירוע אחד של כשל, לעיל

SCDO ,76% מדורג על ידי סוכנויות הדירוג המובילות בעולם AAA , 22.8% (AA-) או 

סיכון האשראי בתיק מפוזר מאד בין יותר מחמש מאות , כן-כמו. BBB 1.2%-גבוה מזה ו

 1.2% -ומשקלו של הלווה הגדול ביותר נמוך מ, )א תיקי משכנתאותכולם חברות ול(לווים 

  ).ח" מיליון ש6-כ(מהתיק 

לחשבון רווח והפסד כירידת ערך , ח" מיליון ש92 -ההחלטה לסווג את ירידת הערך בסך כ

שאירעה החל  , SCDO-התבססה בעיקר על ירידת השווי של מכשירי ה, שאיננה זמנית

וכן על בחינה , 2008משכה במחצית הראשונה של שנת  ונ2007במחצית השניה של 

  .  שבתיקSCDO- המגבים את הCDS-מפורטת של דירוגי הלווים ב

, )בין אם משכנתאות ובין אם נכסים אחרים(בשווי תיק אגרות החוב המגובות נכסים 

  .ח" מיליון ש37 בסך חלה ירידה נוספת, 2008  ועד לסוף חודש יולי  2008מאז סוף יוני 

 ביוני 30הלן ריכוז ההשקעות באגרות חוב מגובות נכסים בתיק הזמין למכירה ליום ל

2008 :  

עלות  
 מופחתת

  רווחים 
 שטרם מומשו

הפסדים 
 שטרם מומשו

  הערך במאזן 
 )שווי הוגן(

   ח"במיליוני ש 

MBS3,151 )48( 12 3,187  אגרות חוב מגובות משכנתאות 

ABSאגרות חוב מגובות נכסים      

 1,490 )210( 1 1,699 שאינם משכנתאות 

 CLO  1,170 - )143( 1,027: מזה

 SCDO  341 1 )65( 277: מזה

 4,641 )258( 13 4,886 כ"סה
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  .2007 לדוח השנתי של 80ע הגדרת ניירות ערך מגובי נכסים ראה בעמוד "בק

קבוצה אין בתיק המוחזק לפדיון ב. בנוסף לתיק הזמין מתנהלים בבנק שני תיקים נוספים

  . השקעות מסוג זה

במסגרת התיק הסחיר קיימות השקעות בניירות ערך מגובי נכסים באמצעות מנהלי 

ח " מיליון ש185-מתוכם כ)  מיליון  דולר73(ח " מיליון ש244-תיקים בהיקף של כ

ח מושקעים בניירות ערך מגובי " מיליון ש59 -מושקעים בניירות ערך מגובי משכנתאות וכ

 מיליון 14 בסך Sub-Primeתיק זה כולל אגרות חוב מגובות משכנתאות . חריםנכסים א

ההפרש בין השווי ההוגן לעלות המופחתת במידה . AAוהיתרה AAA  בדרוג  80%ח "ש

  . והיה כזה נזקף לדוח רווח והפסד

ליוני מי 235ם של  בסכוCDSמאזניים מסוג -השקעה במכשירים נגזרים חוץנותרה לבנק 

 במהלך .לרווח והפסדישירות וך מכשירים אלה על בסיס שווי הוגן נרשם שיער. ח"ש

  . כשני שליש מתיק זה נסגרו בהפסד לא מהותי2008הרביע השני של 

     בסךהוצאות לרווח והפסד 2008במחצית הראשונה של נרשמו , CDS-בבגין ההשקעה 

  .הח ברביע השני של השנ" מיליון ש4מזה רווח של , ח"שליון י מ13-כ

  שעבוד ניירות ערך

   .מ"ף בע"מ ובמסלקת מעו"הבנק חבר במסלקת הבורסה לניירות ערך בע

ח למסלקת " מיליון ש175אגרות חוב בהיקף של  הבנקשיעבד  ,2008  ביוני 30ליום 

ף להבטחת פעילות "ח למסלקת המעו" מיליון ש1,324אגרות חוב בהיקף של והבורסה 

  .ל חברי המסלקהלקוחותיו ובגין הערבות ההדדית ש

 על אגרת חוב לטובת בנק ישראל להבטחת סכומים 2007 ביולי 23הבנק חתם ביום 

ל הבנק שיעבד לטובת בנק ישראל "כערובה לנ. המגיעים או שיגיעו לבנק ישראל מהבנק

בשיעבוד שוטף ללא הגבלה בסכום אגרות חוב המופקדות בחשבון ספציפי המתנהל 

 30יתרת החשבון ליום . תל אביב על שם בנק ישראלבמסלקת הבורסה לניירות ערך ב

  .ח" מילארד ש6 הינה 2008 ביוני

יתרת ו, ח" מיליארד ש3.4 הסתכמו בסך אשראים מבנק ישראלה 2008  ביוני30ליום 

  .ח" מיליארד ש4.6הפיקדונות של הבנק בבנק ישראל הסתכמה בסך 
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תיק  (ת בסעיף ניירות ערךרשומוה ובקרנות נאמנותלהלן ההשקעות העיקריות במניות 

  :) 1 ()הזמין למכירה

      חלק הבנק על בסיס מאוחד  

    ערך ההשקעה  בהון הנפרע המקנה זכות  

    במאזן המאוחד   לקבלת רווחים  

   בדצמבר 31   ביוני30   בדצמבר 31    ביוני30  

  2008  2007  2008  2007  

    )ח"במיליוני ש(    (%)  

  619  439  9.89  9.85  מ"מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע

  3  3  4.3  4.3  מ" בעגיבור ספורט

  120  83  4.3  4.0  מ"אפריקה ישראל נכסים בע

  267  248  2.23  2.22  מ " ישראל בעסלקום

  182  182  18.0  18.0  מ "בע) ישראל(פארם -סופר

 מערכות תקשורת בכבלים -הוט 

  מ "בע

  

14.96  

  

14.96  

  

469  

  

637  

  95  67  8.64  8.62  מ"אוצר התישבות היהודים בע

 החברה הישראלית לתקשורת -בזק 

  מ "בע

  

4.23  

  

4.23  

  

675  

  

754  

  99  104  6.46  6.46  מ "בנק אגוד לישראל בע

  907  1,248  -  -  קרנות נאמנות

  .55לפרטים בדבר השקעות ריאליות המוצגות לפי השווי המאזני ראה בעמוד )  1(

תיק זמין למכירה (בסעיף ניירות ערך  במניות ובקרנות נאמנות) פוזיציה(להלן ההשקעות 

  :)ח"במיליוני ש, ותיק סחיר

  יתרה מאזנית  

  2007 בדצמבר 31  2008  ביוני30  

  4,383  4,013  מניות עם שער

  972  1,338  מניות ללא שער

  5,355  5,351  סך הכל

  

  מ"מערכות תקשורת בכבלים בע-הוט

למכירת חבילת ") ן'נטוויז("מ "בען 'חתם הבנק על ההסכם עם נטוויז, 2008 במאי 4ביום 

 מהונה 15%-כ(המוחזקות בידי הבנק ") הוט("מ " מערכות תקשורת בע-מניות הוט 

כשני שליש מהתמורה . ח" מיליון ש480-תמורת סך של כ)  והנפרע של הוטהמונפק 

 חודשים 18ו במועד השלמת העסקה וכשליש נוסף ישולם בתוספת ריבית תוך ישולמ

להבטחת התשלום הדחוי ישועבדו לבנק כשליש מהמניות הנמכרות ללא . ממועד ההשלמה

  .ן'י נטוויזפזכות חזרה אחרת כל

הוא ) כשני שליש(כנגד קבלת החלק הראשון של התמורה , לאחר מס, אמדן רווח ההון נטו

ח " מיליון ש15-כ)  כשליש(ח וכנגד קבלת החלק השני של  התמורה " ש מיליון30-כ

  .נוספים

התנאים בקיום מותנית  והיא 2008 בספטמבר 30הוארכה עד ליום השלמת העסקה 

  :המתלים הבאים

אי מימוש זכות הסירוב לגבי רכישת המניות הנמכרות על ידי בעלי מניות הוט   .א

  .הזכאים לכך

   .רשים לפי כל דין לרכישת המניות הנמכרותקבלת האישורים הנד  .ב
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הקבוצה פועלת במגזרי פעילות שונים באמצעות הבנק וחברות הבנות בכל תחומי 

כמו כן משקיעה הקבוצה בתאגידים ריאליים הפועלים . הבנקאות והשירותים הפיננסיים

  .תעשיה ועוד, אנרגיה,  ספנות,ן"נדל, בתחומים שונים כגון ביטוח

 תאור מפורט של .בהתאם למאפיינים שנקבעו על ידי בנק ישראלהינם מגזרי  הפעילות 

  .2007-י ל בדוח השנתניתן ואופן המדידה שלהם מגזרי הפעילות

  
  : לפי מגזרי פעילותהנקיהרווח פירוט להלן 

  

  ביום חודשים שהסתיימו לשישה  ביום חודשים שהסתיימו לשלושה  

  

  מגזרים

ני  ביו30

2008  

 ביוני 30

2007  

  

  השינוי

 ביוני 30

2008  

 ביוני 30

2007  

  

  השינוי

  %  ח"במיליוני ש  %  ח"במיליוני ש  

  9.3  471  515  218.3  109  347  משקי בית 

  40.8  142  200  71.7  60  103  עסקים קטנים

  )53.7(  512  237  )54.0(  276  127  בנקאות עיסקית

  )3.8(  211  203  )26.3(  114  84   בנקאות מסחרית

  37.7  162  223  )6.3(  80  75  ן"בניה ונדל

  )9.9(  71  64  )6.9(  29  27  בנקאות פרטית 

 - ניהול פיננסי

    ואחרשוקי הון

  

126  

  

245  

  

)48.6(  

  

)83(  

  

261  

  

-  

  )25.7(  1,830  1,359  )2.6(  913  889  סך הכל

  

 שכר לפי מגזרי פעילות בנטרול הוצאותמפעולות רגילות להלן פירוט הרווח הנקי 
  :מיוחדות

  התרומה    ביום חודשים שהסתיימו לשישה  

  לרווח  השינוי  2007  ביוני30  2008 ביוני 30  מגזרים

  %  %    ח"במיליוני ש  

  26.7  4.0  302  314  משקי בית 

  15.4  42.2  128  182  עסקים קטנים

  19.9  )53.3(  503  235  בנקאות עיסקית

  16.6  )5.8(  207  195   בנקאות מסחרית

  18.9  37.7  162  223  ן"דלבניה ונ

  5.2  )12.9(  70  61  בנקאות פרטית 

  )2.7(  -  260  )32(  ואחר שוקי הון -ניהול פיננסי 

  100.0  )27.8(  1,632  1,178  סך הכל

  .ההסברים לשינויים ברווחיות מובאים בהמשך

   מגזרי הפעילות בקבוצה
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   משקי בית.1

  : להלן תמצית רווח והפסד של מגזר משקי בית

בנקאות   

  ופיננסים 

כרטיסי 

  שראיא

  

  שוק ההון 

  

  משכנתאות

פעילות 

  ל"חו

  

  סך הכל

  2008 ביוני 30- לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

          ח"במיליוני ש  

              :רווח מפעולות מימון

  79  )3(  667  1  33  )619(  מחיצוניים

  578  8  )540(  -  )8(  1,118  בינמגזרי

              :הכנסות תפעוליות ואחרות

  425  2  29  108  119  167  מחיצוניים

  65  -  4  -  57  4  בינמגזרי

  1,147  7  160  109  201  670  סך כל ההכנסות

  63  6  22  -  4  31  הפרשות לחובות מסופקים

              :הוצאות תפעוליות ואחרות

  861  7  51  62  116  625  לחיצוניים

  6  -  5  -  1  -  בינמגזרי

              מפעולות רגילות ) הפסד(רווח 

  217  )6(  82  47  80  14  מסיםלפני 

  72  -  31  17  27  )3(  הפרשה למסים

              מפעולות רגילות  )הפסד(רווח 

  145  )6(  51  30  53  17  לאחר מסים

  רווח מפעולות בלתי רגילות 

  לאחר מסים

  

-  

  

202  

  

-  

  

-  

  

-  

  

202  

  347  )6(  51  30  255  17  )הפסד(נקי  רווח 

  

בנקאות   

  ופיננסים 

כרטיסי 

  אשראי

  

  שוק ההון 

  

  משכנתאות

ת פעילו

  ל"חו

  

  סך הכל

  2007 ביוני 30-לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

          ח"במיליוני ש  

              :רווח מפעולות מימון

  )267(  )27(  426  1  24  )691(  מחיצוניים

  863  37  )335(  )1(  )7(  1,169  בינמגזרי

              :הכנסות תפעוליות ואחרות

  398  2  29  129  85  153  מחיצוניים

  53  -  2  -  51  -  בינמגזרי

  1,047  12  122  129  153  631  סך כל ההכנסות

  54  -  6  -  3  45  הפרשות לחובות מסופקים

              :הוצאות תפעוליות ואחרות

  845  9  45  95  95  601  לחיצוניים

  8  -  8  -  1  )1(  בינמגזרי

              מפעולות רגילות) הפסד(רווח 

  140  3  63  34  54  )14(  מסיםלפני 

  29  )2(  21  13  17  )20(  הפרשה למסים

  111  5  42  21  37  6  מסים לאחררווח מפעולות רגילות 

  לות בלתי רגילות ומפעהפסד 

  יםלאחר מס

  

-  

  

-  

  

)2(  

  

-  

  

-  

  

)2(  

  109  5  42  19  37  6    רווח נקי



        דוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריון

38  

  )המשך (משקי בית

בנקאות   

  ופיננסים 

כרטיסי 

  אשראי

  

  שוק ההון 

  

  משכנתאות

פעילות 

  ל"חו

  

  סך הכל

  2008 ביוני 30- יימו ב חודשים שהסתלשישה  

          ח"במיליוני ש  

              :רווח מפעולות מימון

  48  )8(  1,002  2  67  )1,015(  מחיצוניים

  1,245  19  )767(  )1(  )18(  2,012  בינמגזרי

              :הכנסות תפעוליות ואחרות

  851  4  60  227  220  340  מחיצוניים

  123  -  7  -  113  3  בינמגזרי

  2,267  15  302  228  382  1,340  סך כל ההכנסות

  130  7  65  -  7  51  הפרשות לחובות מסופקים

              :הוצאות תפעוליות ואחרות

  1,652  14  108  142  224  1,164  לחיצוניים

  10  -  8  -  2  -  בינמגזרי

              מפעולות רגילות) הפסד(רווח 

  475  )6(  121  86  149  125  מסיםלפני 

  162  -  45  31  48  38  הפרשה למסים

              מפעולות רגילות) הפסד(רווח 

  313  )6(  76  55  101  87  לאחר מסים

רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר 

  מסים

  

-  

  

202  

  

-  

  

-  

  

-  

  

202  

  515  )6(  76  55  303  87    )הפסד (נקירווח 

  27.0%             תשואה להון%

              

              

  59,104  288  37,458  75  5,757  15,526  יתרה ממוצעת של נכסים

  8  -  -  -  8  -  השקעות בחברות כלולות: זהמ

  120,715  1,026  12,079  -  373  107,237  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  51,180  287  31,329  71  5,665  13,828  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

  34,077  -  -  34,077  -  -  יתרה ממוצעת של  קרנות נאמנות 

  44,072  140  -  43,932  -  -  יתרה ממוצעת של ניירות ערך

יתרה ממוצעת של נכסים אחרים 

  בניהול

  

217  

  

-  

  

-  

  

7,939  

  

-  

  

8,156  

  59,812  295  38,152  82  5,780  15,503   יתרת אשראי לציבור

  112,792  968  7,138  -  19  104,667   יתרת פיקדונות הציבור

  

להלן נתונים על ביצועי הלוואות חדשות שניתנו והלוואות שמוחזרו לרכישת דירת 

  :רים ובמשכון דירת מגוריםמגו

  שיעור השינוי  2007מחצית ראשונה   2008מחצית ראשונה   

  %-ב  )ח"במיליוני ש(  

  22.4  3,402  4,164  מכספי הבנק

        :מכספי האוצר

  )19.3(  161  130       הלוואות

  33.3  3  4       הלוואות עומדות

  20.5  3,566  4,298  סך הכל הלוואות חדשות

  )17.4(  649  536  הלוואות שמוחזרו

  14.7  4,215  4,834  סך כל ביצועים
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  )המשך(משקי בית 
  

בנקאות   

  ופיננסים 

כרטיסי 

  אשראי

  

  שוק ההון 

  

  משכנתאות

פעילות 

  ל"חו

  

  סך הכל

    2007  ביוני30- חודשים שהסתיימו בלשישה  

          ח"במיליוני ש  

              :רווח מפעולות מימון

  )494(  )15(  683  2  47  )1,211(  מחיצוניים

  1,701  41  )483(  )2(  )13(  2,158  בינמגזרי

              :הכנסות תפעוליות ואחרות

  823  4  63  248  195  313  מחיצוניים

  103  -  4  -  98  1  בינמגזרי

  2,133  30  267  248  327  1,261  סך כל ההכנסות

  69  -  11  -  7  51  הפרשות לחובות מסופקים

              :הוצאות תפעוליות ואחרות

  1,652  15  100  201  217  1,119  ונייםלחיצ

  9  -  8  -  1  -  בינמגזרי

  403  15  148  47  102  91  מסיםרווח מפעולות רגילות לפני 

  137  3  56  18  31  29  הפרשה למסים

  266  12  92  29  71  62  רווח מפעולות רגילות לאחר מסים

              רווח מפעולות בלתי רגילות 

  205  -  -  205  -  -  לאחר מסים

  471  12  92  234  71  62  י  רווח נק

  26.7%             תשואה להון%

              

  53,792  934  33,937  77  5,354  13,490  יתרה ממוצעת של נכסים

  3  -  -  -  3  -  השקעות בחברות כלולות: מזה

  123,069  2,020  12,889  -  199  107,961  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  46,214  842  28,295  86  5,468  11,523  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

  34,388  -  -  34,388  -  -  יתרה ממוצעת של קרנות נאמנות 

  41,690  111  -  41,579  -  -  יתרה ממוצעת של ניירות ערך

              יתרה ממוצעת של נכסים 

  8,430  -  8,136  -  -  294  אחרים בניהול

               31-  ליתרת אשראי לציבור

  57,315  45  36,590  75  5,558  15,047  2007בדצמבר 

               31- ליתרת פיקדונות הציבור

  116,133  584  7,576  -  11  107,962    2007בדצמבר 

  שינויים עיקריים בהיקף הפעילות

ח בהשוואה לסוף שנת "מיליון ש 2,497-גדל בבמגזר משקי הבית סך כל האשראי לציבור 

אות לדיור גדלו ווהלו 4.5%- בנטרול הלוואות לדיור האשראי גדל ב,4.3%  עלייה של 2007

 2007בהשוואה לסוף שנת , ח" מיליון ש3,341- בירדופיקדונות הציבור  ,4.3% בשיעור של

  .2.9%   שלירידה

  שינויים עיקריים ברווח הנקי

ח " מיליון ש515-  ב2008 של במחצית הראשונה הסתכםבמגזר משקי בית הנקי הרווח 

הנקי הרווח . 9.3% גידול של שתקדח בתקופה המקבילה א" מיליון ש471-בהשוואה ל

ול ברווח נובע ידהג .17.7%גידול של , ח" מיליון ש313מפעולות רגילות הסתכם בסך 

ובהכנסות תפעוליות גידול של ח " מיליון ש86בסך של המימוניות הכנסות מגידול בבעיקר 

פרשות שקוזז חלקית מגידול בה, 6.3%סך כל ההכנסות גדלו בשיעור של , ח" מיליון ש48

  .בעיקר בלאומי למשכנתאות, ח" מיליון ש61 בסך לחובות מסופקים
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  עסקים קטנים .2

   :להלן תמצית רווח והפסד של מגזר עסקים קטנים

בנקאות   

  ופיננסים 

כרטיסי 

  אשראי

שוק 

  ההון 

  

  משכנתאות

פעילות 

  ל"חו

  

  סך הכל

    2008 ביוני 30- לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

          ח"במיליוני ש  

              :רווח מפעולות מימון

  327  17  4  1  3  302  מחיצוניים

  )106(  )10(  )2(  )1(  )1(  )92(  בינמגזרי

              :הכנסות תפעוליות ואחרות

  111  4  -  4  13  90  מחיצוניים

  )7(  -  -  -  )8(  1  בינמגזרי

  325  11  2  4  7  301  סך כל ההכנסות

  18  8  -  -  -  10  הפרשות לחובות מסופקים

              :עוליות ואחרותהוצאות תפ

  174  10  -  2  5  157  לחיצוניים

  -  -  -  -  -  -  בינמגזרי

  133  )7(  2  2  2  134  מסיםמפעולות רגילות לפני ) הפסד(רווח 

  48  )3(  1  1  1  48  הפרשה למסים

              מפעולות רגילות) הפסד(רווח 

  85  )4(  1  1  1  86  לאחר מסים

  18  -  -  -  18  -  רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים

  103  )4(  1  1  19  86  )הפסד(  רווח נקי

  

בנקאות   

  ופיננסים 

כרטיסי 

  אשראי

שוק 

  ההון 

  

  משכנתאות

פעילות 

  ל"חו

  

  סך הכל

    2007 ביוני 30-לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

          ח"במיליוני ש  

              :רווח מפעולות מימון

  256  34  2  2  5  213  מחיצוניים

  )34(  )4(  )1(  )1(  )2(  )26(  בינמגזרי

              :הכנסות תפעוליות ואחרות

  116  7  -  5  21  83  מחיצוניים

  )11(  -  -  -  )12(  1  בינמגזרי

  327  37  1  6  12  271  סך כל ההכנסות

  19  9  -  -  -  10  הפרשות לחובות מסופקים

              :הוצאות תפעוליות ואחרות

  220  31  -  3  10  176  לחיצוניים

  -  -  -  -  -  -  בינמגזרי

  88  )3(  1  3  2  85  מסיםמפעולות רגילות לפני ) הפסד(ווח ר

  30  -  -  1  1  28  הפרשה למסים

              מפעולות רגילות) הפסד(רווח 

  58  )3(  1  2  1  57  מסים לאחר

              רגילותבלתי מפעולות ) הפסד(רווח 

  2  3  -  )1(  -  -  מסים לאחר

  60  -  1  1  1  57     רווח נקי
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  )המשך (עסקים קטנים

אות בנק  

  ופיננסים 

כרטיסי 

  אשראי

שוק 

  ההון 

  

  משכנתאות

 פעילות

  ל"חו

  

  סך הכל

    2008 ביוני 30-  חודשים שהסתיימו בלשישה  

          ח"במיליוני ש  

              :רווח מפעולות מימון

  609  31  6  3  8  561  מחיצוניים

  )165(  )17(  )4(  )2(  )3(  )139(  בינמגזרי

              :הכנסות תפעוליות ואחרות

  228  8  -  10  30  180  צונייםמחי

  )18(  -  -  -  )19(  1  בינמגזרי

  654  22  2  11  16  603  סך כל ההכנסות

  32  8  -  -  -  24  הפרשות לחובות מסופקים

              :הוצאות תפעוליות ואחרות

  338  20  -  4  11  303  לחיצוניים

  -  -  -  -  -  -  בינמגזרי

  284  )6(  2  7  5  276  מסיםמפעולות רגילות לפני ) הפסד(רווח 

  102  )3(  1  2  2  100  הפרשה למסים

              מפעולות רגילות) הפסד(רווח 

  182  )3(  1  5  3  176  לאחר מסים

  18  -  -  -  18  -  רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים

  200  )3(  1  5  21  176   )הפסד(  רווח נקי

  37.4%             תשואה להון%

              

              

  17,662  715  141  125  563  16,118  יתרה ממוצעת של נכסים

  13,956  566  -  -  838  12,552  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  14,619  675  132  148  542  13,122  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

  1,280  -  -  1,280  -  -  קרנות נאמנות יתרה ממוצעת של 

  3,820  29  -  3,791  -  -  יתרה ממוצעת של ניירות ערך

  480  -  -  -  -  480  חרים בניהוליתרה ממוצעת של נכסים א

  17,907  775  161  79  588  16,304   יתרת אשראי לציבור

  12,912  522  -  -  -  12,390   יתרת פיקדונות הציבור
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  )המשך( עסקים קטנים

בנקאות   

  ופיננסים 

כרטיסי 

  אשראי

שוק 

  ההון 

  

  משכנתאות

 פעילות

  ל"חו

  

  סך הכל

    2007 ביוני 30- חודשים שהסתיימו בלשישה  

          ח"במיליוני ש  

              :רווח מפעולות מימון

  476  51  3  4  7  411  מחיצוניים

  )53(  )8(  )2(  )3(  )4(  )36(  בינמגזרי

              :הכנסות תפעוליות ואחרות

  216  13  -  10  30  163  מחיצוניים

  )18(  -  -  -  )19(  1  בינמגזרי

  621  56  1  11  14  539  סך כל ההכנסות

  19  8  -  -  -  11  םהפרשות לחובות מסופקי

              :הוצאות תפעוליות ואחרות

  409  57  -  6  12  334  לחיצוניים

  -  -  -  -  -  -  בינמגזרי

  193  )9(  1  5  2  194  מסיםמפעולות רגילות לפני ) הפסד(רווח 

  73  )1(  -  2  1  71  הפרשה למסים

              מפעולות רגילות ) הפסד(רווח 

  120  )8(  1  3  1  123  לאחר מסים

              ולות בלתי רגילות רווח מפע

  22  3  -  19  -  -  לאחר מסים

  142  )5(  1  22  1  123  )הפסד(נקי רווח 

  30.4%             תשואה להון%

              

              

  15,654  1,410  95  157  266  13,726  יתרה ממוצעת של נכסים

  13,401  1,075  -  -  722  11,604  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  12,338  1,195  91  183  147  10,722  יכוןיתרה ממוצעת של נכסי ס

  1,166  -  -  1,166  -  -  יתרה ממוצעת של קרנות נאמנות 

  4,368  152  -  4,216  -  -  יתרה ממוצעת של ניירות ערך

  454  -  -  -  -  454  יתרה ממוצעת של נכסים אחרים בניהול

  17,729  1,169  126  182  529  15,723    2007 בדצמבר 31-  ליתרת אשראי לציבור

  יתרת פיקדונות הציבור

    2007 בדצמבר 31-ל

  

12,753  

  

-  

  

-  

  

-  

  

1,344  

  

14,097  

  

  שינויים עיקריים בהיקף הפעילות

וסך   , 2007ח בהשוואה לסוף שנת " מיליון ש178-סך כל האשראי לציבור במגזר גדל ב

ת  בעיקר בפעילו8.4%ירידה בשיעור של , ח" מיליון ש1,185- בירדופיקדונות הציבור 

  .עקב התחזקות השקל ביחס למטבעות החוץ, ל"חו

  שינויים עיקריים ברווח הנקי

 מיליון 200-  ב2008 של במחצית הראשונה הסתכםבמגזר עסקים קטנים הנקי הרווח 

בעיקר   ברווח נובעהגידול. ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש142-ח בהשוואה ל"ש

בהוצאות תפעוליות ח " מיליון ש71ון של ומקיטח " מיליון ש33מגידול בהכנסות בסך 

   .ח" מיליון ש13 בסך בהפרשות לחובות מסופקים חלקית מגידול ושקוזז, ואחרות
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  בנקאות עסקית. 3

   :להלן תמצית רווח והפסד של הבנקאות העיסקית

בנקאות   

ופיננסים 

  בארץ

  

כרטיסי 

  אשראי

  

  

  שוק ההון 

  

  פעילות 

  ל"חו

  

  

  סך הכל

  2008 ביוני 30- שהסתיימו בלשלושה חודשים   

        ח"במיליוני ש  

            :רווח מפעולות מימון

  673  62  -  8  603  מחיצוניים

  )284(  20  -  )4(  )300(  בינמגזרי

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  101  8  4  55  34  מחיצוניים

  )42(  -  -  )43(  1  בינמגזרי

  448  90  4  16  338  סך כל ההכנסות

  100  -  -  1  99  פקיםהפרשות לחובות מסו

            :הוצאות תפעוליות ואחרות

  135  40  3  17  75  לחיצוניים

  23  23  -  -  -  בינמגזרי

  190  27  1  )2(  164  מסיםמפעולות רגילות לפני ) הפסד(רווח 

  65  8  -  )1(  58  הפרשה למסים

  125  19  1  )1(  106  רווח מפעולות רגילות לאחר מסים

  2  -  -  2  -   מסיםרווח מפעולות בלתי רגילות לאחר

  127  19  1  1  106   רווח נקי

  

בנקאות   

ופיננסים 

  בארץ

  

כרטיסי 

  אשראי

  

  

  שוק ההון 

  

  פעילות 

  ל"חו

  

  

  סך הכל

  2007 ביוני 30-לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

        ח"במיליוני ש  

            :רווח מפעולות מימון

  616  68  -  6  542  מחיצוניים

  )192(  55  -  )3(  )244(  בינמגזרי

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  104  13  8  54  29  מחיצוניים

  )33(  -  -  )33(  -  בינמגזרי

  495  136  8  24  327  סך כל ההכנסות

  )123(  -  -  1  )124(  הפרשות לחובות מסופקים

            :הוצאות תפעוליות ואחרות

  156  51  5  24  76  לחיצוניים

  30  31  -  -  )1(  בינמגזרי

  432  54  3  )1(  376  מסים רגילות לפני מפעולות) הפסד(רווח 

  155  14  1  -  140  הפרשה למסים

  277  40  2  )1(  236  מסים לאחרמפעולות רגילות ) הפסד(רווח 

            רגילותבלתי מפעולות הפסד 

  )1(  -  )1(  -  -  מסים לאחר

  276  40  1  )1(  236  ) הפסד (רווח נקי
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  )המשך (בנקאות עסקית

בנקאות   

ופיננסים 

  בארץ

  

טיסי כר

  אשראי

  

  

  שוק ההון 

  

  פעילות 

  ל"חו

  

  

  סך הכל

  2008 ביוני 30-  חודשים שהסתיימו בלשישה  

        ח"במיליוני ש  

            :רווח מפעולות מימון

  1,192  166  -  15  1,011  מחיצוניים

  )334(  44  -  )7(  )371(  בינמגזרי

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  137  16  9  97  15  מחיצוניים

  )77(  -  -  )78(  1  ריבינמגז

  918  226  9  27  656  סך כל ההכנסות

  248  -  -  1  247  הפרשות לחובות מסופקים

            :הוצאות תפעוליות ואחרות

  263  81  5  31  146  לחיצוניים

  51  51  -  -  -  בינמגזרי

  356  94  4  )5(  263  מסיםמפעולות רגילות לפני ) הפסד(רווח 

  121  29  1  )1(  92  הפרשה למסים

  235  65  3  )4(  171  מפעולות רגילות לאחר מסים) הפסד( רווח

  2  -  -  2  -  רווח מפעולות בלי רגילות לאחר מסים

  237  65  3  )2(  171  ) הפסד (רווח נקי

  9.6%           תשואה להון%

            

            

  56,957  12,243  -  362  44,352  יתרה ממוצעת של נכסים

  31,347  7,621  -  2,931  20,795  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  63,356  13,316  -  326  49,714  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

  599  -  599  -  -  נאמנות יתרה ממוצעת של קרנות 

  67,595  1,304  66,291  -  -  יתרה ממוצעת של ניירות ערך

  266  -  -  -  266  יתרה ממוצעת של נכסים אחרים בניהול

  52,490  10,519  -  406  41,565   יתרת אשראי לציבור

  20,675  6,767  -  -  13,908   יתרת פיקדונות הציבור
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  )המשך (בנקאות עסקית

  

בנקאות   

  ופיננסים 

כרטיסי 

  אשראי

  

  שוק ההון 

פעילות 

  ל"חו

  

  סך הכל

  2007 ביוני 30- חודשים שהסתיימו בלשישה  

        ח"במיליוני ש  

            :רווח מפעולות מימון

  1,173  155  -  12  1,006  מחיצוניים

  )383(  90  -  )5(  )468(  מגזריבינ

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  285  27  14  88  156  מחיצוניים

  )67(  -  -  )68(  1  בינמגזרי

  1,008  272  14  27  695  סך כל ההכנסות

  )127(  -  -  1  )128(  הפרשות לחובות מסופקים

            :הוצאות תפעוליות ואחרות

  284  98  9  30  147  לחיצוניים

  60  60  -  -  -  בינמגזרי

  791  114  5  )4(  676  מסיםמפעולות רגילות לפני ) הפסד(רווח 

  292  36  2  )1(  255  הפרשה למסים

  499  78  3  )3(  421  מפעולות רגילות לאחר מסים) הפסד(רווח 

  13  -  13  -  -  רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים

  512  78  16  )3(  421  )הפסד(רווח נקי  

  22.4%           תשואה להון%

            

            

  56,880  12,914  6  285  43,675  יתרה ממוצעת של נכסים

  35,346  12,718  -  2,814  19,814  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  59,334  12,812  7  254  46,261  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

  477  89  388  -  -  נאמנות יתרה ממוצעת של קרנות 

  62,446  1,420  61,026  -  -  יתרה ממוצעת של ניירות ערך

  484  -  -  -  484  יתרה ממוצעת של נכסים אחרים בניהול

  52,814  12,470  -  337  40,007    2007 בדצמבר 31- ל יתרת אשראי לציבור

  27,560  8,174  -  -  19,386  2007 בדצמבר 31- ל יתרת פיקדונות הציבור

  שינויים עיקריים בהיקף הפעילות

 ירידה ,2007בהשוואה לסוף שנת  ח" מיליון ש324-ב דירסך כל האשראי לציבור במגזר 

  .25.0%-כ, ח" מיליון ש6,885-בירדו וסך פיקדונות הציבור  0.6%של 

  שינויים עיקריים ברווח הנקי

 237סך של ב 2008 של במחצית הראשונה בנקאות עסקית הסתכם הרווח הנקי במגזר

 ת ברווח נובעהירידה. תקדח בתקופה המקבילה אש" מיליון ש512ח לעומת "מיליון ש

בעיקר כתוצאה , ח" מיליון ש375בסך בהפרשות לחובות מסופקים בעיקר מגידול 

  . לדוח29מ כמפורט בעמוד "מההסכם לארגון מחדש של חובות טאואר סמיקונדקטר בע
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  בנקאות מסחרית. 4

   :מסחריתהבנקאות הלהלן תמצית רווח והפסד של 

בנקאות   

ופיננסים 

  בארץ 

  

יסי כרט

  אשראי

  

  

  שוק ההון 

  

  

  משכנתאות

  

פעילות 

  ל"חו

  

  

  סך הכל

  2008 ביוני 30- לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

          ח"במיליוני ש  

              :רווח מפעולות מימון

  463  30  6  -  2  425  מחיצוניים

  )182(  )20(  )6(  -  )1(  )155(  בינמגזרי

              :הכנסות תפעוליות ואחרות

  96  3  -  12  12  69  מחיצוניים

  )8(  -  -  -  )8(  -  בינמגזרי

  369  13  -  12  5  339  סך כל ההכנסות

  113  20  )2(  -  -  95  הפרשות לחובות מסופקים

              :הוצאות תפעוליות ואחרות

  138  9  -  7  3  119  לחיצוניים

  -  -  -  -  -  -  בינמגזרי

              מפעולות רגילות) הפסד(רווח 

  118  )16(  2  5  2  125  מסיםלפני 

  42  )5(  1  2  1  43  רשה למסיםהפ

              מפעולות רגילות) הפסד(רווח 

  76  )11(  1  3  1  82  לאחר מסים

חלק הקבוצה ברווחים מפעולות 

  רגילות של חברות כלולות

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  76  )11(  1  3  1  82  מפעולות רגילות) הפסד(רווח נקי 

רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר 

  מסים

  

-  

  

8  

  

-  

  

-  

  

-  

  

8  

  84  )11(  1  3  9  82   )הפסד(רווח נקי 

  

בנקאות   

ופיננסים 

  בארץ 

  

כרטיסי 

  אשראי

  

  

  שוק ההון 

  

  

  משכנתאות

  

פעילות 

  ל"חו

  

  

  סך הכל

  2007 ביוני 30-לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

          ח"במיליוני ש  

              :רווח מפעולות מימון

  402  52  5  -  1  344  מחיצוניים

  )132(  )33(  )4(  -  -  )95(  בינמגזרי

              :הכנסות תפעוליות ואחרות

  109  1  -  27  14  67  מחיצוניים

  )8(  -  -  -  )8(  -  בינמגזרי

  371  20  1  27  7  316  סך כל ההכנסות

  62  )1(  -  -  )1(  64  הפרשות לחובות מסופקים

              :הוצאות תפעוליות ואחרות

  131  9  -  12  8  102  לחיצוניים

  -  -  -  -  -  -  בינמגזרי

  178  12  1  15  -  150  מסיםרווח מפעולות רגילות לפני 

  64  2  1  5  -  56  הפרשה למסים

  114  10  -  10  -  94  רווח נקי 



        דוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריון

47  

  )המשך (בנקאות מסחרית

בנקאות   

ופיננסים 

  בארץ 

  

כרטיסי 

  אשראי

  

  

  שוק ההון 

  

  

  משכנתאות

  

פעילות 

  ל"חו

  

  

  סך הכל

  2008 ביוני 30-  חודשים שהסתיימו בלשישה  

          ח"וני שבמילי  

              :רווח מפעולות מימון

  893  72  10  1  4  806  מחיצוניים

  )320(  )52(  )8(  )2(  )2(  )256(  בינמגזרי

              :הכנסות תפעוליות ואחרות

  190  5  -  25  24  136  מחיצוניים

  )16(  -  -  -  )16(  -  בינמגזרי

  747  25  2  24  10  686  סך כל ההכנסות

  147  21  )2(  -  -  128  הפרשות לחובות מסופקים

              :הוצאות תפעוליות ואחרות

  296  18  1  15  7  255  לחיצוניים

  -  -  -  -  -  -  בינמגזרי

              מפעולות רגילות)הפסד(רווח 

  304  )14(  3  9  3  303  מסיםלפני 

  110  )4(  1  3  1  109  הפרשה למסים

              מפעולות רגילות) הפסד(רווח 

  194  )10(  2  6  2  194  לאחר מסים

 מפעולות חלק הקבוצה ברווחים

  של חברות כלולותרגילות 

  

-  

  

1  

  

-  

  

-  

  

-  

  

1  

  195  )10(  2  6  3  194  מפעולות רגילות) הפסד(רווח נקי 

  רווח מפעולות בלתי רגילות 

  לאחר מסים

  

-  

  

8  

  

-  

  

-  

  

-  

  

8  

  203  )10(  2  6  11  194  )הפסד(רווח נקי 

15.0%              תשואה להון%  

              

              

  37,349  2,627  324  31  284  34,083  רה ממוצעת של נכסיםית

  7  -  -  -  7  -  השקעות בחברות כלולות: מזה

  23,114  870  97  -  710  21,437  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  35,248  2,525  304  30  305  32,084  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

  2,796  -  -  2,796  -  -  קרנות נאמנותיתרה ממוצעת של 

  40,425  57  -  40,368  -  -  ממוצעת של ניירות ערךיתרה 

              יתרה ממוצעת של נכסים אחרים 

  1,038  -  -  -  -  1,038  בניהול

  36,613  2,566  365  33  286  33,363   יתרת אשראי לציבור

  19,502  836  64  -  -  18,602  יתרת פיקדונות הציבור
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  )המשך (בנקאות מסחרית

בנקאות   

ופיננסים 

  בארץ 

  

יסי כרט

  אשראי

  

  

  שוק ההון 

  

  

  משכנתאות

  

פעילות 

  ל"חו

  

  

  סך הכל

  2007 ביוני 30- חודשים שהסתיימו בלשישה  

          ח"במיליוני ש  

              :רווח מפעולות מימון

  762  64  8  1  3  686  מחיצוניים

  )231(  )42(  )6(  )1(  )1(  )181(  בינמגזרי

              :הכנסות תפעוליות ואחרות

  188  3  -  30  22  133  מחיצוניים

  )15(  -  -  -  )15(  -  בינמגזרי

  704  25  2  30  9  638  סך כל ההכנסות

  76  )1(  -  -  -  77  הפרשות לחובות מסופקים

              :הוצאות תפעוליות ואחרות

  309  17  1  21  9  261  לחיצוניים

  -  -  -  -  -  -  בינמגזרי

  319  9  1  9  -  300  מסיםרווח מפעולות רגילות לפני 

  119  1  1  3  -  114  הפרשה למסים

              רווח מפעולות רגילות 

  200  8  -  6  -  186  לאחר מסים

              רווח מפעולות בלתי רגילות

  11  -  -  11  -  -  לאחר מסים

  211  8  -  17  -  186    רווח נקי 

  16.2%             תשואה להון%

              

              

  35,148  2,192  289  49  158  32,460  יתרה ממוצעת של נכסים

  10  -  -  -  10  -  השקעות בחברות כלולות: מזה

  20,738  894  101  -  638  19,105  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  33,426  2,361  240  57  102  30,666  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

              יתרה ממוצעת של קרנות 

  2,610  -  -  2,610  -  -  נאמנות 

  37,149  -  -  37,149  -  -  יתרה ממוצעת של ניירות ערך

              יתרה ממוצעת של נכסים אחרים 

  1,254  -  -  -  -  1,254  בניהול

 31-  ליתרת אשראי לציבור

    2007בדצמבר 

  

33,772  

  

273  

  

14  

  

294  

  

2,390  

  

36,743  

 31- ליתרת פיקדונות הציבור

    2007בדצמבר 

  

21,398  

  

-  

  

-  

  

54  

  

899  

  

22,351  

  שינויים עיקריים בהיקף הפעילות

, 2007בהשוואה לסוף שנת  0.4%, ח" מיליון ש130-ב ירדיבור במגזר סך כל האשראי לצ

   .12.7%, ח" מיליון ש2,849-ב ירדופיקדונות הציבור  וסך

  שינויים עיקריים ברווח הנקי

 203 בסך 2008 של במחצית הראשונה בנקאות מסחרית הסתכםה  הנקי במגזרהרווח

 בשיעור של ירידה, בילה אשתקדח בתקופה המק" מיליון ש211-לח בהשוואה "מיליון ש

שקוזז  ,ח" מיליון ש71-בבהפרשות לחובות מסופקים  מגידול ת ברווח נובעהירידה .3.8%

 13מירידה בהוצאות התפעוליות בסך ו  ח" מיליון ש43חלקית מגידול בהכנסות בסך 

  .ח"מיליון ש

  .6.8%-ב של המגזר בפעילות הבנק בארץ גדל מפעולות רגילות לאחר מסהרווח 
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  ן"בניה ונדלמגזר . 5

   :ן"מערך בניה ונדללהלן תמצית רווח והפסד של 

בנקאות     ל"פעילות חו

ופיננסים  

  בארץ

  

  

  שוק ההון
  

  שוק ההון 
בנקאות 

  ופיננסים  

  

  

  סך הכל

  2008 ביוני 30- לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

      ח"במיליוני ש  

            :רווח מפעולות מימון

  471  39  -  -  432  מחיצוניים

  )303(  )18(  -  -  )285(  בינמגזרי

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  14  3  1  2  8  מחיצוניים

  -  -  -  -  -  בינמגזרי

  182  24  1  2  155  סך כל ההכנסות

  33  )1(  -  -  34  הפרשות לחובות מסופקים

            :הוצאות תפעוליות ואחרות

  32  11  -  -  21  לחיצוניים

  2  2  -  -  -  בינמגזרי

  115  12  1  2  100  מסיםרווח מפעולות רגילות לפני 

  40  2  1  1  36  הפרשה למסים

  75  10  -  1  64  רווח נקי

  

  בנקאות     

  ופיננסים  בארץ

  

  שוק ההון 

פעילות 

  ל"חו

  

  סך הכל

  2007 ביוני 30-לשלושה חודשים שהסתיימו ב    

        ח"במיליוני ש    

            :רווח מפעולות מימון

  392  37  -  355    מחיצוניים

  )224(  )8(  -  )216(    בינמגזרי

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  15  3  2  10    מחיצוניים

  -  -  -  -    בינמגזרי

  183  32  2  149    סך כל ההכנסות

  19  -  -  19    הפרשות לחובות מסופקים

            :הוצאות תפעוליות ואחרות

  36  12  -  24    לחיצוניים

  3  3  -  -    בינמגזרי

  125  17  2  106    מסיםרגילות לפני רווח מפעולות 

  45  4  1  40    הפרשה למסים

  80  13  1  66    רווח נקי
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  )המשך (ן"בניה ונדלמגזר 

בנקאות     ל"פעילות חו

ופיננסים  

  בארץ

  

  

  שוק ההון
  

  שוק ההון 
בנקאות 

  ופיננסים  

  

  

  סך הכל

  2008 ביוני 30-  חודשים שהסתיימו בלשישה  

      ח"במיליוני ש  

            :פעולות מימוןרווח מ

  950  77  -  -  873  מחיצוניים

  )534(  )36(  -  -  )498(  בינמגזרי

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  31  5  2  2  22  מחיצוניים

  -  -  -  -  -  בינמגזרי

  447  46  2  2  397  סך כל ההכנסות

  31  )1(  -  -  32  הפרשות לחובות מסופקים

            :הוצאות תפעוליות ואחרות

  63  21  -  -  42  לחיצוניים

  4  4  -  -  -  בינמגזרי

  349  22  2  2  323  מסיםרווח מפעולות רגילות לפני 

  126  6  1  1  118  הפרשה למסים

  223  16  1  1  205  רווח נקי

  17.7%           תשואה להון%

            

            

  26,215  2,950  -  1  23,264  יתרה ממוצעת של נכסים

  5,265  1,558  -  -  3,707  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  33,042  2,696  -  1  30,345  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

  160  -  -  160  -  יתרה ממוצעת של  קרנות נאמנות 

  13,517  -  1,653  11,864  -  יתרה ממוצעת של ניירות ערך

  31  -  -  -  31  יתרה ממוצעת של נכסים אחרים בניהול

  26,284  2,950  -  -  23,334   יתרת אשראי לציבור

  5,280  1,322  -  -  3,958   דונות הציבוריתרת פיק
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  )המשך (ן"בניה ונדלמגזר 

בנקאות     

  ופיננסים  בארץ

  

  שוק ההון 

פעילות 

  ל"חו

  

  סך הכל

  2007 ביוני 30- חודשים שהסתיימו בלשישה    

      ח"במיליוני ש    

            :רווח מפעולות מימון

  692  66  -  626    מחיצוניים

  )384(  )18(  -  )366(    בינמגזרי

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  30  6  3  21    מחיצוניים

  -  -  -  -    בינמגזרי

  338  54  3  281    סך כל ההכנסות

  9  -  -  9    הפרשות לחובות מסופקים

            :הוצאות תפעוליות ואחרות

  67  21  1  45    לחיצוניים

  5  5  -  -    בינמגזרי

  257  28  2  227    מסיםרווח מפעולות רגילות לפני 

  96  8  1  87    שה למסיםהפר

  161  20  1  140    רווח מפעולות רגילות לאחר מסים

  1  -  1  -    רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים

  162  20  2  140    רווח נקי

  14.2%           תשואה להון%

            

            

  24,377  2,618  1  21,758    יתרה ממוצעת של נכסים

  4,852  1,837  -  3,015    יתרה ממוצעת של התחייבויות

  29,039  2,436  2  26,601    יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

  67  1  66  -    יתרה ממוצעת של קרנות נאמנות 

  16,203  1,041  15,162  -    יתרה ממוצעת של ניירות ערך

  206  -  -  206    יתרה ממוצעת של נכסים אחרים בניהול

  25,514  2,890  1  22,623      2007 בדצמבר 31-  ליתרת אשראי לציבור

  4,789  1,797  -  2,992      2007 בדצמבר 31-  ליתרת פיקדונות הציבור

  

  שינויים עיקריים בהיקף הפעילות

, 2007 בהשוואה לסוף שנת 3.0%, ח" מיליון ש770- בגדלסך כל האשראי לציבור במגזר 

   .10.3%, ח"מיליון ש 491- בגדלופיקדונות הציבור  וסך

  שינויים עיקריים ברווח הנקי

ח " מיליון ש223 בסך 2008 של במחצית הראשונהן הסתכם "וח הנקי במגזר בניה ונדלהרו

 .37.7%גידול בשיעור של , ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש162-בהשוואה ל

ברווח מפעולות מימון לפני הפרשה  ח" מיליון ש108 של מגידולהגידול ברווח נובע בעיקר 

מקורו הנקי  הגידול ברווח .ת ריבית שהופרשה בעברלחובות מסופקים הנובע בעיקר מגביי

.בתרומת מגזר הפעילות בארץ
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  בנקאות פרטית. 6

   :פרטיתהבנקאות הלהלן תמצית רווח והפסד של 

      ל"פעילות חו

בנקאות 

  ופיננסים 

  

כרטיסי 

  אשראי

  

שוק 

  ההון
  

  שוק ההון

בנקאות 

  ופיננסים

  

  

  סך הכל

  2008 ביוני 30- לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

        ח"במיליוני ש  

              :רווח מפעולות מימון

  )181(  1  -  -  -  )182(  מחיצוניים

  276  59  -  -  -  217  בינמגזרי

              :הכנסות תפעוליות ואחרות

  91  25  28  28  1  9  מחיצוניים

  4  3  -  -  -  1  בינמגזרי

  190  88  28  28  1  45  סך כל ההכנסות

  -  -  -  -  -  -  הפרשות לחובות מסופקים

              :הוצאות תפעוליות ואחרות

  142  64  20  9  1  48  לחיצוניים

  14  14  -  -  -  -  בינמגזרי

              מפעולות רגילות) הפסד(רווח 

  34  10  8  19  -  )3(  מסיםלפני 

  10  3  2  7  -  )2(  הפרשה למסים

              מפעולות רגילות) הפסד(רווח 

  24  7  6  12  -  )1(  מסיםלאחר 

יות חיצוניים חלקם של בעלי מנ

  ברווחים של חברות מאוחדות

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  24  7  6  12  -  )1(  מפעולות רגילות) הפסד(רווח נקי 

  רווח מפעולות בלתי רגילות 

  אחר מסיםל

  

-  

  

3  

  

-  

  

-  

  

-  

  

3  

  27  7  6  12  3  )1(  )הפסד(רווח נקי  

  

בנקאות     

  ופיננסים  

כרטיסי 

  אשראי

  

  שוק ההון

פעילות 

  ל"חו

  

  לסך הכ

    2007 ביוני 30-לשלושה חודשים שהסתיימו ב    

        ח"במיליוני ש    

              :רווח מפעולות מימון

  )427(  )90(  -  -  )337(    מחיצוניים

  520  143  -  -  377    בינמגזרי

              :הכנסות תפעוליות ואחרות

  116  76  29  -  11    מחיצוניים

  4  3  -  -  1    בינמגזרי

  213  132  29  -  52    סך כל ההכנסות

  -  -  -  -  -    הפרשות לחובות מסופקים

              :הוצאות תפעוליות ואחרות

  150  93  15  1  41    לחיצוניים

  18  18  -  -  -    בינמגזרי

              מפעולות רגילות) הפסד(רווח 

  45  21  14  )1(  11    מסיםלפני 

  15  8  6  -  1    הפרשה למסים

              מפעולות רגילות) הפסד(רווח 

  30  13  8  )1(  10    מסיםלאחר 

חלקם של בעלי מניות חיצוניים 

  ברווחים של חברות מאוחדות

    

-  

  

-  

  

-  

  

)1(  

  

)1(  

  29  12  8  )1(  10    )הפסד(רווח נקי  
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  )המשך (בנקאות פרטית
 

      ל"פעילות חו

בנקאות 

  ופיננסים 

  

כרטיסי 

  אשראי

  

שוק 

  ההון

  

  שוק ההון

בנקאות 

  ופיננסים

  

  

  סך הכל

  2008 ביוני 30- שהסתיימו בלשישה חודשים   

        ח"במיליוני ש  

              :רווח מפעולות מימון

  )313(  )24(  -  -  -  )289(  מחיצוניים

  510  147  -  -  -  363  בינמגזרי

              :הכנסות תפעוליות ואחרות

  209  58  72  59  1  19  מחיצוניים

  8  7  -  -  -  1  בינמגזרי

  414  188  72  59  1  94  סך כל ההכנסות

  -  -  -  -  -  -  לחובות מסופקיםהפרשות 

              :הוצאות תפעוליות ואחרות

  288  134  43  22  1  88  לחיצוניים

  32  30  1  -  -  1  בינמגזרי

  94  24  28  37  -  5  מסיםרווח מפעולות רגילות לפני 

  32  8  10  14  -  -  הפרשה למסים

  62  16  18  23  -  5  מסיםרווח מפעולות רגילות לאחר 

צוניים חלקם של בעלי מניות חי

  ברווחים של חברות מאוחדות

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

)1(  

  

)1(  

  61  15  18  23  -  5  רווח נקי מפעולות רגילות

רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר 

  מסים

  

-  

  

3  

  

-  

  

-  

  

-  

  

3  

  64  15  18  23  3  5  רווח נקי  

  22.7%             תשואה להון%

              

              

  10,162  8,452  -  -  49  1,661  יתרה ממוצעת של נכסים

  39,947  16,258  -  -  -  23,689  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  7,476  6,312  -  -  49  1,115  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

  5,134  -  1,956  3,178  -  -  יתרה ממוצעת של קרנות נאמנות 

  64,521  -  34,810  29,711  -  -  יתרה ממוצעת של ניירות ערך

יתרה ממוצעת של נכסים אחרים 

  ולבניה

  

309  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

309  

  6,351  4,855  -  -  48  1,448    יתרת אשראי לציבור

  36,213  14,033  -  -  -  22,180   יתרת פיקדונות הציבור
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  )המשך (בנקאות פרטית

  

בנקאות   

ופיננסים  

  בארץ

  

כרטיסי 

  אשראי

  

  

  שוק ההון 

  

פעילות 

  ל"חו

  

  

  סך הכל

  2007 ביוני 30- חודשים שהסתיימו בלשישה  

        ח"במיליוני ש  

            :רווח מפעולות מימון

  )680(  )111(  -  -  )569(  מחיצוניים

  878  227  -  -  651  בינמגזרי

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  228  148  58  -  22  מחיצוניים

  8  7  -  -  1  בינמגזרי

  434  271  58  -  105  סך כל ההכנסות

  1  -  -  -  1  הפרשה לחובות מסופקים

            :פעוליות ואחרותהוצאות ת

  292  174  30  1  87  לחיצוניים

  35  35  -  -  -  בינמגזרי

  106  62  28  )1(  17  מסיםמפעולות רגילות לפני ) הפסד(רווח 

  36  21  11  -  4  הפרשה למסים

  70  41  17  )1(  13  מפעולות רגילות לאחר מסים) הפסד (רווח

            חלקם של בעלי מניות חיצוניים ברווחים 

  )3(  )3(  -  -  -  ת מאוחדותשל חברו

  67  38  17  )1(  13  מפעולות בלתי רגילות) הפסד(רווח נקי 

רווח נקי מפעולות בלתי רגילות לאחר 

  מסים

  

-  

  

-  

  

4  

  

-  

  

4  

  71  38  21  )1(  13    )הפסד (רווח נקי

  33.9%           תשואה להון%

            

            

  8,999  7,356  -  20  1,623  יתרה ממוצעת של נכסים

  41,122  15,251  -  -  25,871  ממוצעת של התחייבויותיתרה 

  5,573  4,386  -  6  1,181  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

  5,584  2,272  3,312  -  -  יתרה ממוצעת של קרנות נאמנות 

  64,055  36,437  27,618  -  -  יתרה ממוצעת של ניירות ערך

  444  -  -  -  444  יתרה ממוצעת של נכסים אחרים בניהול

  7,138  5,490  -  48  1,600    2007 בדצמבר 31-ל ראי לציבוריתרת אש

  40,916  16,368  -  -  24,548  2007 בדצמבר 31- ל יתרת פיקדונות הציבור

  שינויים עיקריים בהיקף הפעילות

, 2007 בהשוואה לסוף שנת 11.0%, ח" מיליון ש787-ב ירדסך כל האשראי לציבור במגזר 

 היתרה הממוצעת של תיקי .11.5%, ח"מיליון ש 4,703-ב ירדופיקדונות הציבור  וסך

ח בדומה ליתרה הממוצעת בתקופה המקבילה " מיליארד ש70-ניירות ערך הסתכמה בכ

  .אשתקד וזאת על אף התחזקות השקל ביחס למטבעות החוץ

  שינויים עיקריים ברווח הנקי

 64ך בס 2008 של במחצית הראשונהפרטית הסתכם הבנקאות הנקי במגזר ההרווח 

 הירידה .9.9% קיטון של תקופה המקבילה אשתקדב ח" מיליון ש71לעומת ח "מיליון ש

כתוצאה מהתחזקות השקל ביחס למטבעות , ל"המגזר בחו בפעילות  בעיקרנובעתברווח 

  .החוץ
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   הוןי שוק-  ניהול פיננסי. 7

ח "שמיליון  49בסך  2008 של במחצית הראשונה הסתכם במגזר ניהול פיננסי ההפסד

   :-מ   ברווח נובעהשינוי. ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש מיליון 257לעומת רווח בסך 

ח נובע מקיטון בהכנסות " מיליון ש147מזה , ח" מיליון ש245בסך  בהכנסות ירידה  -

מפעילות הנוסטרו באגרות חוב ובנוסף קיטון בהכנסות ממכירת מניות זמינות 

  .ח" מיליון ש67למכירה בסך 

עלויות פנסיה ח בעיקר " מיליון ש300 בהוצאות תפעוליות ואחרות בסך גידול  -

  .שאינן מיוחסות למגזרים אחריםח " מיליון ש211-בסך כופיצויים בגין שנים קודמות 

  .ח" מיליון ש267-ח ל" מיליון ש82- בחלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות מגידול  -

  )יננסימוצג במגזר ניהול פ(-) ריאליות(חברות כלולות 

   .כולל את תוצאות הפעילות של הקבוצה בהשקעות ריאליות

 1,895-ב 2008 ביוני 30-בסך כל ההשקעות של קבוצת לאומי בחברות כלולות מסתכם 

  .2007 בדצמבר 31-בח "מיליון ש 1,873ח לעומת "מיליון ש

  )ח"במיליוני ש(שווי שוק   )ח"במיליוני ש(שווי במאזן  

  

  שם החברה

   ביוני30

 2008  

 בדצמבר 31

2007  

  

  %-בשינוי 

   ביוני30

 2008  

   בדצמבר31

2007  

  5,613  7,180  9.5  1,138  1,246  מ"החברה לישראל בע

  920  862  )15.9(  560  471  מ "פז חברת נפט בע

  -  -  1.7  175  178  אחרים

  6,533  8,042  1.2  1,873  1,895  סך הכל

 280הסתכמה בסך  2008 של נהבמחצית הראשותרומת החברות הכלולות לרווח הקבוצה 

  . לעומת התקופה המקבילה אשתקדח " מיליון ש84ח לעומת "מיליון ש

  ):ח"במיליוני ש(להלן תרומת החברות לרווח הנקי של הקבוצה 

  ביוני 30- החודשים שהסתיימו בלשישה 

   השינוי%  2007  2008  

  233.9  59  197  מ"החברה לישראל בע

  255.0  20  71  מ"פז חברת נפט בע

  140.0  5  12  אחרים

  280  84  233.3  

  )ן"בז(מ " הגבלות בהיתר השליטה בחברת בתי זיקוק לנפט בע-מ "החברה לישראל בע

נקבעו ") החברה לישראל("מ " לחברה לישראל בעאשר ניתן, ן"בהיתר השליטה בבז

ביחס לדירקטורים המכהנים מטעם הבנק בחברה לישראל , הגבלות מסוימות על הבנק

מ " אשדוד בע-ן לחברת בית הזיקוק לנפט "מטרתן שמירה על חומות סיניות בין בזאשר 

ן "החברה לישראל הינה בעלת שליטה בבז: זאת כל עוד מתקיים האמור להלן") א"בז("

, ולבנק זכות או יכולת למנות, א"הינה בעלת שליטה בבז") פז("מ "ופז חברת נפט בע

  .  דירקטור בחברה לישראל ובפזלהמליץ או להשפיע בדרך אחרת על מינוי

  מ"פז חברת נפט בע

"). פז("מ " בחברת פז חברת נפט בע15.72%-מ מחזיקה ב"לאומי החזקות ריאליות בע

  .  מהדירקטורים20% מונו שני דירקטורים על ידי לאומי בפז המהווים 2007בחודש ינואר 

חברות בחנה רשות ה, ן על ידי החברה לישראל"בעקבות רכישת השליטה בבז

  . שניתן לבעלי השליטה בפז, א"הממשלתיות את תיקון היתר השליטה בבז

  :  הודיעה רשות החברות הממשלתיות כי2007 בספטמבר 16במכתב מיום 
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 22 וביום 2007 ביולי 5לאור הדוחות המידיים שפירסם בנק לאומי לישראל ביום "

") פז("מ " חברת נפט בע בדבר כוונתו לנסות ולמכור את החזקותיו בפז2007באוגוסט 

החליטה ,  ולוחות הזמנים הקבועים בה2007 ביולי 3בהמשך להודעת בנק ישראל מיום 

א שניתן "את תיקון היתר השליטה בבז, בשלב זה, רשות החברות הממשלתיות להשהות

  ".2006 בספטמבר 27לפז ביום 

  

  )קונגלומרט( בתאגידי החזקה ריאליים החזקות

, )רישוי(כפופה למגבלות הקבועות בחוק הבנקאות ריאליים ם  הבנק בתאגידיהחזקות

כי , א לחוק24בסעיף , בין היתר, חוק הבנקאות קובע"). חוק הבנקאות ("1981-א"התשמ

אחד ") תאגיד החזקה ריאלי("תאגיד בנקאי רשאי להחזיק באמצעי שליטה בקונגלומרט 

).  ביותר משלושה ענפי משקוהפועל, ח" מיליון ש1,831-תאגיד שהונו עולה על כ(בלבד 

  .החברה לישראל - קונגלומרטבחזיק מהבנק 

בהם יושמו תקנים , 2007על פי הדוחות הכספיים של פז לרביע הראשון של שנת 

עולה סכום ההון העצמי של פז על סכום ההון המינימלי להגדרת , חשבונאיים חדשים

  ).תאגיד החזקה ריאלי(קונגלומרט 

ל נערכו דיונים בין הבנק לבין בנק ישראל לעניין "ת הכספיים הנעוד לפני פרסום הדוחו

ובהמשך להם הודיע בנק ישראל , הפרשנות של חוק הבנקאות לגבי הגדרת פז כקונגלומרט

כי הוא אינו מקבל את פרשנות הבנק לכך שענף , 2007 ביולי 3לבנק במכתבו מיום 

שראל פז הינה קונגלומרט על פי לפיכך על פי עמדת בנק י. האנרגיה מהווה ענף משק אחד

  .חוק הבנקאות

 על הבנק למכור את 2007 ביולי 3כתוצאה מכך ובהתאם להודעת בנק ישראל מיום 

לאחר . 2009 ביוני 30עד ליום , פז או החברה לישראל, החזקותיו באחד הקונגלומרטים

ר עמדתו בנושא החזקות הבנק בחברות החזקה ריאליות ולאו, 2007בחודש אוגוסט , דיון

ובכפוף להמשך השיחות עם בנק ישראל שעדיין מתקיימות  בנושא זה (של בנק ישראל 

בכוונת הבנק לנסות ולמכור את , )ואשר על פיהן חולק הבנק על עמדתו של בנק ישראל

, בכפוף לתנאים)  בדילול מלא15.31% - מההון וזכויות ההצבעה 15.72%(החזקותיו בפז 

כלומר ( ובהתחשב בלוחות הזמנים שנקבעו על ידי בנק ישראל לנסיבות ולבדיקות נוספות

  .ובכפוף לכך שעד אז לא ישתנו המועדים או עמדתו של בנק ישראל) 2009 ביוני 30עד 

  ")  ביטוחמגדל אחזקות("מ  "מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע

נסים  מהון המניות המונפק והנפרע של מגדל אחזקות ביטוח ופינ9.85%-הבנק מחזיק ב

  . מ"השולטת במגדל חברה לביטוח בע)  בדילול מלא9.74%(, ")מגדל אחזקות("מ "בע

על הבנק למכור , אשר הבנק חולק עליה, )רישוי(על פי פרשנות בנק ישראל לחוק הבנקאות 

תאגיד "באשר הינה נחשבת על פי החוק האמור ל, גם את ההחזקות במגדל אחזקות

  ".החזקה ריאלי

בנק רשאי להחזיק , החקיקה שהתקבלה בעקבות הרפורמה בשוק ההוןיצויין כי על פי 

חמישה אחוזים בהון חברה לביטוח ועשרה אחוזים בהונו של תאגיד השולט בחברה 

  . לביטוח

. 2008 בדצמבר 31עד במגדל אחזקות המפקח על הבנקים התיר לבנק להחזיק החזקות 

תזכיר לתיקון , עד המועד האמור, כמו כן ציין המפקח בהיתר האמור כי אם וככל שיוגש

ישקול " תאגיד החזקה ריאלי"לפיו חברות לביטוח יוחרגו מהגדרת ) רישוי(חוק הבנקאות 

  .עמדתו בעניין זה שנית
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  . שלא הוקצתה למגזרים האחריםפעילותה במגזר זה כלולה –אחרים . 8

ננה מגיעה עד אשר כל אחת מהן אי, מגזר זה כולל את הפעילויות האחרות של הקבוצה

  .כדי מגזר בר רווח על פי הוראות בנק ישראל

  .ן משויכת למגזרים אחריםחלק של פעילות חברות אשר אינ: פעילות זו כוללת בעיקר

 ח לעומת" מיליון ש34 במגזר האחרים בסך ההפסד הסתכם 2008 של במחצית הראשונה

  . בתקופה המקבילה אשתקדח " מיליון ש4  בסךרווח

  :ח"השינויים העיקריים במיליוני שפירוט להלן 

   ביוני 30-חודשים שהסתיימו בה לשישה  

  שינוי בסכום  2007  2008  

  )4(  3  )1(  בלתי רגיל  ) הפסד(רווח 
  )18(  23  5  מפעולות רגילות בבנק

  8  11  19  'לאומי ושות
  1  )5(  )4(  חברות אחרות בארץ

  )24(  13  )11(  ל"חברות בחו
  )1(  )41(  )42(  )1(התאמות מסים 

  )38(  4  )34(  סך הכל

  

  .מס בין חישובי המס במגזרים למס האפקטיבי בדוח המאוחדהפרשי   )1(

  

  
  מוצריםבפעילויות 

, פעילות הקבוצה בשוק ההון כוללת את פעילות ייעוץ ההשקעות -   פעילות בשוק ההון.א

, יננסייםאת התיווך בשוק ניירות הערך והמכשירים הפ, לרבות ייעוץ בקרנות השתלמות

, וניירות ערך ישראליים וזרים, לרבות פעילות הנעשית באמצעות חדרי עסקות מטבע חוץ

ושירותים בנקאיים ופיננסים לגופים הפעילים בשוק ) custody(ומשמורת '  שירותי ברוקרג

מ עוסקת בחיתום והפצת הנפקות "בית השקעות בע' חברה כלולה של לאומי ושות. ההון

  .ציבוריות ופרטיות

  : כפי שהוצגו במגזרי הפעילות השוניםבשוק ההוןלהלן נתוני הפעילות 

    
משקי 

  בית

  
בנקאות 

  פרטית

  
עסקים 
  קטנים

  
בנקאות 
  מסחרית

  
בנקאות 

  עסקית

  
  

  ן"נדל

ניהול 
פיננסי 

  ואחרים

  
פעילות 

  ל"חו

  
  סך הכל

    2008 ביוני 30- לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

                ח"במיליוני ש  

  1  -  -  -  -  -  -  -  1  ות מימון מפעולרווח

הכנסות תפעוליות 

  ואחרות

  

108  

  

28  

  

4  

  

12  

  

4  

  

2  

  

30  

  

35  

  

223  

  224  35  30  2  4  12  4  28  109  סך כל ההכנסות

הוצאות תפעוליות 

  ואחרות

  

62  

  

9  

  

2  

  

7  

  

3  

  

-  

  

10  

  

34  

  

127  

מפעולות  רווח

  רגילות לפני מיסים

  

47  

  

19  

  

2  

  

5  

  

1  

  

2  

  

20  

  

1  

  

97  

  64  2  14  1  1  3  1  12  30  רווח נקי
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משקי 

  בית

  
בנקאות 

  פרטית

  
עסקים 
  קטנים

  
בנקאות 
  מסחרית

  
בנקאות 

  עסקית

  
  

  ן"נדל

ניהול 
פיננסי 

  ואחר

  
סך 
  הכל

  2007 ביוני 30-לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

              ח"במיליוני ש  

  1  -  -  -  -  1  -  -   מפעולות מימוןרווח

הכנסות תפעוליות 

  ואחרות

  

129  

  

29  

  

5  

  

27  

  

8  

  

2  

  

33  

  

233  

  234  33  2  8  27  6  29  129  סך כל ההכנסות

הוצאות תפעוליות 

  ואחרות

  

95  

  

15  

  

3  

  

12  

  

5  

  

-  

  

21  

  

151  

מפעולות רגילות  רווח

  לפני מיסים

  

34  

  

14  

  

3  

  

15  

  

3  

  

2  

  

12  

  

83  

רווח מפעולות רגילות 

  לאחר מסים

  

21  

  

8  

  

2  

  

10  

  

2  

  

1  

  

7  

  

51  

  מפעולות בלתיהפסד

  רגילות לאחר מס

  

)2(  

  

-  

  

)1(  

  

-  

  

)1(  

  

-  

  

-  

  

)4(  

  47  7  1  1  10  1  8  19  נקי רווח

  
    

משקי 
  בית

  
בנקאות 

  פרטית

  
עסקים 
  קטנים

  
בנקאות 
  מסחרית

  
בנקאות 

  עסקית

  
  

  ו"נדל

ניהול 
פיננסי 

  ואחרים

  
פעילות 

  ל"חו

  
  סך הכל

          2008 ביוני 30-לשישה חודשים שהסתיימו ב  

                ח"במיליוני ש  

                     )הפסד(רווח 

  1  -  -  -  -  )1(  1  -  1  מימון תמפעולו

הכנסות תפעוליות 

  ואחרות

  

227  

  

59  

  

10  

  

25  

  

9  

  

2  

  

53  

  

80  

  

465  

  466  80  53  2  9  24  11  59  228  סך כל ההכנסות

הוצאות תפעוליות 

  ואחרות

  

142  

  

22  

  

4  

  

15  

  

5  

  

-  

  

19  

  

64  

  

271  

רווח מפעולות רגילות 

  לפני מיסים

  

86  

  

37  

  

7  

  

9  

  

4  

  

2  

  

34  

  

16  

  

195  

  127  11  23  1  3  6  5  23  55  רווח נקי

  
    

משקי 
  בית

  
בנקאות 

  פרטית

  
עסקים 
  קטנים

  
בנקאות 
  מסחרית

  
בנקאות 

  עסקית

  
  

  ן"נדל

  
ניהול 

פיננסי 
  ואחר

  
סך 
  הכל

  2007 ביוני 30- חודשים שהסתיימו בלשישה  

              ח"במיליוני ש  

  1  -  -  -  -  1  -  -  רווח מפעולות מימון

הכנסות תפעוליות 

  ואחרות

  

248  

  

58  

  

10  

  

30  

  

14  

  

3  

  

95  

  

458  

  459  95  3  14  30  11  58  248  סך כל ההכנסות

הוצאות תפעוליות 

  ואחרות

  

201  

  

30  

  

6  

  

21  

  

9  

  

1  

  

31  

  

299  

מפעולות רגילות  רווח

  לפני מיסים

  

47  

  

28  

  

5  

  

9  

  

5  

  

2  

  

64  

  

160  

רווח מפעולות רגילות 

  לאחר מסים

  

29  

  

17  

  

3  

  

6  

  

3  

  

1  

  

39  

  

98  

רווח מפעולות בלתי 

  רגילות לאחר מס

  

205  

  

4  

  

19  

  

11  

  

13  

  

1  

  

-  

  

253  

  351  39  2  16  17  22  21  234  נקי רווח
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לרבות ,  מקרנות נאמנות וקופות גמלמעמלות הפצה ודמי ניהוללהלן פרטים על הכנסות 

  ):ח"במיליוני ש(קרנות השתלמות 

       מחצית ראשונה    

    2008      2007  

  81      69    מקרנות נאמנות

  14      6    מקופות גמל

  16      -    מקרנות השתלמות

  111      75    סך הכל

 של במחצית הראשונה בפעילות שוק ההון הסתכם מפעולות רגילות לאחר מסרווח ה

 גידול, ח בתקופה המקבילה אשתקד"יליון ש מ98- בהשוואה ל,ח" מיליון ש127 בסך 2008

  .29.5%של 

   לאומי קארד-כרטיסי אשראי  .ב

 בעיקר את פעילות הנפקת כרטיסי האשראי ללקוחות פרטיים וסליקת ת כוללזופעילות 

  .שוברים עבור בתי עסק

הפעילות העיקרית בכרטיסי אשראי מבוצעת על ידי חברת הבת לאומי קארד העוסקת 

  .סליקת כרטיסי אשראי ופיתוח פתרונות תשלוםובהנפקה 

ח " מיליון ש82 של השנה ברווח נקי של המחצית הראשונהד סיימה את לאומי קאר

  .המקבילה אשתקדתקופה ב ח" מיליון ש43לעומת 

 15%- גדל היקף הפעילות של מחזיקי כרטיסי לאומי קארד ב2008 של במחצית הראשונה

מספר הכרטיסים .  לעומת הפעילות בתקופה המקבילה אשתקד16%-ושל בתי העסק ב

  .  לעומת התקופה המקבילה אשתקד5%- גדל בכ2008 של חצית הראשונהבמ התקינים

  : כפי שהוצגו במגזרי הפעילות השוניםבכרטיסי אשראילהלן נתוני הפעילות 

משקי   
  בית

בנקאות 
  פרטית

עסקים 
  קטנים

בנקאות 
  מסחרית

בנקאות 
  עסקית

  סך הכל

  2008 ביוני 30- לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

        ח"במיליוני ש  

  32  4  1  2  -  25  רווח מפעולות מימון

  198  12  4  5  1  176  הכנסות תפעוליות ואחרות

  230  16  5  7  1  201  סך כל ההכנסות

  5  1  -  -  -  4  הפרשות לחובות מסופקים

  143  17  3  5  1  117  הוצאות תפעוליות ואחרות

  82  )2(  2  2  -  80  מפעולות רגילות לפני מיסים) הפסד(רווח 

              ת רגילותמפעולו) הפסד(רווח 

  54  )1(  1  1  -  53  לאחר מסים

  233  2  8  18  3  202  רווח מפעולות בלתי רגילות

  287  1  9  19  3  255    רווח נקי

  
משקי   

  בית
בנקאות 

  פרטית
עסקים 
  קטנים

בנקאות 
  מסחרית

בנקאות 
  עסקית

  סך הכל

  2007 ביוני 30-לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

        ח"במיליוני ש  

  24  3  1  3  -  17  ת מימוןרווח מפעולו

  172  21  6  9  -  136  הכנסות תפעוליות ואחרות

  196  24  7  12  -  153  סך כל ההכנסות

  3  1  )1(  -  -  3  הפרשות לחובות מסופקים

  139  24  8  10  1  96  הוצאות תפעוליות ואחרות

  54  )1(  -  2  )1(  54  מפעולות רגילות לפני מיסים) הפסד(רווח 

  36  )1(  -  1  )1(  37   נקי)הפסד(רווח 
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משקי   

  בית
בנקאות 

  פרטית
עסקים 
  קטנים

בנקאות 
  מסחרית

בנקאות 
  עסקית

  סך הכל

  2008 ביוני 30-  חודשים שהסתיימו בלשישה  

        ח"במיליוני ש  

  64  8  2  5  -  49  רווח מפעולות מימון

  372  19  8  11  1  333  הכנסות תפעוליות ואחרות

  436  27  10  16  1  382  סך כל ההכנסות

  8  1  -  -  -  7  ת לחובות מסופקיםהפרשו

  276  31  7  11  1  226  הוצאות תפעוליות ואחרות

  152  )5(  3  5  -  149  מפעולות רגילות לפני מיסים) הפסד(רווח 

  102  )4(  2  3  -  101  מפעולות רגילות אחרי מסים) הפסד(רווח 

  1  -  1  -  -  -  נטו, חלקינו ברווחי כלולות

  233  2  8  18  3  202  רווח מפעולות בלתי רגילות

  336  )2(  11  21  3  303   נקי)הפסד(רווח 

  
  
משקי   

  בית
בנקאות 

  פרטית
עסקים 
  קטנים

בנקאות 
  מסחרית

בנקאות 
  עסקית

  סך הכל

  2007 ביוני 30- חודשים שהסתיימו בלשישה  

        ח"במיליוני ש  

  46  7  2  3  -  34  רווח מפעולות מימון

  331  20  7  11  -  293  הכנסות תפעוליות ואחרות

  377  27  9  14  -  327   כל ההכנסותסך

  8  1  -  -  -  7  הפרשות לחובות מסופקים

  270  30  9  12  1  218  הוצאות תפעוליות ואחרות

  99  )4(  -  2  )1(  102  מפעולות רגילות לפני מיסים) הפסד(רווח 

  68  )3(  -  1  )1(  71  )הפסד (רווח נקי

 של חצית הראשונהבמבפעילות כרטיסי אשראי הסתכם מפעולות רגילות הרווח הנקי 

גידול של , ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש68-ח בהשוואה ל"מיליון ש 103- ב2008

51.5%.  

  ")קנית("מ " ניהול השקעות ומימון בע-לקנית לאומי קארד הקצאת מניות 

ודירקטוריון לאומי החזקות פיננסיות החליט דירקטוריון הבנק , 2008 במאי 21ביום 

תקצה לקנית מניות של לאומי קארד המהוות קארד ל פיה לאומי לאשר עסקה עמ "בע

 מיליון 360 מהון המניות המונפק והנפרע של לאומי קארד וזאת תמורת סכום של 20%

ל והתמורה " נחתמה והושלמה העיסקה הנ2008 במאי 26- ב.ח שישולם ללאומי קארד"ש

  .הועברה ללאומי קארד

  

וכן זכות למינוי שני , הגנת המיעוט כמקובללקנית ניתנו במסגרת העסקה זכויות ל

חברת בת של הבנק ובעלת כל (מ "קיבלה לאומי אחזקות פיננסיות בע, כמו כן. דירקטורים

  .ףתזכויות שונות מקובלות בעת מכירה או הכנסת שו, )המניות בלאומי קארד

  .ח" מיליון ש234-ל הינו כ"כתוצאה מההקצאה הנשנרשם , הרווח נטו
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  זי הרווח בקבוצהמרכ

  : להלן פרטים על תרומת מרכזי הרווח העיקריים בקבוצה לרווח הנקי מפעולות רגילות

  למחצית ראשונה  למחצית ראשונה  

  שינוי  )2( 2007  )2( 2008  שינוי  )1( 2007  )1( 2008  

  באחוזים  ח"במיליוני ש  באחוזים  ח"במיליוני ש  

  )8.5(  1,045  956  )39.8(  1,080  650  הבנק 

  21.4  257  312  21.4  257  312  )3(חברות מאוחדות בארץ 

  -  208  )356(  -  173  )50(  )4(ל "חברות מאוחדות בחו

  226.2  61  199  226.2  61  199  )3(חברות כלולות 

  )29.3(  1,571  1,111  )29.3(  1,571  1,111  הרווח הנקי מפעולות רגילות

במונחים , ל"רווח השלוחות בחו

  )5) (רמיליון דול(נומינליים 

  

41.2  

  

40.1  

  

2.7  

  

41.2  

  

40.1  

  

2.7  

ל קוזזו כנגד התאמות מתרגום מקורות המימון בבנק "התאמות מתרגום בגין ההשקעות בחו   )1(

  .לאחר השפעת המס

  ).המימון בבנקלא כולל התאמות מתרגום מקורות (, לפי הדוחות הכספיים  )2(

  .ת מאוחדות בארץנכללו בנתוני חברוחברות בארץ חברות כלולות של   )3(

  .מסוימות לכללי החשבונאות בארץת ולאחר התאמ  ) 4(

  .ל וזכויות המיעוט"כולל סניפי חול "כפי שדווח על ידי השלוחות בחו  )5(

  

  :)לאחר התאמות מתרגום (להלן השינויים העיקריים בתרומת מרכזי הרווח

פרשות לחובות מגידול בה בעיקר ת ברווח הנקי מפעולות רגילות בבנק נובעהירידה  -

שקוזז , השכרומגידול בהוצאות קיטון בהכנסות התפעוליות והאחרות  מסופקים

  .חלקית מגידול ברווח המימוני

 מגידול ברווח הנקי מפעולות רגילות של חברות מאוחדות בארץ נובע בעיקר הגידול  -

   . וליסינג השקעותלאומי קארד, לאומי החזקות ריאליותשל  ברווח

מהגידול בהפרשי שער שליליים בעיקר  על נוב"ח של חברות בנות בחו ברווהקיטון  -

   .ל"שיפור ברווחיות של השלוחות בחומל שקוזז חלקית "בגין ההשקעות בחו

כולל (ל במונחים נומינליים כפי שפורסמו על ידן "שלוחות בחוב ם מפעולות רגילותרווחי

מיליון  1.1 של עלייה ,ן דולר מיליו41.2 -הסתכמו בכ) ל וחלק המיעוט"סניפי הבנק בחו

בשקלים ובהתאמות ל "תרומת השלוחות בחו.  לעומת התקופה המקבילה אשתקדדולר

 ולאחר ייחוס התאמות מתרגום מקורות המימון כאמור ימות לכללי חשבונאות בארץמסו

בתקופה ח " מיליון ש173סך רווח בח לעומת "מיליון ש 50בהפסד של הסתכמה , לעיל

 הסתכם ,נטו, הפרשי שער בגין עלות מקורות המימון השפעת ללא. דהמקבילה אשתק

בתקופה ח " מיליון ש208  רווח בסךח לעומת"מיליון ש 356-בל " שלוחות בחוההפסד של

 בגין שלילייםמהפרשי שער  ח שנובע בעיקר" מיליון ש564 של קיטון, המקבילה אשתקד

  .חוץעקב התחזקות השקל ביחס למטבעות ה, ל"ההשקעות בחו
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  כללי
בנק , בנקים: ל באמצעות חברות בנות שהינן"קבוצת בנק לאומי פועלת בארץ ובחו

 הקבוצה הכמו כן משקיע. חברות למימון וחברות לשירותים פיננסיים, למשכנתאות

  .ן"התשתית והנדל, בתאגידים ריאליים הפועלים בפעילות לא בנקאית בתחומי הביטוח

  חברות מאוחדות בארץ
מיליון  5,579-ב 2008  ביוני30-בהשקעות הבנק בחברות המאוחדות בארץ  מסתכמות 

במחצית התרומה לרווח הנקי . 2007 בדצמבר 31-בח "מיליון ש 5,201לעומת , ח"ש

ח בתקופה " מיליון ש257-לח בהשוואה " מיליון ש329היתה בסך  2008 של שנת הראשונה

   .28.2% בשיעור של עליה ,המקבילה אשתקד

  

  :תרומת החברות המאוחדות העיקריות בארץ לרווח הנקי של הקבוצהלהלן 

    )1 (תרומה לרווח הקבוצה  תשואה על השקעת הקבוצה  

     ביוני30-לתקופה שהסתיימה ב  

  שיעור השינוי  2007  2008  2007  2008  

  %  ח"במיליוני ש    %  

  )27.5(  81.1  58.8  9.2  5.9  לאומי למשכנתאות

  1.1  47.0  47.5  30.0  30.1  בנק ערבי ישראלי

  92.5  42.6  82.0  110.7  95.7  לאומי קארד 

  46.5  15.7  23.0  13.6  11.4  )2(בית השקעות ' לאומי ושות

            פסגות לשעבר (לאומי ניירות ערך 

  )92.0(  12.5  1.0  3.1  4.8  )אופק

  280.9  18.8  71.6  7.8  29.3  )2 (החזקות ריאליותלאומי 

  115.6  14.1  30.4  3.7  7.6   והשקעות לאומי ליסינג

  )41.0(  24.9  14.7  2.9  3.4  אחרות

  28.2  256.7  329.0  8.3  12.9  סך כל החברות המאוחדות בארץ

  

  . המוצג הינו לפי חלק הקבוצה בתוצאותהרווח  )1(

  .או ההפסד של החברות הכלולות/וח וכולל הרו  )2(

  

  מ"בנק ערבי ישראלי בע
נמצאו ,  בנושא איסור הלבנת הון2008 ביולי 15מיום  ביקורת של בנק ישראל דוחלפי 

ליקויים לכאורה בקיום ההוראות החוקיות השונות בנושא איסור הלבנת הון ואיסור 

במכתב המלווה לדוח הביקורת הודיע בנק ישראל לבנק ערבי ישראלי כי . מימון טרור

ל בקשה להטלת עיצום כספי על פי סעיף במועד אחר תועבר לבנק ערבי ישראלי הודעה ע

  . 2000-ס"התש, לחוק איסור הלבנת הון) א (14

לא ניתן להעריך את היקף , לדוח הביקורתערבי ישראלי השיב בנק בו טרם , בשלב זה

  ).אם אכן תוגש הבקשה ואם יוטל עיצום כספי(העיצום הכספי 

  
  )'לאומי ושות(מ "בית השקעות בע' לאומי ושות

 מההון וזכויות ההצבעה בחברת 19.99%-ב'  מחזיקה לאומי ושות2007ביולי  1-החל מ

ויתרת ההון והזכויות בחברה מוחזקות בידי פסגות , מ"חיתום בע'  לאומי ושות–פסגות 

מ על החלטתו לצאת " הודיע פסגות בית השקעות בע2008יולי ב. מ"בית השקעות בע

מ לגבי המשך "סגות בית השקעות בעמקיים מגעים עם פ' לאומי ושות. מתחום החיתום

מ והבעלות בה לאור החלטה זו ושוקל את אופן "חיתום בע'  לאומי ושות–פעילות פסגות 

  .המשך מעורבותו בתחום החיתום

  

  
  
  
  

  פעילות חברות 
    עיקריותמוחזקות
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  ל"חברות מאוחדות בחו
מיליון  4,066 בסך 2008 ביוני 30-בל מסתכמות "השקעות הבנק בחברות מאוחדות בחו

  .2007 בדצמבר 31-בח " שןמיליו 4,409ח לעומת "ש

 בשקלים של הקבוצה המדווחל לרווח הנקי "התרומה של החברות המאוחדות בחו

  בסך של בהפסדהסתכמה  ,לאחר קיזוז התאמות מתרגום ,2008 של במחצית הראשונה

כמפורט , ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש175סך רווח בח  לעומת " מיליון ש51

    :להלן

  הלמחצית ראשונ  

  2008   2007  

  ח"במיליוני ש  

  164  109  )חלק הקבוצה ( השלוחות בשקליםרווח

  46  )466(  הפרשי שער בגין ההשקעה

  210  )357(  סך הכל

  )35(  306  לאחר מס, הפרשי שער בגין עלות מקורות המימון נטו

  175  )51(  )מקורות המימון נטועלות לאחר קיזוז (כ  תרומת השלוחות "סה

  

  :ל  לרווח הנקי של הקבוצה"ת החברות המאוחדות העיקריות בחולהלן תרומ

    (*) תרומה לרווח הקבוצה  תשואה על השקעת הקבוצה  

     ביוני30-לתקופה המסתיימת ב  

  שיעור השינוי  2007  2008  2007  2008  

  %  ח"במיליוני ש    %  

  -  B.L.C(.  -  9.2  )37.9(  105.2(ב "לאומי ארה

  -  49.7  )2.8(  13.7  -  לאומי בריטניה 

  -  8.1  )1.9(  2.7  -   לאומי שוויץ

  -  6.8  )4.0(  11.5  -  לאומי לוקסמבורג

  )46.2(  11.9  6.4  25.3  12.7  לאומי רי

  -  )10.8(  )5.9(  -  -  לאומי רומניה 

  -  4.5  )4.8(  6.0  -  אחרות

  -  175.4  )50.9(  8.3  -   ל"סך כל החברות המאוחדות בחו

ל קוזזו כנגד התאמות מתרגום מקורות המימון " בחוהתאמות מתרגום בגין ההשקעות(*) 

חלק להלן . )2007-ח ב"מיליון ש )35((ח " מיליון ש306 בסך בבנק לאחר השפעת המס

  :הסכומים שקוזזומ

  .2007-ח ב" מיליון ש)9( לעומת 2008-ח ב" מיליון ש190  ב"לאומי ארה

  .2007-ח ב" מיליון ש)13( לעומת 2008-ח ב" מיליון ש63 לאומי בריטניה

  .2007-ח ב" מיליון ש2 לעומת 2008-ח ב" מיליון ש11לאומי שוויץ 

  .2007-ח ב" מיליון ש)10( לעומת 2008-ח ב" מיליון ש18  לאומי רומניה

.  המטבעותבור בשער השקל לעומת הייסוףמהשפעת בעיקר  נובע לרווח בתרומה הקיטון

במחצית לפני מס ח "ון ש מילי466 הרווח בסך בהקטנתהשפעת הפרשי השער היתה 

ח בתקופה המקבילה " מיליון ש46בסך לפני מס  הרווח הגדלתהשנה לעומת  של הראשונה

שנגרמו בבנק וקיזזו חלק מהפרשי שער אלה ) ולאחר מס( המימון נטו הכנסות.  אשתקד

  הסתכמו 

ח "מיליון ש 35 של  בסךהוצאות השנה לעומת של במחצית הראשונהח "מיליון ש 306 -בכ

  .בתקופה המקבילה אשתקד

  

  

  

  



        דוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריון

64  

  

  :ל כפי שדווח על ידן"הרווח הנקי של השלוחות בחופירוט להלן 

  

     ביוני30-לשישה חודשים שהסתיימו ב  

  השינוי  2007  2008  

  %    במיליונים  

  22.7  16.3  20.0  דולר - (BLC) ב "בנק לאומי ארה

  )17.9(  5.6  4.6  ט" ליש–בנק לאומי בריטניה 

  )67.1(  7.3  2.4  ש" פר–יץ בנק לאומי שוו

  )45.5(  1.1  0.6   אירו-בנק לאומי לוקסמבורג 

  21.4  2.8  3.4   דולר–לאומי רי 

  -  )3.3(  5.0   * רון–רומניה 

במחצית  הסתכם ידןל כפי שדווח על "הרווח הנומינלי של החברות המאוחדות בחו

 בתקופה המקבילה  מיליון דולר38.4ון דולר לעומת מילי 39.6 בסך 2008 של הראשונה

  .3.1% של עליה, אשתקד

   . דולר 0.43=  רון 1* 

  
  בנק לאומי בריטניה 

ט " מיליון ליש7.5 בנק לאומי בריטניה את ההון המשני בסך הגדיל  2008בחודש אפריל 

  .על ידי הנפקת שטר הון נדחה לבנק

אומי בנק לשל ט בהון המניות " מיליון ליש10הבנק  השקיע 2008 באוגוסט 6ביום 

  .בריטניה

 פוטר מר מנחם פרידמן מתפקידו כמנהל הכללי של בנק לאומי 2008 ביוני 18ביום 

מר פרידמן פוטר על רקע אי סדרים באישור הלוואות על ידו בעת ששימש  .בריטניה

קשור באופן כלשהו לבנק לאומי בריטניה  אירוע זהואין  ,כמנהל סניף של הבנק בישראל

  .או ללקוחותיו

 ,ל" המשמשים כמשנים למנכCollin Cumberland ומר  Lesley Secretan' מונו גבבמקומו 

  . ל באופן זמני"מנכמשותפים לממלאי מקום כ

  בנק לאומי לוקסמבורג

 מיליון 5.9 הגדיל בנק לאומי לוקסמבורג את ההון המשני בסכום של 2008בחודש מרס 

  .קאירו על ידי הנפקת שטר הון נדחה לבנ

  

 3. ג. 6 שורים לחברות מאוחדות ראה באור משפטיות ונושאים אחרים הקבקשר לתביעות

  .לדוחות הכספיים 4-ו

  

ח "מיליון ש 1,895 בסך 2008  ביוני30-בהשקעות הקבוצה בחברות כלולות מסתכמות 

  . 2007 בדצמבר 31-בח "מיליון ש 1,873-בהשוואה ל

מיליון  280 - הסתכמה ברווח של כ2008שנת   שלבמחצית הראשונה התרומה לרווח הנקי

 ברביע השני הסתכם  .ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש84-כשל רווח ח לעומת "ש

  .ח אשתקד" מיליון ש45ח לעומת " מיליון ש193הרווח בסך 

  . לדוח55ראה גם בעמוד 

  

  פעילות חוץ בנקאית 
   חברות כלולותשל
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  יכון נזילות וסניהול סיכוני שוק
סיכוני שוק חשופים ל וערך הבנק תזרימי המזומנים, הון העצמיה, תוצאות העסקיותה

במחירי ניירות , מדד המחיריםב, בשערי החליפין, בשיעורי הריביתשמקורם בתנודתיות 

  .ובמדדים כלכליים אחרים ל"ערך בארץ ובחו

 תוך הערכת, סקייםנועד לתמוך בהשגת היעדים הע,  סיכוני השוקהשוטף שלניהול ה

. ל"לנבוע מהחשיפה לסיכונים הנהעלולים הנזקים  לצד הרווח החזוי מניהול הסיכונים

  . הניהול מתבסס על תחזיות והערכות שוטפות באשר להתפתחויות בשוקי ההון והכספים

המגבלות נועדו . מדיניות ניהול סיכוני  השוק כוללת מגבלות על החשיפות הפיננסיות

מערכת .  להיגרם כתוצאה משינויים לא צפויים בשווקיםשעלולק לצמצם את הנז

ומצב  הרווח החשבונאי, המגבלות תוחמת את השפעת החשיפה של הערך הכלכלי

  . ב"בשערי החליפין וכיו, במדד, לשינויים בלתי צפויים בשיעורי הריבית, הנזילות

'  ולאומי ושותש"מבלהבנות בארץ למעט  חברותהניהול סיכוני השוק בבנק כולל גם את 

 השונה ן בשל אופי פעילות, מדיניות וניהול סיכוני שוק עצמאייםלהן, מ"בית השקעות בע

  . המגבלות שנקבעו ברמת הקבוצה כוללות גם חברות אלה. לבנקבהשוואה

מסגרות לחשיפות ה  . סיכוני שוקאמצו מדיניות עצמאית לניהול הבנות ברות חכל 

 מסגרות אלה נבחנו על ידי מנהל  .דה שנקבעה על ידי הבנקבמתכונת אחיהן לסיכוני שוק 

   .נאותותסיכוני השוק של הבנק ונמצאו 

בנות אחת לחודש ה המידע על מצב החשיפות בהתאם למסגרות שנקבעו מתקבל מחברות

  .קבוצהב החשיפות ה הכוללת של בחשבון בראייא ומוב,או לפי דרישה

  :על הבנקיםהמפקח התאם להוראות ב, להלן דרישות ההון בגין סיכוני השוק

    2008  ביוני 30    2007 בדצמבר 31
    ח"במיליוני ש    
  דרישות ההון בגין      

  סיכוני ריבית  382    321
  סיכון מחירי מניות  84    55

  סיכון שער חליפין  90    113
  סיכון אינפלציה  -    -

  אופציות  113    99
  סך דרישת ההון בגין סיכוני שוק  669   588

  שיפה בבסיסהח

שינויים מהשפעת ה להתרחש כתוצאה עלול הפסד שמתבטאת ב הבסיס ניהחשיפה לסיכו

כולל , התחייבויותלהנכסים שווי ההפרש שבין  על, ובשערי החליפיןבמדד המחירים  

   .בכל אחד ממגזרי ההצמדה,  העתידיותהעסקאותהשפעת 

שאינו מושקע במגזר  ק של הבנסיכוני הבסיס מוגדרת כאחוז מההון החשוףחשיפה לה

  . שקלי לא צמודכמקור וגדר מההון השקלי הלא צמוד הואיל ו

בניכוי השקעות בחברות מוחזקות ,  ההון העצמי ועתודות מסוימותההון החשוף כולל את 

   .ובנכסים קבועים

הנתונים . להלן החשיפה בפועל ברמת הקבוצה בהשוואה למגבלות שקבע הדירקטוריון

  : ל אחוז  מההון החשוףשמוצגים במונחים 

    המגבלות המאושרות  המצב בפועל

     )גרעון( עודף או    ביוני30   ביוני30   בדצמבר 31

    מקסימליים  2008  2007  2007

  לא צמוד   )100%(-50%  )27.4(  )41.7(  )31.0(

 צמוד מדד  )50%(-100%  27.9  37.8  30.3

  מטבע חוץ  )10%(-25%  )0.5(  3.9  0.7

  חשיפה לסיכונים
  ודרכי ניהולם 
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ההון החשוף בין מגזרי ההצמדה השונים נקבע באופן שוטף במסגרת תמהיל ההשקעה של 

  .ועל בסיס תחזיות לגבי משתני השוק הרלבנטיים, המגבלות המוצגות לעיל

.  מההון החשוף23%- הושקע במגזר הצמוד למדד בממוצע כ2008במחצית הראשונה של 

ותב הון  נח"ח והצמוד מט"מגזר המטל. 33% לבין 12%ההשקעה המדדית נעה בין 

ולכן ההשפעה של  שינוי בשערי החליפין בגין חשיפה זו אינה , בשיעור נמוך יחסית

   .מהותית לגבי הרווח לפני מס

לשינויים בשער החליפין השפעה על שעור המס האפקטיבי הואיל והפרשי שער בגין 

. ל אינם מובאים בחשבון בבסיס ההכנסה לצורך חישוב ההפרשה למס"ההשקעות בחו

 לשיעורי השינויים בשערי החליפין של המטבעות השונים ביחס לשקל ובהתחשב בכפוף

 עשויה להיות לכך השפעה מהותית על ההפרשה למס ולכן על ,ל"בהיקף ההשקעות בחו

   .הרווח הנקי

 63בעמוד גם  מוצגת 2008במחצית הראשונה של  הפרשי השער שלההשפעה בפועל 

  .ווח הקבוצהל לר"במסגרת תרומת חברות מאוחדות בחו

עמדה הקבוצה בכל  מגבלות החשיפה בבסיס שאושרו , 2008במחצית הראשונה של שנת 

  . על ידי הדירקטוריון

. 2008 ביוני 30להלן הרגישות לשינויים בשערי החליפין של מטבעות החוץ העיקריים ליום 

רים ל על הון הבנק וכוללת את הפעילות במכשי"המדידה מתייחסת להשפעת השינויים הנ

השינוי התיאורטי בהון הבנק לא כולל את השפעות המס בגין (מאזניים וחוץ מאזניים 

   ):ל"מימון השקעות בחו

  

  יין

  

  ש"פר

  

  ט"ליש

  

  ארו

  

  דולר

  

    ח"במיליוני ש      

  ח" בשע5%עלייה של   )35(  19  8  1  28

  ח" בשע10%עלייה של   )74(  40  18  2  55

  ח" בשע5%ירידה של   31  )18(  )9(  )2(  )25(

  ח" בשע10%ירידה של   59  )36(  )18(  )3(  )48(

 

נתונים אלה אינם מביאים בחשבון את ההשפעה של שינוי בשער החליפין על תזרימי 

 ירידה בשיעור ,להערכת הנהלת הבנק. ח" והצמודים במטח"ההכנסות וההוצאות במט

  את הרווח ח"מיליון ש 10-מקטינה בכ,  בשער החליפין  של השקל כנגד מטבעות החוץ1%

  .ח" וצמודי מטח"כתוצאה מההשפעה על תזרים ההכנסות נטו במט, השנתי נטו לאחר מס

  החשיפה בריבית

בין מועדי הפרעון ומועדי שינוי הריבית של מהפער החשיפה לשינויים בריבית נובעת 

לצורך ניהול סיכון הריבית נבחנים הפערים . הנכסים וההתחייבויות בכל אחד מהמגזרים

, מ הנכסים"ומתבצעת השוואה של מח, נכסים להתחייבויות בתקופות עתידיותבין ה

אשר  בריבית לשינויים החשיפה נמדדת, בנוסף בכל מגזר. ההתחייבויות וההון בכל מגזר

 ,רווח החשבונאי השנתישל ה הכלכלי ושוויהפוטנציאלית של המתייחסת לשחיקה 

  .בכל אחד מהמגזרים, תשואות עקום המשינויכתוצאה 

  ):ח"במיליוני ש(ברמת הקבוצה להלן תמצית החשיפות בריבית 

    השחיקה הפוטנציאלית בשווי הכלכלי  *השחיקה הפוטנציאלית ברווח השנתי

            

   ביוני30   ביוני30   בדצמבר31   ביוני30   ביוני30   בדצמבר31

2007  2007  2008  2007  2007  2008  

  השפעת שינוי

 1% של מקביל

  בעקום התשואות 

  בפועל  146   527  330  303   143  256

  .על בסיס בחינה של שלוש השנים הקרובות, השחיקה המירבית ברווח השנתי* 
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 1,000מגבלות החשיפה בריבית הינן לשינוי מירבי של השווי הכלכלי ברמת הקבוצה בסך 

  . ח" מיליון ש700ולשינוי ברווח השנתי בסך , ח"מיליון ש

השחיקה הפוטנציאלית בשווי הכלכלי וברווח השנתי נעה בין   2008במחצית הראשונה של 

  . ח בהתאמה" מיליון ש324-ח ל" מיליון ש254ח ובין " מיליון ש373-ח ל" מיליון ש134

 עמדה הקבוצה בכל מגבלות החשיפה לריבית שקבע 2008במחצית הראשונה של 

  .הדירקטוריון

  Value at Risk (VaR) -ערך הנתון לסיכון 

הירידה הצפויה בערך הנוכחי של הנכסים (ודד את ההפסד הפוטנציאלי הצפוי  מ VaR -ה

למשך תקופה ,ברמת בטחון נתונה ,מהתמהיל הנתון של מבנה התיק) פחות ההתחייבויות

נעשה אחת  VaR -חישוב  ה.   כתוצאה משינויים אפשריים במחירי השוק,עתידית נתונה

  .רמת הבנק ועל התיקים למסחרלחודש ברמת הקבוצה ובתדירות גבוהה יותר ב

, 99%ברמת ביטחון של , פרמטריתהנעשו בשיטה  VaRהמגבלות במונחי ו VaR -חישובי ה

  . ולתקופה של החזקת הפוזיציות למשך שבועיים

 הבנק מבצע בדיעבד בחינות יומיומיות ,VaR -על מנת לבחון את תקפות מודל ה

)(backtesting לי של הבנק בהשוואה לאומדן השינוי כפי השינוי בפועל של השווי הכלכ של

  .ת את תקפות המודלו מאשרות שבוצעו עד כה  הבחינ.VaR -שנגזר ממודל ה

ונבחן הפער בין שתי , באמצעות סימולציה היסטורית VaR - מחושב  המעת לעת ,כן כמו

סימולציה הסטורית מאפשרת מדידת סיכון ללא הסתמכות על מבנה  .שיטות המדידה

   .  מסויםהסתברותי

  המחושב VaR-והן בבמודל  הפרמטרי נבחן הן  תיק האופציות המפורשות  עלVaR-ה

הפרשי ). על מנת לבחון את מרכיבי הסיכון הלא לינאריים(בסימולציית מונטה קרלו 

    .אינם מהותייםהחישוב בין שתי השיטות 

  :ברמת הקבוצה VaR -אומדן ה

    2008י  ביונ30  2007 ביוני 30  2007 בדצמבר 31

    )ח" שבמיליוני(

 VaR -סך ה  236  241  290

141  75  176  VaR  התיקים המשוערכיםMTM 

-ה והמגבלה על  ח "ש מיליוני 700 היא ברמת הקבוצה VaR-מגבלת הדירקטוריון על ה

VaR המשוערכים על פי שווים ההוגןהפריטים בגין  )(Mark to Market מיליוני 500 היא 

  . ח"ש

 290ח לבין " מיליון ש236ברמת הקבוצה נע בין  VaR -  סך ה2008של נה במחצית הראשו

 מיליון 205-ח לכ" מיליון ש115בגין התיקים המשוערכים  נע בין  VaR -ח  וה"מיליון ש

  . ח"ש

ניכרת מגמה של עליה בתנודתיות , 2008 ובמהלך מחצית ראשונה של  2007מאמצע מאי 

,  על פני התקופהVaR-ה לידי ביטוי בהתפתחות העליה זו בא.  ל"הריביות בארץ ובחו

  .אשר קוזזה בחלקה משינויים בפוזיציה

  .ל" עמדה הקבוצה במגבלות הנ2008של במחצית הראשונה 
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  יכון הנזילותס

. לעמוד בפרעון התחייבויותיואו נזילות מוגדרת כיכולתו של התאגיד לממן גידול בנכסים 

או /באי הוודאות ביחס לאפשרות לגייס מקורות והיכולת לעמוד בסיכון הנזילות כרוכה 

  .   מבלי שיגרם הפסד מהותי, באופן בלתי צפוי ותוך פרק זמן קצר, לממש נכסים

כולל (הבנק  מיישם מדיניות כוללת לניהול סיכון הנזילות במטבע ישראלי ובמטבע חוץ 

עדים מטרת המדיניות לתמוך בהשגת הי. בהתאם להוראת בנק ישראל, )ח"צמוד מט

  .  העסקיים תוך הערכה והגבלה של ההפסדים שיכולים לנבוע מהחשיפה לסיכוני נזילות

סיכון הנזילות . הבנק מקיים מעקב שוטף אחר מצב הנזילות ואחר מדדי סיכון הנזילות

נמדד ומנוהל באמצעות מודל פנימי שמטרתו בחינה ומעקב אחר האמצעים הנזילים 

  .שברשות הבנק תחת תרחישים שונים

במסגרת ההיערכות למצב קיצון גובשה תוכנית מגירה הכוללת את האסטרטגיה לניהול 

הגדרת התהליכים והצעדים ל ו לטיפול במשבר מינוי הצוות הניהוליומשבר נזילות 

  . להתמודדות כולל יצירת מקורות באופן מהיר ככל האפשר

רעה מוקדמת על להת לאומי מפעיל מערכת מדדים נוספת, בנוסף למודל שתואר לעיל

  .התפתחויות חריגות ובלתי צפויות בסיכון הנזילות

אישר הדירקטוריון את מדיניות ניהול , 342בהתאם למתחייב מהוראת בנק ישראל מספר 

 ופער הנזילות 1-יחס הנזילות צריך להיות גבוה מ: סיכון הנזילות וקבע מגבלות כלהלן

  . בכל אחד מהתרחישים, חיוביצריך להיות 

  .   לא היו חריגות מהמגבלות שקבע הדירקטוריון2008ת הראשונה של במחצי

  .164-151 עמודים 2007 י לשנתלפרטים נוספים בקשר לניהול סיכוני שוק ראה בדוח השנת

  סיכון אשראי

 2007פרטים מפורטים בקשר לחשיפה ולניהול סיכוני האשראי ראה בדוח השנתי לשנת 

  .176-167עמודים 

הדבר בא . ל הבנק מתבססת על פיזור הסיכונים וניהולם המבוקרמדיניות האשראי ש

לביטוי בפיצול תיק האשראי של הבנק בין ענפי המשק השונים ועל פני מספר רב של 

, ל"מדיניות האשראי משמשת כקו מנחה להנהלת חברות בנות ייעודיות בארץ ובחו. לווים

 נעשית על ידי ההנהלה של אך התוויית המדיניות בפלחי השוק המנוהלים בחברות אלה

כממלא תפקיד . למעט בתחומים מסוימים בהם המדיניות הינה קבוצתית,  החברות

נוקט הבנק באסטרטגיה של מעורבות במגזרי הפעילות , מרכזי במימון המשק הישראלי

, ומעמיד אשראי למגזרים היצרניים והמסחריים לסוגיהם השונים, העיקריים במשק

  . זר הציבורי לגווניו לפרטיים ולמשקי ביתלמג, לפרויקטי תשתית

, במסגרת מדיניות האשראי של הבנק בישראל נקבעו עקרונות וכללים אשר לפיהם יועמד

במטרה לשפר את איכותו ולהקטין את הסיכון , ינוהל ויבוקר תיק האשראי של הבנק

 ענפי עקרונות וכללים אלה מתייחסים הן ללקוח הבודד והן לרמה של. הגלום בניהולו

   .משקה

ענפיות המגבלות ה ואתדירקטוריון הבנק מאשר את מדיניות האשראי  של הבנק 

  .אחרותוה

תקיפה רק אם האשראי , במסגרת סמכויות האשראי  הקיימות, העמדת אשראי בבנק

  . תואם את מדיניות האשראי של הבנק

ג הסיכון של  ברמות השונות נקבעו כנגזרת של  דירוהאשראיהסמכויות לקביעת מסגרות 

תוך שמירה על העיקרון שככל שדירוג , גובה מסגרת האשראי ומהות האשראי, הלווה

הסיכון של הלווה גרוע יותר ומהות האשראי מורכבת ההחלטה מתקבלת על ידי גורם 

  . בכיר יותר

לבצע כן במטרה לשפר את ניהול סיכוני האשראי ו, 2007כפי שפורט בדוח השנתי לשנת 

. ת רגולטוריות הוקמה בבנק יחידה עצמאית לניהול סיכוני אשראיהתאמות לדרישו

  .היחידה מבצעת בחינה בלתי תלויה של סיכוני האשראי והיבטי הסיכון
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 הוקמה גם בחטיבה לבנקאות מסחרית יחידה בעלת מאפייני 2008 במחצית הראשונה של 

אשראי של והיא  עוסקת בבחינה ובניתוח של החלק הארי של תיק ה, פעילות דומים

  .החטיבה

  

  -" בקרת אשראי תקופתית"תהליך 

בנוסף למעקב ולבדיקות ,  בבנק מתקיים בחטיבה העסקית2008 הראשון מהרביעהחל 

תהליך בקרה רבעוני ושיטתי אחר , היומיומיות שהגורמים העסקיים מקיימים בשוטף

  . אוכלוסיית לווים רחבה בהתאם לדירוג הסיכון של הלווים

. אתר ולזהות חולשות פוטנציאליות בקרב אוכלוסיית לקוחות רחבהמטרת התהליך ל

  .בהתאם לדירוגי הסיכון של הלווים השונים,  היקף הבדיקה נקבע   באופן דיפרנציאלי

במסגרת  התהליך מתקבלות החלטות לגבי הצורך בהגברת המעקב והידוק הבקרה  על 

ת רשימות של לקוחות בעלי ביחידות העסקיות השונות בבנק מנוהלו .חלק מהאוכלוסיה

 הכנת .אם כי אין בהכרח צפי להפסד אשראי בגינם, רגישות מיוחדת הטעונה מעקב

, ידי הגורם העסקי מבוצעת תוך שימוש במספר כלים ואמצעים במקביל-הרשימה על

/ משקיים/ הכוללים הן התייחסות למאפייני הסיכון של הלווה עצמו והן לתנאים כלכליים

, אחת לרבעון, היחידות העסקיות מקיימות. עלולים להשפיע על מצבורגולטוריים  ה

. וזאת על בסיס הערכת  מצב הלווה והחוב, דיונים ביחס ללקוחות שהוכללו ברשימה

ובמידת , בדיונים מתקבלת החלטה על דרכי הפעולה והצעדים לצמצום הסיכון בלווה

  .ה בגינוב או בגובה ההפרש"הצורך נשקל ביצוע שינוי בסיווג החוב

  

  ההתמודדות עם הסיכונים בעקבות ההתפתחויות בשווקי הכספים וההון

נרשמה ברביע השני האטה בקצב , לאחר צמיחה מהירה ברביע הראשון של השנה

  . האטה זו צפויה להימשך גם במחצית השניה של השנה. הצמיחה של המשק

ובבריטניה ב "ן למגורים ובשוקי המשכנתאות בארה"על רקע המשבר בשוק הנדל

התרבו במחצית הראשונה של , ומחיקות בהיקפים ניכרים על ידי קבוצות בנקאיות גדולות

  . השנה הסימנים להאטה בפעילות הכלכלית בעולם

המשך הידרדרות במגזר : הכלכלה העולמית ניצבת בפני שלושה גורמי אי וודאות עיקריים

  .   האטת הצמיחה והאצה בקצב האינפלציה, הפיננסי

ולפגיעה בתעשיות שנתח , אלה עלולים להביא להאטה בצמיחה בשוק המקומיכל 

כמו כן עלולה הירידות בבורסות להביא . משמעותי ממכירותיהן מופנה למדינות שנפגעו

לירידה בערך הנכסים הפיננסים של , י חברות חלשות"לפגיעה ביכולת גיוס המקורות ע

ם המזומנים וירידת ערך הנכסים של לפגיעה בתזרי, לשחיקה בערך ביטחונות, חברות

  . ל"ן בחו"ן ישראליות שהן בעלות השקעות מהותיות בנדל"חברות נדל

כלכלי של /ח כבר משפיעה לרעה בעיקר על מצבם הפיננסי"החשיפה לשינויים בשע

כמו כן ייפגעו גם יצרנים . ח"או כאלה שהם בעלי תלות גבוהה בתמורות מט/יצואנים ו

אוכלוסיה נוספת העלולה להיפגע הינם לווים שגייסו . מתחרההמתמודדים עם יבוא 

ן "כדוגמת חברות נדל, ל"אשראי צמוד במטבע ישראלי והתמורות יועדו להשקעות בחו

  .  ל"הפעילות בחו

נוקט הבנק במדיניות אשראי זהירה ביחס לענפי המשק , לצורך התמודדות עם הסיכונים

  .ומגזרי האשראי השונים

 מקורות האחרונות בשנים שגייסו לווים לזיהוי  הבנק פועל, וק ההוןבעקבות המשבר בש

 במטרה, נמוכה גיוס ועלות צר הון בבסיס מאופיין הגיוס כאשר, זה בשוק גם מימון

 נבדקים במיוחד. שוטפות חלויות ולמחזר להמשיך אלו לווים של יכולתם את לבדוק

  . ל"בחו השקעות ףלמינו עצמי כהון שגויסו הכספים את ייעדו אשר לווים

הנהלת הבנק מקיימת ,  והמשבר הפיננסיבעקבות ירידת שערי המניות בבורסות בעולם

מעקב וכן מקפידה על ניהול , באופן שוטף דיונים בחשיפות העלולות לנבוע מהמשבר

בין היתר . ובקרה הדוקים אחר השפעת השחיקה על החשיפה מול הלווים הפוטנציאלים

חובות  ואוכלוסיות העלולים להיפגע מההתפתחויות אחר עוקב הבנק אחר מגזרים
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או מהבטוחות עליהם /המבוססים על מניות המהוות משקל מהותי מהערך הנכסי שלהם ו

  .לווים שהתעתדו לבסס מקור סילוק עתידי על גיוס מקורות בבורסהאחר וכן נשען הבנק 

, ה רמת הסיכוןהבנק מרחיב  ומשלב במדיניותו בקרות מחמירות על אשראי בו עלת

הרחבת הבדיקות , פיקוח על סמכויות האשראי ודרגות החופש להגדלת חשיפות

קביעת קריטריונים מחמירים ביחס לסוגי העסקות ,  המוקדמות בטרם ביצוע עסקות

וקביעת תנאי הסף לאישור עסקות כגון דרישות ההון העצמי והביטחונות בסוגי המימון 

  .השונים

ת אשראי הכוללים דיוני עומק לגבי לקוחות המוגדרים הבנק מקיים תהליכי בקר

  .  כרגישים

 עמודים 2007 ראה בדוח השנתי לשנת לסיכונים תפעוליים וסיכונים משפטייםבקשר 

.166-163  
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  מצב ההצמדה

      3.4- כבמגזר המדדי מרמה שלהקבוצתית  גדלה החשיפה  של השנהההראשונ במחצית

בוצעה בעיקר   במגזר המדדיהעודףהגדלת . ח"מיליארד ש 5.1-ח לרמה של כ"מיליארד ש

  .אי מחזור עיסקאות עתידיות שהגיעו לפרעוןבאמצעות 

  :להלן מצב מאזני ההצמדה
  

  
  מצב הנזילות המקורות וגיוס 

  
  מצב הנזילות

  
   –המערכת 

  

 75 -של כיציבה בידי הציבור על רמה שמ "יתרת המקנשארה , 2008השני של שנת ברביע 

  . ח"שמיליארד 

 מיליארד 10.5 עמדה על 2008בנק ישראל לסוף יוני של יתרת מכרזי האשראי המוניטרי 

ממוצע יתרת מכרזי האשראי המוניטרי . 2008 בסוף מרץ ח"שרד  מיליא5לעומת , ח"ש

השני של הרביע  במהלך ח"ש מיליארד 7.7עמד על ) קדונות מוניטריםיבניכוי מכרזי פ(נטו 

  . הראשוןברביע  בלבד ח"ש מיליארד 3.6לעומת , 2008שנת 

 3.4 על 2008עמדה יתרת מכרזי האשראי המוניטרי מבנק ישראל לסוף יוני , בלאומי

ממוצע יתרת מכרזי האשראי . 2008 בסוף מרץ ח"ש מיליארד 1.6לעומת , ח"שמיליארד 

 1.0לעומת , 2008השני של שנת הרביע  במהלך ח"ש מיליארד 2.9המוניטרי נטו עמד על 

  .הראשוןברביע  ח"שמיליארד 

 מטבע החוץ הודיע בנק ישראל כי יפעיל תוכנית להגדלת רמת יתרות 2008 במרס 30ביום 

 2008 ביולי 10ביום .  מיליון דולר ביום למשך שנתיים25 - של כמטבע חוץ רכישות על ידי

  . מיליון דולר ליום100-ח ל "הודיע בנק ישראל כי יגדיל את קצב רכישות המט

 המהווה מסלקה CLS (Continuous Linked Settlement) -טרף כחבר במסלקת הלאומי הצ

 -הצטרף גם השקל לסליקה ב, 2008 מחודש מאי החל. לסליקת עסקאות בין מטבעות

CLSשירותי נוסטרו בשקלים ללקוחותיו ספק  ולאומי מ)(Nostro Agent  ושירותי נזילות

  .)CLS  )Liquidity Provider-בשקלים לבנק ה

ח מדינה "חידש בנק ישראל את מכרז הריפו להזרמת נזילות כנגד אג, 2008בחודש יולי 

הכולל מנגנון שערוך בטחונות , ח"ש מיליארד 2 בהיקף של ,מ לתקופה של שבוע"ומק

במכרזים אלו יכולים להשתתף מלבד . זאת במקביל למכרזי האשראי הקיימים, יומי

  .חברות ביטוח וקרנות נאמנות, קופות גמל, התאגידים הבנקאיים גם קרנות פנסיה

   -בנק 

כתוצאה , זאת. ות גבוהההרכב הנכסים וההתחייבויות של  הבנק ממשיך להצביע על נזיל

תוך דגש על גיוס פיקדונות ממספר , ממדיניות מכוונת לגיוס מקורות יציבים ומגוונים

  .גדול של לקוחות לטווחי זמן שונים ובכלל זה לתקופות ארוכות

  , מצב ההצמדה
  ומצב הנזילות

     2008 יוני ב30ליום     2007 בדצמבר 31ליום   

     צמודלא  צמוד מדד  )2 (מטבע חוץ  לא צמוד  צמוד מדד  )2(ץ מטבע חו

    ח"מיליוני ש        

  )1(סך הנכסים    124,690  61,116  106,754  119,217  60,720  126,199

  )1(סך התחייבויות   116,139  55,983  110,423  110,932  57,314  128,644

  סך החשיפה במגזר  8,551  5,133  )3,669(  8,285  3,406  )2,445(

      
  כולל עסקות עתידיות ואופציות) 1(

  לל צמוד מטבע חוץכו) 2(        
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המושקע בעיקר , ח" מיליארד ש35.1-לבנק תיק ניירות ערך נזיל ואיכותי בהיקף של כ

  +. Aרות ערך זרים שדרוגם הממוצע ח ממשלתיות בארץ ובניי"באג

)   מניות וקרנותלא כולל(של הבנק  )בניכוי פיקדונות מבנקים(שיעור הנכסים הנזילים נטו 

 30 מסך הנכסים של הבנק ליום 30.6% מזומנים ופיקדונות בבנקים וניירות ערך עמד על -

לים נטו ביחס שיעור הנכסים הנזי. 2007 בדצמבר 31- ב34.8%-בהשוואה ל, 2008ביוני 

 31- ב38.6%-בהשוואה ל, 34.6%עמד על ) בניכוי פיקדונות מבנקים(לסך ההתחייבויות 

  . 2007בדצמבר 

מסך הנכסים של הבנק ליום )  מניות וקרנותכולל(שיעור הנכסים הנזילים נטו של הבנק 

 ביחס לסך)  מניות וקרנותכולל(שיעור הנכסים הנזילים נטו ו 32.3% – 2008 ביוני 30

  .36.5% – 2008 ביוני 30ההתחייבויות ליום 

עודף , כלומר, 68.3% הוא 2008יחס אשראי לציבור לפיקדונות הציבור לסוף יוני 

  . לשימושים אחרים32%-פיקדונות על אשראים של כ

לאומי מקיים מעקב שוטף אחר מצב הנזילות שלו ואחר מדדים המיועדים להתריע על 

יתר באמצעות מודל פנימי שפותח בבנק בהתאם להוראת בין ה, שינויים במצב הנזילות

, ההנחות השונות העומדות בבסיס המודל נבחנות ומתעדכנות באופן שוטף. בנק ישראל

  . בהתאם להתפתחויות שחלות בפרמטרים הרלבנטיים העיקריים

  . לדוח68ראה גם בעמוד 

  –) בבנק(מקורות ושימושים 

קיטון , ח" מיליארד ש7.7 -ך מחצית השנה בכיתרת פיקדונות הציבור בבנק ירדה במהל

הירידה  עיקר .0.8%- החודשים האחרונים קטנו פיקדונות הציבור ב12במהלך . 3.7%של 

אשר שחקה את פיקדונות , בשל התחזקות השקל כלפי מרבית מטבעות החוץנגרמה 

  . במחצית הראשונה של השנה4.5%הציבור בשיעור של 

-גידול של כ, ח"ש מיליארד 2.6-זר הלא צמוד גדלה בג במ,יתרת פיקדונות הציבור בבנק

  .2008בסוף יוני , ח" מיליארד ש98.3-והסתכמה ל, 2.7%

היתרה . ח" מיליארד ש10.5-ח  ירדה ב"ח ובצמוד למט"יתרת פיקדונות הציבור במט

  .1.3%, ח" מיליארד ש1.1-ירדה בכ, בניכוי השפעת שערי החליפין

 -גידול של כ, ח" מיליארד ש0.5 -ר הצמוד למדד גדלה בכיתרת פיקדונות הציבור במגז

1.8%.  

הנסחרים ,  הונפקו כתבי התחייבות נדחים2008בשלושת החודשים הראשונים של 

כתבי התחייבות נדחים צמודים למדד הונפקו בהיקף . באמצעות לאומי למימון, בבורסה

התחייבות נדחים כתבי .  שנים7.7-ח לתקופה ממוצעת של כ" מיליארד ש0.8 -של כ

 -לתקופה ממוצעת של כ, ח" מיליארד ש1.7-צמודים הונפקו בהיקף של כ לא בשקלים 

  . שנים4.7

מאזניים של הלקוחות בבנק - ירד היקף הנכסים הכספיים החוץ2008במהלך מחצית שנת 

 9.5נרשמה צבירה חיובית בסך ושער חליפין בניכוי השפעות שוק . ח" מיליארד ש6-בכ

  .ח"מיליארד ש

 מיליארד 5.7-במהלך התקופה הנסקרת קטן היקף תיק ניירות הערך של לקוחות הבנק בכ

  . ח" מיליארד ש0.6ל נרשם קיטון בסך "בהיקף תיק קרנות הנאמנות וקה. ח"ש

 וזאת על אף 4.0% החודשים האחרונים גדל האשראי לציבור בשיעור של 12במהלך 

 2008רת האשראי לציבור גדלה במחצית  ית. התחזקות השקל כלפי מרבית מטבעות החוץ

 כתוצאה מהתחזקות 2.4%וזאת לאחר שחיקה של . 2.6%גידול של , ח" מיליארד ש3.4-בכ

האשראי . 9.8%, ח" מיליארד ש7.7-באשראי הלא צמוד חלה עליה שהסתכמה בכ. השקל

 קיטון של, ח" מיליארד ש4.1 -ח ירידה של כ"ובאשראי במט, המדדי ללא שינוי מהותי

  ). ח" מיליארד ש0.9-ח ירדה בכ"היתרה במט, בניכוי השפעת שערי החליפין (13.4%
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במהלך התקופה הנסקרת נמשך הגידול  בפעילות הבנק בעסקות נגזרים לתקופות 

פעילות זו מבוצעת עם לקוחות הבנק ומיועדת לצרכי גידור וניהול סיכונים . ארוכות

ח " מיליארד ש5.1-יקף עסקאות אלו על כ עמד ה2008לסוף יוני .  הגלומים בפעילותם

 Mark To(עסקאות אלו משוערכות בהתאם לשווי ההוגן .  שנים5.5לתקופה ממוצעת של 

Market( ,והשפעתן שלילית על  הרווח החשבונאי במקרה של ירידת התשואות המדדיות.   
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  2זל אהערכות לקראת ב

ח האחרון של האמנה למדידת  את הנוס2006זל לפיקוח בנקאי פירסמה ביוני אועדת ב

לאחר הנחיות של הבנקים , שאמורה להיות מיושמת") 2זל באהוראות ("הלימות הון 

  .המרכזיים

  : מתייחסות לשלושה נדבכים2 הוראות באזל 

החל מגישה סטנדרטית ,  מפרט גישות חישוב דרישות הון מזערי-הנדבך הראשון   -

, לדרוג פנימי של סיכוני אשראיוכלה בגישות מתקדמות המבוססות על מודלים 

  .סיכוני שוק וסיכונים תפעוליים

 כולל התייחסות לסיכונים שאינם נכללים בנדבך הראשון וכן לתהליך -הנדבך השני   -

שעל הבנק לבצע בדבר נאותות ההון הפנימי המוקצה לסיכונים השונים בהתאם 

 Internal Capital Adequacyמכונה (צע הבנק  יבלתהליך הערכת הסיכונים ש

Assessment Process - ICAAP(, לתהליך הסקירה הפיקוחי שמבצע הפיקוח על 

 וכן )Supervisory Review Process SREP -מכונה (ל "הבנקים על התהליך הפנימי הנ

  .לגבי נאותות ההון מול הסיכונים השונים, התייחסות לשימוש במבחני קיצון

 מתן גילוי ומידע רחבים ומפורטים - ת שוק גילוי נאות ומשמע-הנדבך השלישי    -

המידע יינתן באופן איכותי וכמותי . מבעבר בדבר הסיכונים אליהם חשוף הבנק

  .ויאפשר לשוק להעריך את פרופיל הסיכון של הבנק

 הינו כי לראשונה נדרשים התאגידים הבנקאיים להקצאת הון 2זל אחידוש בהוראות בה

הקיימים עד כה , סף לסיכוני האשראי ולסיכוני השוקבנו, לתחום הסיכונים התפעוליים

  .1זל אעל פי הוראות ב

מציעה הועדה , הן תחום  סיכוני האשראי והן תחום הסיכונים התפעוליים, בשני תחומים

  . החלופות מאופיינות ברגישות סיכון הולכת וגדלה. שלוש חלופות לחישובי הון מזערי

 במערכת הבנקאות 2זל א על יישום הוראות ב2007המפקח על הבנקים הודיע בסוף ינואר 

  .על פי הגישה הסטנדרטית, 2009בישראל בסוף 

הנחיות ודרישות המבוססות ברובן ,  פרסם המפקח שורה של מסמכים2007-2008במהלך 

ובנוסף לכך טיוטות של מסמכים והנחיות  להתייעצות , 2006זל מיוני אעל מסמכי ועדת ב

  .עם המערכת הבנקאית

מציין המפקח על הבנקים ,  הכולל התייחסות להערכות הנדרשת2007תב מסוף מאי במכ

הבקרות והממשל התאגידי בתאגידים , את כוונתו לפעול לשדרוג מערך ניהול הסיכונים

 .הבנקאיים ולהתאמת אופן הפיקוח על הבנקים למתכונת פיקוח מוכוון סיכון

, 2009עת היישום לראשונה בסוף שנת  כי ב2007הודיע המפקח בטיוטה מאוגוסט , כמו כן

הגישה  חישוב ההון לפיהתאגידים הבנקאיים יידרשו לכל הפחות לעמוד בדרישות 

 וסיכונים תפעוליים כמפורט במסגרת העבודה סיכוני אשראי, סיכוני שוקלהסטנדרטית 

  . באזלשל ועדת 

דה לגיבוש  הודיע המפקח על הבנקים על הקמת שישה צוותי עבו2007בסוף חודש מאי 

ובנוסף יחידת דוחות הכספיים , הדרישות מהתאגידים הבנקאיים בתחומים השונים

צוותי .  2 באזלבפיקוח על הבנקים תמשיך לטפל ביישום הנדבך השלישי של הוראות 

 דיונים שוטפים עם צוותי עבודה מקבילים בבנק לליבון הנושאים מיםל מקיי"העבודה הנ

  .השונים

נמסר על ידי נציגי הפיקוח על , 2007ם בבנק ישראל בספטמבר במסגרת דיון שהתקיי

הבנקים כי הבנקים יידרשו לדווח לפיקוח על הבנקים לגבי דרישת ההון לפי הגישה 

 וכן על בסיס רבעוני 2008 בדצמבר 31- החל מ2 באזלהסטנדרטית שבנדבך הראשון ב

 בדצמבר 31-ורק ל, תכאשר הקצאת ההון בפועל תהיה לפי ההוראות הקיימו, 2009בשנת 

  .בגישה הסטנדרטית, 2 באזל תידרש הקצאת הון לפי הוראות 2009

במסגרת ההערכות לגישה הסטנדרטית ובמטרה לבחון את השלכות יישום הגישה על 

 המערכת הבנקאית לבצע סקר השפעה כמותי  הנדרש, דרישות ההון החדשות
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)Quantitative Impact Study  - QIS(,2006 בדצמבר 31נדרטית על נתוני  לפי הגישה הסט ,

  .ל" בדרישה הנעמדהבנק . ולהציג את הנתונים לבנק ישראל

 בדבר יישום של דרישות גילוי -הוראת שעה " על הבנקים המפקחפירסם , כמו כן

   .2007-החל בדוח השנתי ל, "2 באזלב 3לפי נדבך מסוימות הנדרשות 

ם חלו שינויים מהותיים יש לתארו גם בהתאם להוראה זו הגילוי ינתן בדוח השנתי וא

  .לדוח65דרישות הון בגין סיכוני שוק בעמוד ל ניתן גילויל " על  פי הנ.בדוח הרבעוני

הסטנדרטית  פירסם בנק ישראל טיוטה נוספת בקשר לגישה 2008בחודש פברואר 

 פירסם בנק ישראל טיוטה שלישית בקשר 2008בסוף חודש יולי . והגישות המתקדמות

 פירסם בנק ישראל 2008בחודש מרס . ה הסטנדרטית כולל קובץ שאלות ותשובותלגיש

  .כחלק מתהליכי הנדבך השני, "מסגרות עבודה לפיקוח ממוקד סיכון"טיוטת מסמך 

  ת הבנותו וחברהערכות הבנק

מזה כשנתיים הבנק פועל ליישום ההנחיות במסגרת מנהלת פרוייקט ברמה קבוצתית 

ל המשמש גם כיושב ראש ועדת ההיגוי העליונה "בכיר למנכהכפופה ישירות למשנה ה

  .וכחברים בועדה מכהנים מספר חברי הנהלה ומנהלים בכירים אחרים, לפרוייקט

תכנית עבודה ומפת דרכים באשר למשימות האב הבנק פועל לישום ההנחיות על בסיס 

בודה מבוססת תכנית הע. 2 באזל העומדות בפני הקבוצה בדרך ליישום הוראות תהעיקריו

על סקרי פערים שנערכו ומתעדכנים מעת לעת על פי ההנחיות השונות שמפרסם בנק 

  .ישראל

 נערך הבנק לביצוע התאמות ושיפורים במערכות התשתית 2 באזללצורך עמידה בהוראות 

פיתוח ,  כולל איסוף נתונים הנדרשים על מנת לאמוד את משתני הסיכון,המיכונית

. בניית מאגרי נתונים וקישורם של אלה למערכות הקיימות, ותורכישת מערכות מתקדמ

  .הערכות זו מתבצעת מזה זמן ותימשך בשנים הקרובות

בתהליכים ובמדיניות ביצע הבנק שינוי ארגוני , בנוסף לשינויים הנדרשים במערכות

כפי שפורסם )  ניהול סיכוני אשראי- א"הקמת יחידת נס(בתחום ניהול סיכוני אשראי 

  . 2 באזלהן כמענה לדרישות העסקיות וכמתבקש מעידן בעבר 

 ניהול סיכונים בפיתוח מודלים הנדרשים לצורך יישום לבקרתבמקביל עוסקת היחידה 

 LGD - ו) ההסתברות לכשל PD)  Probability of Defaultהגישות המתקדמות לחישוב 

Loss Given Default)ובדיקת הלימות לתמיכה מתודולוגית , ) חומרת ההפסד בעת כשל

  .ל"המודלים בחברות הבנות ושלוחות חו

 ההון דרישות מתחילת השנה החל הבנק להטמיע את המערכת שנרכשה לצרכי חישוב 

ל "כאשר מערכת זו תשמש את כל יחידות הקבוצה בארץ ובחו, וניהול סיכוני האשראי

שורות כמו כן רכש הבנק מספר מערכות הק. בגישה הסטנדרטית ובגישות המתקדמות

וניהול סיכונים באופן המשדרג  בצורה ניכרת את יכולת הבנק בקבלת אשראי לדרוג 

רכישתן ויישומן של מערכות אלה כרוכים . החלטות בתחום ניהול הסיכונים בקבוצה

  .י השנתיים הקרובות לפחותנבהשקעת משאבים ניכרת ויתמשכו על פ

,  המתייחסים לכלל הסיכוניםכמו כן הבנק נערך לפיתוח מודלים לחישוב הון כלכלי
  .ושילובם ככלי מרכזי בקבלת החלטות המערכות העסקיות של הבנק

 המערכות המיכוניות תחייב השקעת עלותכולל ,  וחברות הבנותההערכות של הבנק

  .משאבים ניכרים בשנים הקרובות
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אזרחיים , פטיים פורטו בדוח הדירקטוריון הליכים מש2007בדוח השנתי לשנת   .א

  .להם הבנק וחברות מאוחדות צד, ואחרים

למעט כמפורט , ל"לא חלו שינויים מהותיים בהליכים הנ, למועד פרסום דוח זה  

  . לדוחות הכספיים.ג.6בביאור 

 מההון 1%אין בין התביעות התלויות נגד הבנק תביעה שסכומה עולה על שיעור של   

למעט תביעות שפורטו , )ח" מיליון ש204-כ, 2008 ביוני 30-ל(העצמי של הבנק 

  . לדוחות הכספיים.ג.6בביאור 

 , 2008 מאי ואוגוסט, באפריל ות שהוגשו ייצוגיות לאישור תביעותפירוט בדבר בקש 
  .  לדוחות הכספיים.2.ג.6ראה בביאור 

נכללו בדוחות הכספיים , בהסתמך על חוות דעת משפטיות, לדעת הנהלת הבנק  

  . כיסוי נזקים אפשריים לכל התביעותהפרשות נאותות ל

  . לדוחות הכספיים.ג.6בבאור לפרטים נוספים ראה   

כמו גם למשרדי בנקים נוספים ,  הגיעו למשרדים שונים של הבנק2004בנובמבר   .ב

לצורך , חוקרי רשות ההגבלים העיסקיים ואספו חומר כתוב וחומר מחשב, במערכת

 ערכו חוקרים 2005בחודש יולי . נקיםחקירת חשדות של הסדרים כובלים בין ב

ואספו חומר , מטעם  רשות ההגבלים העסקיים חיפוש במשרדים שונים של הבנק

  .לצורך  חקירת חשדות של הסדרים כובלים בין הבנקים, כתוב וחומר מחשב

 זומנו לחקירה ברשות 2008 של שנת במחצית הראשונה ו2005בשנת , כמו כן  

  .וכן הוגשו לבנק דרישות למתן מסמכים, דים של הבנקההגבלים העסקיים מספר עוב

 התקבל בבנק מכתב מאת הרשות ההגבלים העסקיים בו נאמר כי 2008במרס   

לחוק ) 1)(א(43הממונה בוחנת בימים אלה  אפשרות להפעיל את סמכותה לפי סעיף 

ולקבוע כי התקיימו הסדרים כובלים בין בנק , 1988-ח"תשמ, ההגבלים העסקיים

הבנק , מ"בנק המזרחי המאוחד בע, מ"בנק דיסקונט לישראל בע, מ"לים בעהפוע

  .שעניינם העברת מידע הנוגע לעמלות, והבנק, מ"הבינלאומי הראשון לישראל בע

 30ליום לבנקים להביא את עמדתם בכתב בפניה עד מלכתחילה הממונה אפשרה   

  . 2008פטמבר  ס15לאחרונה האריכה הממונה את המועד עד ליום . 2008ביוני 

  . הבנק בוחן את הודעת הממונה ואת האמצעים שיש לנקוט בנושא  

 התגלו בבדיקה שוטפת של מערך 2008 ביוני 30במהלך הרביע שהסתיים ביום   .ג

אי סדרים באישור הלוואות על ידי מר מנחם פרידמן בעת , הביקורת הפנימית

שאין לו , מקרה חריגהבדיקה הצביעה על . ששימש כמנהל סניף של הבנק בישראל

על מנת שתבדוק נושאים שאין , הבנק פנה למשטרה. השלכות על לקוחות הבנק

, על רקע האירוע החריג האמור. ביכולת הבנק לבדוק לבדו ודיווח למפקח על הבנקים

  .ל בנק לאומי בריטניה"פוטר מר פרידמן מתפקידו כמנכ

יץ באמצעות התובע המחוזי  התנהל הליך פלילי של ממשלת שוו2008בחודש יולי   .ד

בגין , שלה כנגד ארנסט אימלפד ונאשמים אחרים שלא היו עובדי בנק לאומי שוויץ

מרמה והפרת אמונים בתאגיד אשר בוצעו על ידם כנגד בנק , זיוף מסמכים, הונאה

  .2001ואשר התגלו בחודש ינואר , לאומי שוויץ וכנגד לקוחותיו

ילית תביעה אזרחית הנילווית להליך הפלילי בנק לאומי שוויץ צירף לתביעה הפל  

בסכום הנזק הישיר שנגרם לו , כנגד ארנסט אימפלד וארבעה מהנאשמים, וקשורה בו

).  פרנקים שוויצריים106,646,599(כתוצאה ממעשיהם המפורטים בכתב האישום 

סכום התביעה מבטא את הנזק הישיר שנגרם לבנק לאומי שוויץ לאחר קיזוז החלק 

של תקבולי הביטוח שהתקבלו מהמבטחים בגין המעשים והנזקים נשוא כתב היחסי 

  .  האישום

  

  

  הליכים משפטיים
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   מעורבות חברתית–לאומי למען הקהילה 

מגוון פעילויות לאומי .   לעצמאותה60-בחודש מאי השנה חגגה מדינת ישראל את שנת ה

  .אות שנות העצמ60למען הקהילה התקיימו תוך ציון והדגשת 

וכחלק , פעיל לאומי בקהילה שבקרבה הוא פועל,  שנים ועד לימינו אלה106מהקמתו לפני 

, התרבות, החברה, מתפיסתו תורם הבנק למוסדות ולארגונים שונים בתחומי החינוך

בשנים האחרונות שם הבנק דגש על תמיכה בתחום החינוך והשכלה . האמנות והבריאות

  . יגות בקרב בני הנוער בפריפריהועל עידוד היזמות וטיפוח המנה

  : מעורבות הקבוצה בקהילה מבוצעת במספר דרכים

הפועלים לקידום פרויקטים ) מוסדות ועמותות(תרומות באמצעות ארגונים   -

 .חברתיים שבמרכזם חינוך ורווחת ילדים ובני נוער

 . מעורבות באמצעות מתן חסויות לפעילויות חינוכיות ותרבותיות  -

  .נית לאוכלוסיות במצוקה קשהדאגה פרט  -

, בקהילהלהיות מעורבים מעודד לאומי את עובדיו , כחלק מהמחויבות הכוללת לקהילה

מאות עובדים מתנדבים בפרויקטים . ומספק להם תשתית והזדמנויות להתנדב ולתרום

שיזם הבנק ופרויקטים נוספים " יזמים צעירים", "לאומי אחרי"המתבצעים במסגרת 

, הודות למודעות הגוברת לנושא התרומה לקהילה.  עבור החניכיםלחיקויל ומשמשים מוד

  .  לאומיהנהלתגיבוי  ביוזמים סניפים ויחידות פרויקטים עצמאיים מקומיים

  "   קרן המאה למען דור המחר-לאומי אחרי "עמותת 

  . בני נוער לוקחים חלק בפרויקטים השונים בהם משקיעה העמותה16,000-כ

 מבצע איסוף מצרכים וחלוקתם למשפחות נזקקות ברחבי הארץ –א פסח'קמחא ד  -

 חולקו חבילות מזון 2,000-למעלה מ. התקיים זו השנה הרביעית, לקראת חג הפסח

" לאומי אחרי"ת רומת עמותהמבצע מומן מת. למשפחות נזקקות בכל רחבי הארץ

 בסך וחותעובדים ולק, חברות בנות של לאומיתרומות ח ומ" אלף ש300.0 בסך של 

 . ח"ש  אלף242.0-של

בנושא מנהיגות "  אחרי-נוער מוביל שינוי "סדרת שטח בת יומיים של עמותת   -

 .  בני נוער1,500-בארועים השתתפו למעלה מ. התקיימה במהלך חופשת הפסח

" קידום הנגישות להשכלה גבוהה בנגב"טכס סיום שנת פעילות במסגרת פרויקט   -

 1,100התקיים השנה במצדה בהשתתפות , ן גוריון בנגבבשיתוף עם אוניברסיטת ב

  .   תלמידים

  שדרות ועוטף עזה

משחקי . 2008 משחקי יורו -בסוף חודש יוני החלה אליפות אירופה בכדורגל   -

לאומי מימן באופן מלא את עלויות . הכדורגל שודרו בכל הארץ בערוצים שבתשלום

  . עזההצפייה במשחקים לתושבי שדרות וישובי עוטף 

גם השנה אירועי שבוע הספר בשדרות התקיימו ,  כמו בשנה שעברה-שבוע הספר   -

בשיתוף עם . לטובת האירוע, בעזרת לאומי שהעמיד את הסניף הממוגן בעיר שדרות

נהנו תושבי העיר והסביבה מחוויית שבוע הספר ומהזדמנות ' צומת ספרים'רשת 

   . הספרות במחירי עלותלרכוש את מיטב

  "יזמים צעירים מיסודו של לאומי "ארגון

יזמים "כחלק מתפיסת המעורבות החברתית של  לאומי שותפה הקבוצה ומעורבת בארגון 

 הפועלת תהוא חלק מיוזמה בינלאומי" יזמים צעירים ישראל"ארגון ". צעירים ישראל

בישראל .  מדינות ברחבי העולם ובה לוקחים חלק מיליוני בני נוער100בלמעלה מ 

במהלך התכנית .  בני נוער  מכל שכבות האוכלוסיה והמגזרים4000-פים למעלה ממשתת

.  השנתית לומדים בני הנוער בהקמת עסק וניהולו ומתנסים בחוויית היזמות העסקית

  לאומי למען הקהילה

 נושאים נוספים. ד
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 התקיימה התחרות הארצית של יזמים צעירים ובה הוכרזה הזוכה אשר 2008בחודש יוני 

וזכתה במקום הרביעי  , ימה בשטוקהולםייצגה את ישראל בתחרות האירופאית שהתקי

  . הקבוצות המשתתפות מאירופה33מקרב 

  "מצעד הספרים הלאומי"

קיים לאומי קמפיין נרחב בשיתוף ,  שנות עצמאות למדינת ישראל60במסגרת ציון חגיגות 

במסגרת הקמפיין הוקם אתר אינטרנט ייעודי . 'צומת ספרים'רשת חנויות הספרים 

 שנות הספרות 60 הספרים האהובים ביותר המייצגים את 60ור את והציבור הוזמן לבח

 60%-לקראת יום העצמאות הוזמן הציבור לרכוש את הספרים שנבחרו ב. הישראלית

. מאות אלפי ספרים נרכשו על ידי הציבור תוך ניצול ההזדמנות האטרקטיבית. הנחה

  .המבצע הוארך לאור הביקוש הער ונמשך כחודש ימים

  יםמרכז המבקר

,  נחנך מרכז המבקרים החדש של לאומי בבית מני המשוחזר2008במהלך חודש מאי 

המבנה משמש שיחזור היסטורי של הבנק ופועלו לצידה של גלריה . שברחוב יהודה הלוי

כאשר הראשונה שבהן היא תערוכת צילומים של בכירי הצלמים , לתערוכות מתחלפות

  .  ישראלאשר צילמו נופים ואתרים בשביל , בישראל

  2008סיכום היקף התרומות והחסויות של לאומי במחצית הראשונה של שנת 

 תרמה קבוצת לאומי והעניקה חסויות למטרות 2008במחצית הראשונה של שנת 

 11.4-כמתוכם סך התרומות הוא , ח" מיליון ש14.0-כחברתיות וקהילתיות בהיקף של  

   .ח"מיליון ש

  
  

הסטנדרטים המקצועיים לפיהם , קורת הפנימית בקבוצה ובכלל זהפרטים בדבר הבי

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

  .2007נכללו בדוח השנתי לשנת 

  .בתקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים בפרטים אלה

 במרס 11הוגש ביום אומי בגין בנק ל 2007שנת  למחצית שניה של, דוח המבקר הפנימי

  .2008 במרס 16 ונדון בועדת הביקורת ביום 2008

עדה וונדון בו 2008 באפריל 17 הוגש ביום 2007שנת  דוח המבקר הפנימי השנתי של

 בגין חברות 2007 ודוח המבקר הפנימי השנתי של שנת .2008 באפריל 27הביקורת ביום 

  .2008 במאי 15 הביקורת ביום  ונדון בועדת2008 במאי 11הבנות הוגש ביום 

  המבקר הפנימי
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  הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי בדוח הכספי

 פירסם המפקח על הבנקים הוראה בדבר הצהרה שתצורף לדוחות 2004 בנובמבר 15ביום 

ל והחשבונאי "עליה יחתמו המנכ, רבעוניים ושנתיים של תאגידים בנקאיים

ראש החטיבה , בלאומי(מבצע בפועל אותו תפקיד החשב של הבנק או אדם ה/הראשי

 2005 ביולי 18ביום . 2005 ביוני 30-החל מהדוח הכספי לתקופה המסתיימת ב) לכספים

נוסח ההצהרה בהוראה מבוסס על . פירסם המפקח על הבנקים נוסח מתוקן של ההצהרה

. Sarbanes - Oxley ("SOX") בחוק 302 ומתייחס לדרישות של סעיף SEC-הוראות של ה

 404בהתאם להוראה ההצהרה אינה מיושמת על פי הדרישות המרחיבות שנקבעו בסעיף 

 המחייב קיום מערך בקרה פנימית על פי מסגרת מוגדרת ומקובלת SOX Act-של ה

 ביוני 30והרחבה בהיקף ניכר בהשוואה לבקרות הגילוי שהפעלתן נדרשה מהדוחות ליום 

  . ואילך2005

ל הראשי "קבע הבנק נהלים וכן מונתה ועדת גילוי בראשות המנכ, ייםבסיוע יועצים חיצונ

של הבנק ובשיתוף חברי הנהלה ומנהלים בכירים אחרים במתכונת המאפשרת לקיים את 

  .ההנחיות של הוראה זו

העריכו לתום , ל הראשי וראש החטיבה לכספים של הבנק"בשיתוף המנכ, הנהלת הבנק

.  של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנקטיביותהאפקהתקופה המכוסה בדוח זה את 

ל הראשי של  הבנק וראש החטיבה לכספים הסיקו כי לתום "המנכ, על בסיס הערכה זו

, לעבד,  כדי לרשוםאפקטיבייםתקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק הינם 

אות הדיווח לסכם ולדווח על המידע שהבנק נדרש לגלות בדוח הרבעוני בהתאם להור

  . לציבור של המפקח על הבנקים ובמועד שנקבע בהוראות אלו

 לא אירע כל שינוי מהותי בבקרה 2008 של ביוני 30שהסתיים ביום רביע מהלך הב

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

  .ח הכספיבאופן מהותי על הבקרה הפנימית של הבנק על הדיוו

  (SOX Act 404)אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על  דיווח כספי 

 פירסם המפקח על הבנקים חוזר המפרט הוראות ליישום דרישות סעיף 2005 בדצמבר 5-ב

 Public Company Accounting - והSEC - נקבעו על ידי ה404בסעיף . SOX Act - של ה404

Oversight Boardות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי  הוראות באשר לאחרי

  .וחוות דעת רואי החשבון המבקר לגבי הביקורת של הבקרה הפנימית על דיווח כספי

  :ל קובעות"הוראות המפקח בחוזר הנ

 שפורסמו SEC - וכן את הוראות ה404תאגידים בנקאיים יישמו את דרישות סעיף  •

  .מכוחו

, ך בקרה על פי מסגרת מוגדרת ומוכרתבקרה פנימית נאותה מחייבת קיום מער •

  .  עונה על הדרישות ויכול לשמש לצורך הערכת הבקרה הפנימיתCOSO -ומודל ה

או הקמה של מערכת תשתית של בקרות /יישום דרישות ההוראה מחייב שדרוג  ו •

פנימיות בבנק והליך פיתוחן של מערכות אלה מחייב את הבנק להיערך ולקבוע 

  . עד ליישומן המלאשלבים ויעדי ביניים

 עד למועד הדיווח של יםביקורת רואי החשבון המבקראת הפרויקט ואת יש להשלים  •

  .2008דצמבר 

.2008הבנק בסיוע יועציו החיצוניים פועל בהתאם על מנת להיות ערוך להפעלה בסוף 

  הערכת בקרות ונהלים
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  :התרחשו השינויים הבאים בהרכב הדירקטוריון, 2008בשנת 

ד "עו, מירי כץ' נבחרה גב, 2008 ביוני 5מה ביום באסיפה הכללית השנתית שהתקיי

ורד רייכמן אשר לא העמידה את עצמה לבחירה מחדש ' במקומה של גב, כדירקטור חדש

  .רייכמן תרמה רבות לקידום עסקי הבנק ולהשבחתו' גב. ל"אסיפה הנב

לפי אשר יצאו , ד וצבי קורן"עו, יעקב משעל, אברהם גוזמןרמי ה "נבחרו מחדש ה, כמו כן

  . את עצמם לבחירה מחדשוהתור והעמיד

 הוחלט לאשר ולפרסם את 2008 באוגוסט 27- ו26-ב ות הדירקטוריון שהתקיימובישיב

 2008 ביוני 30 של הקבוצה ליום ים הבלתי מבוקר- ים המאוחדםייכספה ותדוחהתמצית 

  .  באותו תאריךו שנסתיימותלתקופו

 ישיבות של ועדות 72-וישיבות מליאה   41 - 2008  יוני-בתקופה ינואר הדירקטוריון קיים 

  .הדירקטוריון

חברות של מנהלים של הבנק ולעובדים ולדירקטוריון הבנק מביע את הערכתו ותודתו 

  .על עבודתם המסורה ותרומתם לקידום עסקי הקבוצה, ל"בארץ ובחו, הקבוצה

  
  
  
  
  

      
  איתן רף    גליה מאור

  ןר הדירקטוריו"יו    מנהל כללי ראשי
  
  
  
  
  2008 באוגוסט 27
  

 דירקטוריון
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      ביוני30לשלושה חודשים שנסתיימו ביום         

    2008        )ט( 2007      

      הכנסות  )הוצאה(שיעור הכנסה     הכנסות  )הוצאה(שיעור הכנסה 

    יתרה  )תהוצאו(  ללא השפעת  השפעתכולל   יתרה  )הוצאות(  ללא השפעת  כולל השפעת

    )ב(ממוצעת   מימון  נגזרים  נגזרים  )ב(ממוצעת    מימון  נגזרים  נגזרים

     )ח"במיליוני ש(  )באחוזים(    ) ח"במיליוני ש(  )באחוזים(  

  מטבע ישראלי לא צמוד                

  )ד ()ג(נכסים   108,226  1,463  5.51    95,044  1,432  6.16  

  )ה( ALM-צים ו משובהשפעת נגזרים  42,615  94      30,279  182    

  סך כל הנכסים  150,841  1,557    4.20  125,323  1,614    5.25

  )ד (התחייבויות  108,986  )738(  )2.75(    102,682  )750(  )2.95(  

  )ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים  30,463  )2(      16,476  )32(    

  סך כל ההתחייבויות  139,449  )740(    )2.15(  119,158  )782(    )2.65(

  פער הריבית      2.76  2.05      3.21  2.60

  מטבע ישראלי צמוד למדד                

  )ד ()ג(נכסים   61,220  2,233  15.40    56,982  1,059  7.64  

  )ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים  2,036  60      427  9    

  סך כל הנכסים  63,256  2,293    15.30  57,409  1,068    7.65

  )ד (התחייבויות  44,476  )1,547(  )14.67(    42,070  )717(  )6.98(  

  )ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים  11,553  )395(      7,621  )204(    

  סך כל ההתחייבויות  56,029  )1,942(    )14.61(  49,691  )921(    )7.61(

  פער הריבית      0.73  0.69      0.66  0.04

  : מטבע חוץ                

  )ח"לרבות מטבע ישראלי צמוד למט(                

  )ד ()ג(נכסים   108,343  )5,272(  )18.07(    122,069  5,237  18.30  

  )ה: (השפעת נגזרים                

   מגדריםנגזרים  3,127  15      4,857  35    

   ALM- משובצים ונגזרים  74,998  )3,574(      52,274  1,514    

  סך כל הנכסים  186,468  )8,831(    )17.63(  179,200  6,786    16.03

  )ד (התחייבויות  106,935  5,606  19.36    116,369  )4,634(  )16.90(  

  )ה: (השפעת נגזרים                

   מגדריםנגזרים  2,944  )26(      4,641  )41(    

   ALM- משובצים ונגזרים  78,298  3,783      58,661  )1,727(    

  סך כל ההתחייבויות  188,177  9,363    18.46  179,671  )6,402(    )15.03(

  יתפער הריב      1.29  0.83      1.40  1.00

  

  .להלן 83הערות ראה בעמוד 

  

  

  

      )א(  )על בסיס מאוחד(שיעורי הכנסה והוצאה 
  סכומים מדווחים

  
  'תוספת א
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    ביוני 30לשלושה חודשים שנסתיימו ביום         

    2008        )ט (2007      

      הכנסות  )הוצאה(שיעור הכנסה     הכנסות  )הוצאה(שיעור הכנסה 

    יתרה  )הוצאות(  ללא השפעת  השפעתכולל   יתרה  )הוצאות(  תללא השפע  השפעתכולל 

    )ב(ממוצעת   מימון  נגזרים  נגזרים  )ב(ממוצעת    מימון  נגזרים  נגזרים

     )ח"במיליוני ש(  )באחוזים(    ) ח"במיליוני ש(  )באחוזים(  

    

11.76  

  

7,728  

  

274,095  

  

  

  

)2.24(  

  

)1,576(  

  

277,789  

סות נכסים כספיים שהניבו הכנסך הכל 

  )ו ()ד(מימון 

  )ה: (השפעת נגזרים                

   מגדריםנגזרים  3,127  15      4,857  35    

   ALM- משובצים ונגזרים  119,649  )3,420(      82,980  1,705    

  סך כל הנכסים  400,565  )4,981(    )4.88(  361,932  9,468    10.88

    

)9.68(  

  

)6,101(  

  

261,121  

    

4.99  

  

3,321  

  

260,397  

תחייבויות כספיות שגרמו הסך הכל 

  )ד (הוצאות מימון

  )ה: (השפעת נגזרים                

   מגדריםנגזרים  2,944  )26(      4,641  )41(    

   ALM- משובצים ונגזרים  120,314  3,386      82,758  )1,963(    

  סך כל ההתחייבויות  383,655  6,681    6.78  348,520  )8,105(    )9.63(

  הריביתפער       2.75  1.90      2.08  1.25

  בגין אופציות    85        38    

      

  

)2(  

        

  

)3(  

לא כולל (נגזרים אחרים בגין מכשירים   

 ALM-ב, נגזרים בגידור, אופציות

  )ה) (ונגזרים משובצים שהופרדו

      

499  

        

160  

  עמלות מעסקי מימון והכנסות   

  )ז(מימון אחרות 

  הוצאות מימון אחרות    11        )89(    

      

1,809  

        

1,953  

רווח מפעולות מימון לפני הפרשה   

  לחובות מסופקים

      

)38(  

        

)316(  

לרבות (הפרשה לחובות מסופקים   

  )נוספתוכללית הפרשה 

      

1,771  

        

1,637  

רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה   

  לחובות מסופקים

        

274,095  

        

277,789  

  נכסים כספיים שהניבו הכנסות מימון 

  )ו) (ד(

  )ח(נכסים הנובעים ממכשירים נגזרים   7,447        3,829      

  )ד(נכסים כספיים אחרים   2,328        4,575      

        

)1,000(  

        

)845(  

הפרשה כללית והפרשה נוספת לחובות 

  מסופקים

  סך כל הנכסים הכספיים  286,719        281,499      

        

261,121  

        

260,397  

התחייבויות כספיות שגרמו הוצאות 

  )ד(ון מימ

        

3,493  

        

8,119  

  התחייבויות הנובעות ממכשירים 

  )ח(נגזרים 

  )ד(התחייבויות כספיות אחרות   8,925        7,217      

  סך כל ההתחייבויות הכספיות  277,441        271,831      

        

9,668  

        

9,278  

סך הכל עודף נכסים כספיים על 

  התחייבויות כספיות

   לא כספייםנכסים  11,180        9,897      

  התחייבויות לא כספיות  509        778      

  סך כל האמצעים ההוניים  19,949        18,787      

  

  .להלן 83הערות ראה בעמוד 

  

  )א( )המשך( )על בסיס מאוחד(שיעורי הכנסה והוצאה 
  סכומים מדווחים 

  
  )המשך ('תוספת א
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  :הערות
  
 של מכשירים מאזניותלרבות השפעות חוץ ( ניתנים לפני ולאחר השפעת מכשירים נגזרים הנתונים בלוח זה  )א(

   ).  נגזרים

פרט למגזר מטבע ישראלי לא , ל" ותחילת הרבעונים בחברות מאוחדות בחויחה חודשיותעל בסיס יתרות פת  ) ב(

ולאחר ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של , צמוד בו מחושבת היתרה הממוצעת על בסיסי נתונים יומיים

  .הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים

שטרם מומשו מהתאמות ) הפסדים( רווחים היתרה הממוצעת של  נוכתה)נוספה (מהיתרה הממוצעת של הנכסים  )ג(

  :למסחר וזמינות למכירה כלהלןלשווי הוגן של אגרות חוב 

ח " מיליוני ש60- וח" מיליוני ש61  סך שלחודשיםושישה שלושה  ל שותלתקופ במגזר מטבע ישראלי לא צמוד  

  .בהתאמה

 מיליוני 138-ח ו" מיליוני ש183  סך שלחודשיםושישה שלושה  ללתקופות ש במגזר מטבע ישראלי צמוד למדד  

  .ח בהתאמה"ש

 מיליוני )887(  סך שלחודשיםושישה שלושה  ללתקופות ש )ח"למטמטבע ישראלי צמוד לרבות (מטבע חוץ במגזר   

  .ח בהתאמה" מיליוני ש)653(-ח ו"ש

  .למעט מכשירים נגזרים  )ד(

 המהווים חלק ממערך (ALM)פרדו ונגזרים נגזרים משובצים שהו, )למעט אופציות(מכשירים נגזרים מגדרים   )ה(

  .ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק

שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של  הפסדים היתרה הממוצעת של נוספה מהיתרה הממוצעת של הנכסים  )ו (

יוני  מיל643חודשים סך של ושישה  של שלושה ותלתקופ, במגזרים השונים, למסחר וזמינות למכירהאגרות חוב 

  .ח בהתאמה" מיליוני ש455- וח"ש

  .לרבות רווחים והפסדים ממכירת השקעות באגרות חוב ומהתאמות לשווי הוגן של אגרות חוב למסחר  )ז( 

  ).לא כולל יתרות חוץ מאזניות ממוצעות של מכשירים נגזרים(יתרות מאזניות ממוצעות של מכשירים נגזרים   )ח(

  .סווג מחדש  )ט(
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    ביוני 30 חודשים שנסתיימו ביום לשלושה        

    2008      )ו (2007    

      הכנסות  )הוצאה(שיעור הכנסה     הכנסות  )הוצאה(שיעור הכנסה 

    יתרה  )הוצאות(  ללא השפעת  כולל השפעת  יתרה  )הוצאות(  ללא השפעת  כולל השפעת

    )ב(ממוצעת   מימון  נגזרים  נגזרים  )ב(ממוצעת   מימון   נגזרים  נגזרים

     )$במיליוני (  )באחוזים(    ) $במיליוני (  )באחוזים(  

  פעילות מקומית : מטבע חוץ                

  לרבות מטבע ישראלי צמוד (                

  )מטבע חוץ

  )ד ()ג(נכסים   19,896  193  3.94    19,228  270  5.74  

  )ה: (השפעת נגזרים                

   מגדריםנגזרים  900  3      1,187  9    

   ALM- משובצים ונגזרים  21,496  92      12,735  29    

  סך כל הנכסים  42,292  288    2.76  33,150  308    3.77

  )ד (התחייבויות  21,044  )129(  )2.48(    18,705  )186(  )4.03(  

  )ה: (השפעת נגזרים                

   מגדריםנגזרים  848  )6(      1,134  )10(    

   ALM- משובצים ונגזרים  22,419  )73(      14,282  )31(    

  סך כל ההתחייבויות  44,311  )208(    )1.89(  34,121  )227(    )2.68(

  פער הריבית      1.46  0.87      1.71  1.09

שלוחות שהן , ל"פעילות חו: מטבע חוץ                

  זרוע ארוכה

  )ד ()ג(נכסים   11,044  140  5.16    10,445  159  6.25  

  )ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים  96  1      40  )2(    

  סך כל הנכסים  11,140  141    5.13  10,485  157    6.16

  )ד (התחייבויות  9,559  )83(  )3.50(    9,616  )114(  )4.83(  

  )ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים  133  2      60  -    

  סך כל ההתחייבויות  9,692  )81(    )3.36(  9,676  )114(    )4.80(

  פער הריבית      1.66  1.77      1.42  1.36

  סך הכל                

    

5.92  

  

429  

  

29,673  

    

4.38  

  

333  

  

30,940  

  ח שהניבו "נכסים כספיים במט

  )ד) (ג (הכנסות מימון

  )ה: (השפעת נגזרים                

   מגדריםנגזרים  900  3      1,187  9    

   ALM-בצים ו משונגזרים  21,592  93      12,775  27    

  סך כל הנכסים  53,432  429    3.25  43,635  465    4.34

    

)4.30(  

  

)300(  

  

28,321  

    

)2.80(  

  

)212(  

  

30,603  

ח שגרמו "התחייבויות כספיות במט

  )ד (הוצאות מימון

  )ה: (השפעת נגזרים                

   מגדריםנגזרים  848  )6(      1,134  )10(    

   ALM- משובצים ונגזרים  22,552  )71(      14,342  )31(    

  סך כל ההתחייבויות  54,003  )289(    )2.15(  43,797  )341(    )3.15(

  פער הריבית      1.58  1.10      1.62  1.19

  

   ).  לרבות השפעות חוץ מאזנית של מכשירים נגזרים( ניתנים לפני ולאחר השפעת מכשירים נגזרים הנתונים בלוח זה  )א(

ולאחר ניכוי , ל"ותחילת הרבעונים בחברות מאוחדות בחו, נק ובחברות מאוחדות בארץעל בסיס יתרות פתיחה חודשיות בב  )ב(

  .היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים

שטרם מומשו מהתאמות  הפסדיםהיתרה הממוצעת של  נוספהל "בפעילות מקומית ובפעילות חויתרה הממוצעת של הנכסים ל  )ג(

  .ב" דולר ארהן מיליו259בסך למסחר וזמינות למכירה ת חוב לשווי הוגן של אגרו

  .למעט מכשירים נגזרים  )ד(

 המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים (ALM)נגזרים משובצים שהופרדו ונגזרים , )למעט אופציות(מכשירים נגזרים מגדרים   )ה(

  .וההתחייבויות של הבנק

.סווג מחדש  )ו(

  )א( )המשך( )על בסיס מאוחד(הוצאה  שיעורי הכנסה ו
  ב"ארה$ -נומינלי ב: מטבע חוץ

  
  )המשך ('תוספת א
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     ביוני 30 חודשים שנסתיימו ביום לשישה        

    2008        )ט( 2007      

      הכנסות  )הוצאה(שיעור הכנסה     הכנסות  )הוצאה(שיעור הכנסה 

    יתרה  )הוצאות(  ללא השפעת  השפעתכולל   יתרה  )הוצאות(  ללא השפעת  כולל השפעת

    )ב(ממוצעת   מימון  נגזרים  נגזרים  )ב(ממוצעת    מימון  נגזרים  נגזרים

     )ח"במיליוני ש(  )באחוזים(    ) ח"במיליוני ש(  )באחוזים(  

  מטבע ישראלי לא צמוד                

  )ד ()ג(נכסים   106,675  3,030  5.76    93,977  2,854  6.17  

  )ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים  43,624  242      29,030  340    

  סך כל הנכסים  150,299  3,272    4.40  123,007  3,194    5.26

  )ד (התחייבויות  106,945  )1,517(  )2.86(    100,170  )1,546(  )3.11(  

  )ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים  31,995  )37(      14,944  )46(    

  סך כל ההתחייבויות  138,940  )1,554(    )2.25(  115,114  )1,592(    )2.78(

  ר הריביתפע      2.90  2.15      3.06  2.48

  מטבע ישראלי צמוד למדד                

  )ד ()ג(נכסים   60,840  3,216  10.85    56,580  1,603  5.74  

  )ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים  1,813  74      360  15    

  סך כל הנכסים  62,653  3,290    10.78  56,940  1,618    5.76

  )ד (תהתחייבויו  44,663  )2,209(  )10.13(    43,115  )1,034(  )4.85(  

  )ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים  11,742  )723(      6,582  )317(    

  סך כל ההתחייבויות  56,405  )2,932(    )10.66(  49,697  )1,351(    )5.51(

  פער הריבית      0.72  0.12      0.89  0.25

  : מטבע חוץ                

  )ח"לרבות מטבע ישראלי צמוד למט(                

  )ד ()ג(נכסים   111,966  )10,792(  )18.35(    123,616  5,031  8.30  

  )ה: (השפעת נגזרים                

   מגדריםנגזרים  3,440  15      4,820  287    

   ALM- משובצים ונגזרים  79,945  )7,959(      51,253  890    

  סך כל הנכסים  195,351  )18,736(    )18.27(  179,689  6,208    7.03

  )ד (התחייבויות  111,529  12,007  20.37    116,599  )3,924(  )6.84(  

  )ה: (השפעת נגזרים                

   מגדריםנגזרים  3,244  )12(      4,544  )295(    

   ALM- משובצים ונגזרים  82,058  7,935      58,825  )966(    

  סך כל ההתחייבויות  196,831  19,930    19.23  179,968  )5,185(    )5.84(

  פער הריבית      2.02  0.96      1.46  1.19

  

  .לעיל 83וד הערות ראה בעמ

  

  

  

      )א(  )אוחדעל בסיס מ(שיעורי הכנסה והוצאה 
  סכומים מדווחים

  
  'תוספת א



        סקירת הנהלהסקירת הנהלהסקירת הנהלהסקירת הנהלה

       86

     ביוני30 חודשים שנסתיימו ביום לשישה        

    2008        )ט (2007      

      הכנסות  )הוצאה(שיעור הכנסה     הכנסות  )הוצאה(שיעור הכנסה 

    יתרה  )הוצאות(  ללא השפעת  השפעתל כול  יתרה  )הוצאות(  ללא השפעת  השפעתכולל 

    )ב(ממוצעת   מימון  נגזרים  נגזרים  )ב(ממוצעת    מימון  נגזרים  נגזרים

     )ח"במיליוני ש(  )באחוזים(    ) ח"במיליוני ש(  )באחוזים(  

    

7.04  

  

9,488  

  

274,173  

    

)3.23(  

  

)4,546(  

  

279,481  

נכסים כספיים שהניבו הכנסות סך הכל 

  )ו ()ד(מימון 

  )ה: (השפעת נגזרים                

   מגדריםנגזרים  3,440  15      4,820  287    

   ALM- משובצים ונגזרים  125,382  )7,643(      80,643  1,245    

  סך כל הנכסים  408,303  )12,174(    )5.88(  359,636  11,020    6.22

    

)5.07(  

  

)6,504(  

  

259,884  

    

6.19  

  

8,281  

  

263,137  

רמו התחייבויות כספיות שגסך הכל 

  )ד (הוצאות מימון

  )ה: (השפעת נגזרים                

   מגדריםנגזרים  3,244  )12(      4,544  )295(    

   ALM- משובצים ונגזרים  125,795  7,175      80,351  )1,329(    

  סך כל ההתחייבויות  392,176  15,444    7.72  344,779  )8,128(    )4.77(

  פער הריבית      2.96  1.84      1.97  1.45

  בגין אופציות    82        50    

      

  

)1(  

        

  

)22(  

לא כולל (נגזרים אחרים בגין מכשירים   

 ALM-ב, נגזרים בגידור, אופציות

  )ה) (ונגזרים משובצים שהופרדו

      

727  

        

598  

  עמלות מעסקי מימון והכנסות   

  )ז(מימון אחרות 

  הוצאות מימון אחרות    )15(        )66(    

      

3,602  

        

3,913  

לות מימון לפני הפרשה רווח מפעו  

  לחובות מסופקים

      

)49(  

        

)560(  

לרבות (הפרשה לחובות מסופקים   

  )נוספתוכללית הפרשה 

      

3,553  

        

3,353  

רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה   

  לחובות מסופקים

        

274,173  

        

279,481  

  נכסים כספיים שהניבו הכנסות מימון 

  )ו) (ד(

  )ח(נכסים הנובעים ממכשירים נגזרים   6,655        3,782      

  )ד(נכסים כספיים אחרים   3,307        4,215      

        

)1,010(  

        

)858(  

הפרשה כללית והפרשה נוספת לחובות 

  מסופקים

  סך כל הנכסים הכספיים  288,585        281,160      

        

259,884  

        

263,137  

התחייבויות כספיות שגרמו הוצאות 

  )ד(מימון 

        

3,454  

        

7,172  

  התחייבויות הנובעות ממכשירים 

  )ח(נגזרים 

  )ד(התחייבויות כספיות אחרות   8,891        8,295      

  סך כל ההתחייבויות הכספיות  279,200        271,633      

        

9,527  

        

9,385  

סך הכל עודף נכסים כספיים על 

  התחייבויות כספיות

  נכסים לא כספיים  11,069        9,507      

  התחייבויות לא כספיות  541        710      

  סך כל האמצעים ההוניים  19,913        18,324      

  

  .לעיל 83הערות ראה בעמוד 

  )א( )המשך( )על בסיס מאוחד(שיעורי הכנסה והוצאה 
  סכומים מדווחים 

  
  )המשך ('תוספת א
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     ביוני30 חודשים שנסתיימו ביום לשישה        

    2008      )ו (2007    

      הכנסות  )הוצאה(שיעור הכנסה     הכנסות  )הוצאה(שיעור הכנסה 

    יתרה  )הוצאות(  ללא השפעת  כולל השפעת  יתרה  )הוצאות(  ללא השפעת  כולל השפעת

    )ב(ממוצעת   מימון  נגזרים  נגזרים  )ב(ממוצעת   מימון   נגזרים  נגזרים

     )$במיליוני (  )באחוזים(    ) $במיליוני (  )באחוזים(  

  פעילות מקומית : מטבע חוץ                

  לרבות מטבע ישראלי צמוד (                

  )מטבע חוץ

  )ד ()ג(נכסים   19,571  462  4.77    19,416  538  5.62  

  )ה: (השפעת נגזרים                

   מגדריםנגזרים  950  7      1,160  68    

   ALM- משובצים ונגזרים  22,046  169      12,299  30    

  סך כל הנכסים  42,567  638    3.02  32,875  636    3.91

  )ד (התחייבויות  20,835  )299(  )2.90(    18,526  )357(  )3.89(  

  )ה: (השפעת נגזרים                

   מגדריםנגזרים  896  )6(      1,094  )70(    

   ALM- משובצים ונגזרים  22,627  )111(      14,100  )35(    

  סך כל ההתחייבויות  44,358  )416(    )1.89(  33,720  )462(    )2.76(

  פער הריבית      1.87  1.13      1.73  1.15

שלוחות שהן , ל"פעילות חו: מטבע חוץ                

  זרוע ארוכה

  )ד ()ג(נכסים   11,178  302  5.47    10,248  306  6.06  

  )ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים  80  2      46  12    

  סך כל הנכסים  11,258  304    5.47  10,294  318    6.27

  )ד (התחייבויות  9,827  )190(  )3.90(    9,479  )217(  )4.63(  

  )ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים  106  )2(      65  -    

  סך כל ההתחייבויות  9,933  )192(    )3.91(  9,544  )217(    )4.60(

  פער הריבית      1.57  1.56      1.43  1.67

  סך הכל                

    

5.77  

  

844  

  

29,664  

    

5.03  

  

764  

  

30,749  

  הניבו ח ש"נכסים כספיים במט

  )ד) (ג (הכנסות מימון

  )ה: (השפעת נגזרים                

   מגדריםנגזרים  950  7      1,160  68    

   ALM- משובצים ונגזרים  22,126  171      12,345  42    

  סך כל הנכסים  53,825  942    3.53  43,169  954    4.47

    

)4.14(  

  

)574(  

  

28,005  

    

)3.22(  

  

)489(  

  

30,662  

ח שגרמו "התחייבויות כספיות במט

  )ד (הוצאות מימון

  )ה: (השפעת נגזרים                

   מגדריםנגזרים  896  )6(      1,094  )70(    

   ALM- משובצים ונגזרים  22,733  )113(      14,165  )35(    

  סך כל ההתחייבויות  54,291  )608(    )2.25(  43,264  )679(    )3.16(

  פער הריבית      1.81  1.28      1.63  1.31

  

   ).  לרבות השפעות חוץ מאזנית של מכשירים נגזרים( ניתנים לפני ולאחר השפעת מכשירים נגזרים ח זההנתונים בלו  )א(

ולאחר ניכוי , ל"ותחילת הרבעונים בחברות מאוחדות בחו, על בסיס יתרות פתיחה חודשיות בבנק ובחברות מאוחדות בארץ  )ב(

  .היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים

שטרם מומשו מהתאמות  הפסדים היתרה הממוצעת של נוספהל "בפעילות מקומית ובפעילות חויתרה הממוצעת של הנכסים ל  )ג(

  .ב" דולר ארהן מיליו186בסך למסחר וזמינות למכירה לשווי הוגן של אגרות חוב 

  .למעט מכשירים נגזרים  )ד(

 המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים (ALM)ובצים שהופרדו ונגזרים נגזרים מש, )למעט אופציות(מכשירים נגזרים מגדרים   )ה(

  .וההתחייבויות של הבנק

.סווג מחדש  )ו(

  )א( )המשך( )על בסיס מאוחד(שיעורי הכנסה והוצאה  
  ב"ארה$ -נומינלי ב: מטבע חוץ

  
  )המשך ('תוספת א
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    )בלתי מבוקר( 2008  ביוני30

  

  יתרת 

  חובות 

  ***בעייתיים 

  ההוצאה 

התקופתית בגין 

רשה ספציפית הפ

  לחובות מסופקים

  סיכון 

  אשראי 

  כולל 

  לציבור

סיכון 

  אשראי 

  חוץ 

  **מאזני 

  

  סיכון 

  אשראי 

  *מאזני 

  

    )ח"במיליוני ש(        

  בגין פעילות לווים בישראל          

  חקלאות  2,029  369  2,398  )33(  258

  תעשייה  23,763  12,923  36,686  421  2,135

  ן"בינוי ונדל  31,263  17,035  48,298  62  4,491

  חשמל ומים  1,422  210  1,632  -  5

  מסחר  15,707  4,033  19,740  )73(  1,374

  שרותי הארחה ואוכל, בתי מלון  3,681  441  4,122  6  1,249

  תחבורה ואחסנה  4,227  1,016  5,243  16  410

  תקשורת ושרותי מחשב  4,414  1,496  5,910  16  332

  ים פיננסייםשרות  18,286  5,847  24,133  9  1,304

  שרותים עסקיים ואחרים  4,940  1,457  6,397  4  206

  שרותים ציבוריים וקהילתיים  6,207  1,230  7,437  )2(  387

   הלוואות לדיור-אנשים פרטיים   38,445  2,438  40,883  65  908

   אחר-אנשים פרטיים   22,043  23,596  45,639  61  1,341

14,400  552  248,518  72,091  176,427    

  ל"בגין פעילות לווים בחו  39,045  19,999  59,044  28  1,109

  סך הכל  215,472  92,090  307,562  580  15,509

  :סיכון אשראי שנכלל בענפי המשק השונים          

  ****תנועות ההתיישבות   3,240  566  3,806  )34(  425

  *****רשויות מקומיות   3,370  160  3,530  -  156

 

  

ח ונכסים אחרים בגין "מיליוני ש 10,079 בסך השקעות באגרות חוב של הציבור, ח"מיליוני ש 202,447 בסך אשראי לציבור  *

  .ח" מיליוני ש2,946מכשירים נגזרים כנגד הציבור בסך 

  .סיכון אשראי במכשירים פיננסים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה  **

מכוסה בביטחונות המותרים לניכוי לצורך מגבלות של חברות של לווה ושל קבוצת יתרות חובות בעייתיים בניכוי אשראי ה  ***

  .כולל רכיבי סיכון חוץ מאזני. לווים

  .ארגונים אזוריים וארציים ותאגידים שבשליטת תנועות ההתיישבות, קיבוצים ומושבים  ****

  .לרבות תאגידים בשליטתם  *****

  .גים לאחר ניכוי ההפרשות הספציפיות לחובות מסופקיםסיכון האשראי ויתרות החובות הבעייתיים מוצ

  

  )על בסיס מאוחד(סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק 
  סכומים מדווחים

  
  'תוספת ב
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    )בלתי מבוקר (2007  ביוני30

  

  יתרת 

  חובות

  ***בעייתיים 

  ההוצאה 

התקופתית בגין 

הפרשה ספציפית 

  לחובות מסופקים

   סיכון

  אשראי 

  כולל 

  לציבור

סיכון 

  אשראי 

  חוץ 

  **מאזני 

  

  סיכון 

  אשראי 

  *מאזני 

  

    )ח"במיליוני ש(        

  בגין פעילות לווים בישראל          

  חקלאות  1,911  395  2,306  )11(  310

  תעשייה  23,332  13,513  36,845  17  3,178

  ן"בינוי ונדל  29,083  15,172  44,255  64  5,845

  חשמל ומים  1,340  712  2,052  -  7

  מסחר  15,468  4,120  19,588  21  1,719

  שרותי הארחה ואוכל, בתי מלון  4,360  550  4,910  1  1,835

  תחבורה ואחסנה  4,128  1,051  5,179  1  653

  תקשורת ושרותי מחשב  5,182  1,472  6,654  35  561

  שרותים פיננסיים  15,310  4,520  19,830  )89(  605

  שרותים עסקיים ואחרים  5,104  1,268  6,372  -  310

  שרותים ציבוריים וקהילתיים  5,415  946  6,361  )9(  564

   הלוואות לדיור-אנשים פרטיים   34,508  1,655  36,163  18  1,266

   אחר-אנשים פרטיים   19,311  21,277  40,588  45  1,381

18,234  93  231,103  66,651  164,452    

  ל"לות לווים בחובגין פעי  39,914  20,302  60,216  4  1,051

  סך הכל  204,366  86,953  291,319  97  19,285

  :סיכון אשראי שנכלל בענפי המשק השונים          

  ****תנועות ההתיישבות   3,348  559  3,907  -  565

  *****רשויות מקומיות   3,312  147  3,459  -  286

 

ח ונכסים אחרים בגין " מיליוני ש7,899ור בסך השקעות באגרות חוב של הציב, ח" מיליוני ש194,803אשראי לציבור בסך   *

  .ח"מיליוני ש 1,664מכשירים נגזרים כנגד הציבור בסך 

  .סיכון אשראי במכשירים פיננסים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה  **

 של חברות של לווה ושל קבוצת יתרות חובות בעייתיים בניכוי אשראי המכוסה בביטחונות המותרים לניכוי לצורך מגבלות  ***

  .כולל רכיבי סיכון חוץ מאזני. לווים

  .ארגונים אזוריים וארציים ותאגידים שבשליטת תנועות ההתיישבות, קיבוצים ומושבים  ****

  .לרבות תאגידים בשליטתם  *****

  .פקיםסיכון האשראי ויתרות החובות הבעייתיים מוצגים לאחר ניכוי ההפרשות הספציפיות לחובות מסו

  

  

  

  )המשך( )על בסיס מאוחד(סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק 
  סכומים מדווחים

  
  )המשך(' תוספת ב
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    )מבוקר (2007 בדצמבר 31

  

  יתרת 

חובות 

  ***בעייתיים 

  ההוצאה 

התקופתית בגין 

הפרשה ספציפית 

  לחובות מסופקים

  סיכון 

  אשראי 

  כולל 

  לציבור

סיכון 

  אשראי 

  חוץ 

   **מאזני

  

  סיכון 

  אשראי 

  *מאזני 

  

    )ח"במיליוני ש(        

  בגין פעילות לווים בישראל          

  חקלאות  2,135  365  2,500  )17(  272

  תעשייה  23,013  14,411  37,424  149  2,656

  ן"בינוי ונדל  30,335  16,905  47,240  97  4,424

  חשמל ומים  1,399  220  1,619  -  10

  מסחר  15,615  4,130  19,745  88  1,191

  שרותי הארחה ואוכל, בתי מלון  4,127  457  4,584  18  1,611

  תחבורה ואחסנה  4,082  1,078  5,160  8  493

  תקשורת ושרותי מחשב  4,305  1,560  5,865  20  362

  שרותים פיננסיים  16,815  5,172  21,987  )135(  598

  ואחריםשרותים עסקיים   5,253  1,399  6,652  18  191

  שרותים ציבוריים וקהילתיים  5,595  1,278  6,873  2  369

   הלוואות לדיור-אנשים פרטיים   36,839  2,170  39,009  50  989

   אחר-אנשים פרטיים   21,090  22,789  43,879  165  1,187

14,353  463  242,537  71,934  170,603    

  ל"בגין פעילות לווים בחו  43,217  19,165  62,382  93  1,121

  סך הכל  213,820  91,099  304,919  556  15,474

  :סיכון אשראי שנכלל בענפי המשק השונים          

  ****תנועות ההתיישבות   3,296  619  3,915  )23(  531

  *****רשויות מקומיות   3,319  134  3,453  )2(  153

 

ם בגין ח ונכסים אחרי" מיליוני ש12,435השקעות באגרות חוב של הציבור בסך , ח"מיליוני ש 199,315אשראי לציבור   *

  .ח"מיליוני ש 2,070מכשירים נגזרים כנגד הציבור בסך 

  .סיכון אשראי במכשירים פיננסים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה  **

יתרות חובות בעייתיים בניכוי אשראי המכוסה בביטחונות המותרים לניכוי לצורך מגבלות של חברות של לווה ושל קבוצת   ***

  .ולל רכיבי סיכון חוץ מאזניכ. לווים

  .ארגונים אזוריים וארציים ותאגידים שבשליטת תנועות ההתיישבות, קיבוצים ומושבים  ****

  .לרבות תאגידים בשליטתם  *****

  .סיכון האשראי ויתרות החובות הבעייתיים מוצגים לאחר ניכוי ההפרשות הספציפיות לחובות מסופקים

  

  

  

  

  )המשך( )על בסיס מאוחד(סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק 
  סכומים מדווחים

  
  )המשך(' תוספת ב
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         (CERTIFICATION) -הצהרה 

  

  :אני גליה מאור מצהירה כי

  

  

 2008 ביוני 30לרביע  שהסתיים ביום ") הבנק: "להלן(מ "סקרתי את הדוח הרבעוני של בנק לאומי לישראל בע  .1

  ").הדוח: "להלן(

  

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

לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה , לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, די שהמצגים שנכללו בוהנחוץ כ

  .המכוסה בדוח

  

מכל , הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, בהתבסס על  ידיעתי  .3

ון העצמי של הבנק לימים ולתקופות תוצאות הפעולות והשינויים בה, את המצב הכספי, הבחינות המהותיות

  .המדווחים בדוח

  

אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לצורך גילוי  הנדרש   .4

  :וכן. בדוח של הבנק

המיועדים , או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, קבענו בקרות ונהלים כאלה  .א

מובא לידיעתנו על ידי אחרים , לרבות תאגידים מאוחדים שלו,  שמידע מהותי המתייחס לבנקלהבטיח

  ;בבנק  ובאותם תאגידים בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו את מסקנותינו לגבי   .ב

;  לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו, גילויהאפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי ה

  וכן

, גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברביע זה שהשפיע באופן מהותי  .ג

  וכן; על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי

לדירקטוריון ולוועדת , הצהרה זו גילינו לרואי החשבון המבקרים המשותפיםאני ואחרים בבנק המצהירים   .5

בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על  דיווח , הביקורת של הדירקטוריון של הבנק

  : כספי

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על   .א

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

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

  .תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי

  .על פי כל דין, וע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחראין באמור לעיל כדי לגר
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  ___________________  

   גליה מאור     

  מנהל כללי ראשי 
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  (CERTIFICATION) -הצהרה 

  

  :אני זאב נהרי מצהיר כי

  

  

 2008 ביוני 30ים ביום לרביע  שהסתי") הבנק: "להלן(מ "סקרתי את הדוח הרבעוני של בנק לאומי לישראל בע  .1

  ").הדוח: "להלן(

  

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

לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה , לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו

  .המכוסה בדוח

  

מכל , הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, ל  ידיעתיבהתבסס ע  .3

תוצאות הפעולות והשינויים בהון העצמי של הבנק לימים ולתקופות , את המצב הכספי, הבחינות המהותיות

  .המדווחים בדוח

  

בקרות ונהלים לצורך גילוי  הנדרש אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של   .4

  :וכן. בדוח של הבנק

המיועדים , או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, קבענו בקרות ונהלים כאלה  .א

מובא לידיעתנו על ידי אחרים , לרבות תאגידים מאוחדים שלו, להבטיח שמידע מהותי המתייחס לבנק

  ;ך תקופת ההכנה של הדוחבבנק  ובאותם תאגידים בפרט במהל

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו את מסקנותינו לגבי   .ב

;  לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו, האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי

  וכן

, ספי שאירע ברביע זה שהשפיע באופן מהותיגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כ  .ג

  וכן; על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי

לדירקטוריון ולוועדת , אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואי החשבון המבקרים המשותפים  .5

רכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על  דיווח בהתבסס על הע, הביקורת של הדירקטוריון של הבנק

  : כספי

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על   .א

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

בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם , תית ובין שאינה מהותיתבין מהו, כל תרמית  .ב

  .תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי

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

  י         זאב נהר  

   הכלליבכיר למנהלמשנה  

   וכלכלהראש החטיבה לכספים     

  

  

  

  

  



 
 

 ןסומך חייקי   
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  קוסט פורר גבאי את קסירר

   
  
  
  

  לכבוד

  מ"דירקטוריון בנק לאומי לישראל בע

  

  

  ,.נ.ג.א

  

  

   דוחות כספיים ביניים מאוחדים בלתי מבוקרים תמצית סקירת  :הנדון

       2008 ביוני 30 ביום ושנסתיימושישה חודשים של שלושה חודשים  ותלתקופ

  

  

והחברות המאוחדות ) הבנק: להלן(מ "לבקשתכם סקרנו את תמצית מאזן הביניים המאוחד של בנק לאומי לישראל בע

 הביניים על השינויים ות ואת תמצית דוחיםדביניים המאוח רווח והפסד הות את תמצית דוח,2008 ביוני 30שלו ליום 

  .באותו תאריךושישה חודשים שנסתיימו  של שלושה חודשים ותבהון העצמי לתקופ

 קריאת הדוחות : הנהלים כללו בין השאר. בון בישראלשנקבעו על ידי לשכת רואי חש, סקירתנו נערכה בהתאם לנהלים

קריאת פרוטוקולים של האסיפות הכלליות ושל ישיבות הדירקטוריון וועדותיו ועריכת בירורים עם , ל"הכספיים הנ

  .האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים בבנק

, ל"ם ביניים של החברות המאוחדות בחודוחות כספייתמצית הומצאו לנו דוחות של רואי חשבון אחרים בדבר סקירת 

ורווחיהן , 2008 ביוני  30מסך כל הנכסים הכלולים בתמצית מאזן הביניים המאוחד ליום  2%- כאשר נכסיהן מהווים

מכלל הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות  5%-כ מהוויםמפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים 

 באותו השנסתיימשישה חודשים ל  שה לתקופיםהמאוחדהביניים  הרווח וההפסד ותמסופקים הכלול בתמצית דוח

  .תאריך

אין אנו מחווים , מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה לפי תקני ביקורת מקובליםהיא מאחר שהסקירה שנערכה 

  .הביניים המאוחדים תמצית הדוחות הכספייםדעה על 

שיש צורך , דבר המצביע על כךלא בא לידיעתנו ,  עיון בדוחות רואי חשבון אחרים כאמור לעיללרבות ,סקירתנו  בביצוע

כללי חשבונאות הערוכים בהתאם לכדי שיוכלו להיחשב כדוחות כספיים ביניים , בשינויים מהותיים בדוחות האמורים

  .מקובלים ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו

נגד  ותבקשר לתביעביניים דוחות הכספיים תמצית הל) 4(-ו) 2( סעיפים ג6 לאמור בבאור באנו מפנים את תשומת הל

 בדבר תביעות ואי ה-ו) 2(ד סעיפים 6 לאמור בבאור ו ונגד חברה מאוחדת לרבות בקשות לאישורן כתביעות יצוגיותהבנק

אם , ל על הבנק" של העניינים הנ הבנק אינו יכול להעריך מה תהיינה ההשלכות.ות כלולותוודאויות הקשורות בחבר

  .אם לאו, על מצבו הכספי ועל תוצאות פעולותיו ואם תהיינה מהותיות, בכלל

  

  

                                  

  

        קוסט פורר גבאי את קסירר  סומך חייקין  

           רואי חשבון  רואי חשבון      
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    2008  ביוני30  2007  ביוני30  2007 בדצמבר 31

    )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )מבוקר(

    ) ח"במיליוני ש(    

  נכסים      

  מזומנים ופיקדונות בבנקים  31,229  45,282  42,329

  ניירות ערך  43,494  45,323  47,169

  יירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזרנ  742  320  655

  אשראי לציבור  201,717  193,944  198,557

  אשראי לממשלות  531  750  642

  השקעות בחברות כלולות  1,895  1,765  1,873

  בניינים וציוד  3,317  3,163  3,276

  נכסים אחרים  9,077  6,432  7,650

  סך כל הנכסים  292,002  296,979  302,151

  התחייבויות והון      

  פיקדונות הציבור  221,752  236,521  238,045

  פיקדונות מבנקים  8,966  8,462  6,139

  פיקדונות מממשלות  833  1,519  1,198

  ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר  372  64  231

  יםשטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדח, אגרות חוב  21,920  16,618  19,248

  התחייבויות אחרות  17,506  14,031  17,636

  סך כל ההתחייבויות  271,349  277,215  282,497

  זכויות בעלי מניות חיצוניים  225  116  105

  הון עצמי  20,428  19,648  19,549

  סך כל ההתחייבויות וההון  292,002  296,979  302,151

  

  

  

  .פרד מהםהבאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נ

  

  

  

  

  נהרי. ז  מאור       . ג  רף. א

  למנהל הכללי בכיר משנה   מנהל כללי ראשי  ר הדירקטוריון"יו

   וכלכלהראש החטיבה לכספים    
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   2008  ביוני30תמצית מאזן מאוחד ליום 
  סכומים מדווחים
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 לשנה שנסתיימה לשישה חודשים שנסתיימו  לשלושה חודשים שנסתיימו 

   בדצמבר31ביום      ביוני30ביום      ביוני30ביום   

  2008  2007  2008  2007  2007  

  )מבוקר(    )בלתי מבוקר(    )בלתי מבוקר(  

          )ח"במיליוני ש(  

  7,648  3,602  3,913  1,809  1,953  רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

  407  49  560  38  316  הפרשה לחובות מסופקים

  7,241  3,553  3,353  1,771  1,637  רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים

            הכנסות תפעוליות ואחרות

  3,350  1,653  1,684  826  832  עמלות תפעוליות

  461  225  )115(  143  )44(  נטו, מהשקעות במניות) הפסדים( רווחים

  411  243  146  162  76  הכנסות אחרות

  4,222  2,121  1,715  1,131  864  סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות

            הוצאות תפעוליות ואחרות

  4,218  2,031  2,106  1,004  975  משכורות והוצאות נלוות

  1,274  603  667  307  344  אחזקה ופחת בניינים וציוד

  1,445  654  683  345  343  הוצאות אחרות

  6,937  3,288  3,456  1,656  1,662  סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

  4,526  2,386  1,612  1,246  839   רווח מפעולות רגילות לפני מסים

  1,722  896  783  376  400  הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות

  2,804  1,490  829  870  439  רווח מפעולות רגילות לאחר מסים

             ברווחים מפעולות רגילות של חברות חלק הקבוצה

  184  84  280  45  193  כלולות לאחר השפעת המס

             )ברווחים(בהפסדים חלקם של בעלי מניות חיצוניים 

  )4(  )3(  2  )2(  7  מפעולות רגילות לאחר מסים של חברות מאוחדות

  2,984  1,571  1,111  913  639  רווח נקי מפעולות רגילות

  373  259  248  -   250   בלתי רגילות לאחר מסיםמפעולותרווח 

  3,357  1,830  1,359  913  889  רווח נקי לתקופה

          )ח"בש(  

            בסיסי למניהרווח 

  2.11  1.11  0.77  0.65  0.44  רווח נקי מפעולות רגילות

  0.26  0.18  0.17  -  0.17  מפעולות בלתי רגילות לאחר מסיםרווח 

  2.37  1.29  0.94  0.65  0.61  סך הכל

          )ח"בש(  

            מדולל למניהרווח 

  2.08  1.11  0.76  0.65  0.43  רווח נקי מפעולות רגילות

  0.26  0.18  0.17  -  0.17  מפעולות בלתי רגילות לאחר מסיםרווח 

  2.34  1.29  0.93  0.65  0.60  סך הכל

 

 
  

  . הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

  

   סכומים מדווחים - תמצית דוח רווח והפסד מאוחד
  2008 ביוני 30 ביום וסתיימנות שפלתקו
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     )בלתי מבוקר (2008 ביוני  30לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 

    רווח כולל אחר מצטבר

  

  

  

סך כל 

ההון 

  העצמי

  

  

הלוואות 

לעובדים 

לרכישת 

מניות 

  הבנק

  

  

  

  

  

עודפים 

  שנצברו

  
  
  
  

התאמות 
  )ב(מתרגום 

התאמות 
בגין הצגת 
ניירות ערך 

זמינים 
למכירה לפי 

  שווי הוגן

  

  

  

סך כל הון 

המניות 

וקרנות 

  ההון

קרנות הון 

בשל 

עיסקאות 

תשלום 

מבוסס 

מניות 

  )א(ואחרות 

  

  

  

  

  

  

  הון מניות

  

    ) ח"במיליוני ש(            

  יתרה לתחילת התקופה  7,745  344  8,089  7  )477(  12,486  )372(  19,733

  רווח נקי לתקופה  -  -  -  -  -  889  -  889

  הנפקת מניות  120  )38(  82  -  -  -  -  82

  

17  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

17  

  

17  

  

-  
הטבה בשל עסקאות תשלום מבוסס 

  מניות 

  

)47(  

  

-  

  

)47(  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  
  רווח כולל אחר בחברות כלולות שנזקף

  ישירות לעודפים

  ם התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמיני                

  למכירה לפי שווי הוגן  -  -  -  )263(  -  -   -  )263(

  

107  

  

-  

  

-  

  

-  

  

107  

  

-  

  

-  

  

-  
 בגין ניירות ערך זמינים למכירה הפסדים

  שמומשו וסווגו לרווח והפסד

  השפעת המס המתייחס  -  -  -  64  -  -  -  64

  התאמות מתרגום בגין חברות כלולות  -  -  -  -  )153(  -  -  )153(

  הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק  -  -  -  -  -  -  )1(  )1(

  יתרה לסוף התקופה  7,865  323  8,188  )85(  )630(  13,328  )373(  20,428

 
 

     )בלתי מבוקר (2007  ביוני 30לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 

    ררווח כולל אחר מצטב

  

  

  

סך כל 

ההון 

  העצמי

  

  

הלוואות 

לעובדים 

לרכישת 

מניות 

  הבנק

  

  

  

  

  

עודפים 

  שנצברו

  
  
  
  

התאמות 
  )ב(מתרגום 

התאמות 
בגין הצגת 
ניירות ערך 

זמינים 
למכירה לפי 

  שווי הוגן

  

  

  

סך כל הון 

המניות 

וקרנות 

  ההון

קרנות הון 

בשל 

עיסקאות 

תשלום 

מבוסס 

מניות 

  )א(ואחרות 

  

  

  

  

  

  

  הון מניות

  

    ) ח"במיליוני ש(            

  יתרה לתחילת התקופה  7,000  423  7,423  640  )414(  11,260  )410(  18,499

  רווח נקי לתקופה  -  -  -  -  -  913  -  913

  

70  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

70  

  

70  

  

-  
הטבה בשל עסקאות תשלום מבוסס 

  מניות 

  התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים                 

  למכירה לפי שווי הוגן  -  -  -  404  -  -  -  404

  

)143(  

  

-  

  

-  

  

-  

  

)143(  

  

-  

  

-  

  

-  
ירות ערך זמינים למכירה רווחים בגין ני

  שמומשו וסווגו לרווח והפסד

  השפעת המס המתייחס  -  -  -  )83(  -  -  -  )83(

  התאמות מתרגום בגין חברות כלולות  -  -  -  -  )17(  -  -  )17(

  הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק  -  -  -  -  -  -  5  5

  ופהיתרה לסוף התק  7,000  493  7,493  818  )431(  12,173  )405(  19,648

 

  .הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

  .98 ראה הערות בעמוד
  

  מאוחד על השינויים בהון העצמיתמצית דוח 
   2008 ביוני 30ביום  ו שנסתיימותלתקופ

  סכומים מדווחים
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     )בלתי מבוקר (2008 ביוני  30 חודשים שנסתיימו ביום לשישה

    רווח כולל אחר מצטבר

  

  

  

סך כל 

ההון 

  עצמיה

  

  

הלוואות 

לעובדים 

לרכישת 

מניות 

  הבנק

  

  

דיבידנד 

שהוכרז 

לאחר 

תאריך 

  המאזן

  

  

  

  

  

עודפים 

  שנצברו

  
  
  
  

התאמות 
  )ב(מתרגום 

התאמות 
 בגין הצגת

ניירות ערך 
זמינים 

למכירה לפי 
  שווי הוגן

  

  

סך כל 

הון 

המניות 

וקרנות 

  ההון

קרנות הון 

בשל 

עיסקאות 

תשלום 

מבוסס 

מניות 

  )א(ואחרות 

  

  

  

  

  

  

  הון מניות

  

    ) ח"במיליוני ש(              

  )מבוקר (יתרה לתחילת התקופה  7,000  610  7,610  502  )445(  12,016  270  )404(  19,549

  רווח נקי לתקופה  -  -  -  -  -  1,359  -  -  1,359

  הנפקת מניות  865  )289(  576  -  -  -  -  -  576

  ששולםדיבידנד   -  -  -  -  -  -  )270(  -  )270(

  

2  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

2  

  

2  

  

-  
הטבה בשל עסקאות תשלום מבוסס 

  מניות 

  

)47(  

  

-  

  

-  

  

)47(  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  
  רווח כולל אחר בחברות כלולות שנזקף

  ישירות לעודפים

  התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים                   

  וגןלמכירה לפי שווי ה  -  -  -  )1,049(  -  -  -  -  )1,049(

  

146  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

146  

  

-  

  

-  

  

-  
 בגין ניירות ערך זמינים הפסדים

  למכירה שמומשו וסווגו לרווח והפסד

  השפעת המס המתייחס  -  -  -  316  -  -  -  -  316

  התאמות מתרגום בגין חברות כלולות  -  -  -  -  )185(  -  -  -  )185(

  הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק  -  -  -  -  -  -  -  31  31

  יתרה לסוף התקופה  7,865  323  8,188  )85(  )630(  13,328  -  )373(  20,428

 

      )בלתי מבוקר (2007  ביוני 30 חודשים שנסתיימו ביום לשישה

    רווח כולל אחר מצטבר

  

  

  

סך כל 

ההון 

  העצמי

  

  

הלוואות 

לעובדים 

לרכישת 

מניות 

  הבנק

  

  

  

  

  

עודפים 

  שנצברו

  
  
  
  

התאמות 
  )ב(מתרגום 

התאמות 
בגין הצגת 
ניירות ערך 

זמינים 
למכירה לפי 

  שווי הוגן

  

  

  

  

סך כל הון 

המניות 

  וקרנות ההון

  

  

קרנות הון 

בשל עיסקאות 

תשלום 

מבוסס מניות 

  )א(ואחרות 

    

  

  

  

  

  

  הון מניות

  

    ) ח"במיליוני ש(            

  )מבוקר (יתרה לתחילת התקופה  7,000    405  7,405  623  )403(  10,343  )477(  17,491

  רווח נקי לתקופה  -    -  -  -  -  1,830  -  1,830

  

88  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

88  

  

88  

    

-  
הטבה בשל עסקאות תשלום מבוסס 

  מניות 

  התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים                   

  למכירה לפי שווי הוגן  -    -  -  467  -  -  -  467

  

)156(  

  

-  

  

-  

  

-  

  

)156(  

  

-  

  

-  

    

-  
ים למכירה רווחים בגין ניירות ערך זמינ

  שמומשו וסווגו לרווח והפסד

  השפעת המס המתייחס  -    -  -  )116(  -  -  -  )116(

  התאמות מתרגום בגין חברות כלולות  -    -  -  -  )28(  -  -  )28(

  הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק  -    -  -  -  -  -  72  72

  יתרה לסוף התקופה  7,000    493  7,493  818  )431(  12,173  )405(  19,648

 
  .הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

  .98 ראה הערות בעמוד

  )המשך (תמצית דוח מאוחד על השינויים בהון העצמי
   2008 ביוני 30ביום  ו שנסתיימותלתקופ

  סכומים מדווחים



        דוחות כספייםדוחות כספייםדוחות כספייםדוחות כספיים

98  

    )מבוקר (2007  בדצמבר 31 ביום ה שנסתיימלשנה

    רווח כולל אחר מצטבר

  

  

  

סך כל 

ההון 

  העצמי

  

  

הלוואות 

לעובדים 

לרכישת 

מניות 

  הבנק

  

  

דיבידנד 

רז שהוכ

לאחר 

תאריך 

  המאזן

  

  

  

  

  

עודפים 

  שנצברו

  

  

  

  

התאמות 

  )ב(מתרגום 

התאמות 

בגין הצגת 

ניירות ערך 

זמינים 

למכירה לפי 

  שווי הוגן

  

  

סך כל 

הון 

המניות 

וקרנות 

  ההון

קרנות הון 

בשל 

עיסקאות 

תשלום 

מבוסס 

מניות 

  )א(ואחרות 

  

  

  

  

  

  

  הון מניות

  

    ) ח"יליוני שבמ(              

  2007בינואר  1יתרה ליום   7,000  405  7,405  623  )403(  10,343  -  )477(  17,491

  רווח נקי בשנת החשבון  -  -  -  -  -  3,357  -  -  3,357

   דיבידנד מוצע  -  -  -  -  -  )1,414(  -  -  )1,414(

  דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן  -  -  -  -  -  )270(  270  -  -

  

205  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

205  

  

205  

  

-  
הטבה בשל עסקאות תשלום מבוסס 

  מניות 

  התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים                   

  למכירה לפי שווי הוגן  -  -  -  116  -  -  -  -  116

  

)326(  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

)326(  

  

-  

  

-  

  

-  
רווחים בגין ניירות ערך זמינים למכירה 

  שמומשו וסווגו לרווח והפסד

  השפעת המס המתייחס  -  -  -  89  -  -  -  -  89

  התאמות מתרגום בגין חברות כלולות  -  -  -  -  )42(  -  -  -  )42(

  הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק  -  -  -  -  -  -  -  73  73

  2007 בדצמבר 31יתרה ליום   7,000  610  7,610  502  )445(  12,016  270  )404(  19,549

 

 

  

  .ח קרנות הון אחרות" מיליון ש10כולל   )א(

  .ל" מוחזקות אוטונומיות בחוחברותהתאמות מתרגום דוחות כספיים של   )ב(

  

  

  

  .נפרד מהםבלתי הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק 

  

  

  )המשך( תמצית דוח מאוחד על השינויים בהון העצמי
  סכומים מדווחים
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 נערכה בהתאם לכללים החשבונאיים המיושמים 2008 ביוני 30הביניים המאוחדים ליום הדוחות הכספיים תמצית   .א

ים החשבונאיים שיושמו בעריכת דוחות הביניים הינם עקביים לכללים ששימשו הכלל. לצורך עריכת דוחות ביניים

 ובהתאם למתכונת חדשה לדיווח רבעוני שנקבעה 2007 בדצמבר 31בעריכת הדוחות הכספיים המבוקרים ליום 

 ש לעיין בדוחות אלה ביחד עם הדוחות הכספיים השנתיים ליום י.2008 במרס 18בחוזר המפקח על הבנקים ביום 

  . ולשנה שנסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם2007 בדצמבר 31

  יישום עתידי של תקני חשבונאות   .ב

  ,"IFRSאימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים  "- 29תקן חשבונאות מספר   .1

ני אימוץ תק "- 29 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 2006בחודש יולי   

-ח"התשכ, התקן קובע כי ישויות הכפופות לחוק ניירות ערך"). התקן "-להלן " (IFRSדיווח כספי בינלאומיים 

 לתקופות IFRSיערכו את דוחותיהן הכספיים לפי תקני ,  ומחויבות לדווח על פי תקנותיו של חוק זה1968

ים שדוחותיהם הכספיים ערוכים לפי האמור אינו חל על תאגידים בנקאי. 2008 בינואר 1המתחילות החל מיום 

  .הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו

  :המפקח על הבנקים הודיע לתאגידים הבנקאיים כי, בהתייחס לאופן יישום התקן על ידי תאגידים בנקאיים  

בכוונתו לקבוע באופן שוטף הוראות ליישום  תקנים ישראליים שמפרסם המוסד הישראלי לתקינה   .1

  . שאינם נוגעים לליבת העסק הבנקאיIFRS - המבוססים על תקני ה,בחשבונאות

 הנוגעים לליבת העסק IFRS יפרסם החלטתו לגבי מועד היישום של תקני 2009במחצית השניה של שנת   .2

זאת כאשר הוא מביא בחשבון את תוצאות תהליך האימוץ של תקנים אלו בישראל מחד ואת . הבנקאי

  . לבין התקנים האמריקאיים מאידךIFRSבין תקני ) convergence-ה(התקדמות תהליך ההתכנסות 

בהתייחס לליבת העסק הבנקאי דוחות כספיים של תאגיד הערוכים לפי הוראות המפקח על , לפיכך  .3

הבנקים והנחיותיו ימשיכו להיות ערוכים על בסיס התקנים האמריקאיים שנקבעו בהוראות הדיווח 

  .לציבור

  .ישמות שתי חברות כלולות את התקן מי2008החל מינואר 

  "הטיפול החשבונאי בעסקאות בין ישות ובין בעל השליטה בה "- 23תקן חשבונאות מספר   .2

הטיפול ", 23 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 2006בחודש דצמבר   

  למעשה מחליף את עיקרי 23תקן ").  23 תקן"להלן " ( בעסקאות בין ישות לבין בעל השליטה בה החשבונאי

 ,)הצגת פעולות בין תאגיד לבין בעל שליטה בו בדוחות הכספיים(ההוראות שנקבעו בתקנות ניירות ערך 

למעט ( קובע כי נכסים 23 תקן . כפי שאומצו בהוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים, 1996-ו"התשנ

יבויות שלגביהם בוצעה עסקה בין הישות לבין בעל השליטה בה ימדדו והתחי) נכס בלתי מוחשי ללא שוק פעיל

. במועד העסקה לפי שווי הוגן וההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה שנזקפה בעסקה ייזקף להון העצמי

הפרש בזכות מהווה במהותו השקעת . הפרש בחובה מהווה במהותו דיבידנד ולכן מקטין את יתרת העודפים

  ".בהקרן הון מעסקה בין ישות לבין בעל השליטה "צג בסעיף נפרד בהון העצמי שייקרא בעלים ולכן יו
העברת נכס לישות : כדלקמן,  דן בשלוש סוגיות הנוגעות לעסקאות בין ישות לבין בעל השליטה בה23תקן    

 צד נטילת התחייבות של הישות כלפי; העברת נכס מהישות לבעל השליטה, או לחילופין, מבעל השליטה

וויתור בעל , שיפוי הישות על ידי בעל השליטה בה בגין הוצאה, על ידי בעל השליטה, במלואה או חלקה, שלישי

והלוואות שניתנו לבעל השליטה או הלוואות ; במלואו או בחלקו, השליטה לישות על חוב שמגיע לו מהישות

ת הכספיים בנוגע לעסקאות בין כמו כן קובע התקן את הגילוי שיש לתת בדוחו. שהתקבלו מבעל השליטה

   .הישות לבין בעל השליטה בה במהלך התקופה

לאחרונה הופץ מכתב המפקח על הבנקים בו צויין כי נערכה בחינה מחודשת של הכללים שיחולו על תאגידים   

 לתאריך פרסום הדוח . לבין בעל שליטה בהישותבנקאיים וחברות כרטיסי אשראי לגבי הטיפול בעסקאות בין 

טרם פורסמו הוראות המפקח על הבנקים בנוגע לאימוץ כללים ספציפיים בנושא ובנוגע לאופן יישומם 

  .לראשונה

  סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, מדידה וגילוי של חובות פגומים  .ג

  פרסם  הפיקוח על הבנקים לתאגידים הבנקאיים חוזר לתיקון הוראות הדיווח לציבור2007 בדצמבר 31ביום   

ההוראה מבוססת על כללי ". סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, מדידה וגילוי של חובות פגומים"בנושא 

, הוראות רשויות הפיקוח  בארצות הברית, )118- וFAS  114תקני חשבונאות (ב "החשבונאות המקובלים בארה

. ב" שניתנו על ידי בנקים בארהב המתייחסות לבנקים וכן מותאמת לדיווחים"הוראות הרשות לניירות ערך בארה

ההוראות הכלולות בחוזר מהוות שינוי מהותי ביחס להוראות הקיימות בנושא סיווג חובות בעייתיים ומדידת 

    .הפרשות להפסדי אשראי בגין חובות אלו

  עיקרי המדיניות החשבונאית– 1באור 
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  :השינויים העיקריים שנכללו בהוראה הנם  

   :ובהם, פגומיםשהוגדרו כחובות , הוגדרו סוגים חדשים של חובות בעייתיים  .1  

  ,לפי התנאים החוזיים של הסכם החוב, אשראי שהתאגיד הבנקאי לא יוכל לגבות את כל הסכומים בגינו  •

  , חוב בעייתי שתנאיו שונו במסגרת ארגון מחדש  •

למעט אם הוא גם מובטח היטב וגם נמצא ,  יום או יותר90חוב אשר קרן או ריבית בגינו מצויים בפיגור של   •

  ,ביהבהליכי ג

ש כאשר חשבון הלקוח מחוייב בתוספת ריבית חריגה ובעמלת טיפול מיוחדת "ד או עו"חוב בחשבון חח  •

  ).325' להוראות ניהול בנקאי מס) ג (4כאמור בסעיף (ש בחריגה "ד או עו"בגין חשבון חח

יב או של אשראי מוגן באופן לא מספק על ידי השווי הנוכחי המבוסס ויכולת התשלום של החי, כמו כן  •

ומאופיין בכך שקיימת אפשרות ברורה שהתאגיד הבנקאי יספוג הפסד מסוים אם , הבטחון ששועבד

  .הוגדר כסיכון אשראי נחות, הליקויים לא יתוקנו

תאגיד בנקאי נדרש לקיים הפרשה להפסדי אשראי ברמה המתאימה כדי לכסות הפסדי אשראי צפויים   .2

  .ין סיכון אשראי חוץ מאזניכולל בג, בהתייחס לתיק האשראי שלו

 :ההפרשות להפסדי אשראי יכללו  

ח או יותר וכל " מיליון ש1.0הפרשה פרטנית להפסדי אשראי תחול  על כל חוב שיתרתו החוזית הינה מעל  •

  .חוב אחר שזוהה לצורך בחינה פרטנית על ידי התאגיד הבנקאי

על הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים ההפרשה תבוצע על סמך מדידת ירידת הערך של החוב בהתבסס 

כאשר החוב הינו מותנה בביטחון או כאשר , או. מהוונים בשיעור הריבית האפקטיבי של החוב, הצפויים

  . של הביטחון ששועבד להבטחת אותו אשראיההוגן על פי השווי , צפויה תפיסת נכס

שירידת הערך , קטנים יחסית והומוגניים בגין קבוצות גדולות של חובות -הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי   •

  .ובגין חובות שנבדקו פרטנית ונמצא שאינם פגומים, שלהם נבחנת על בסיס קבוצתי

יש לבצע . מדידת הפסדי האשראי תבוצע בהתבסס על שיעורי הפסדי אשראי מהעבר לכל קבוצה הומוגנית

  .תיעוד של קביעת האומדנים להפסדי אשראי

  ).ח על הקרן"לא כולל הפרשי הצמדה למדד והפרשי שער למט(ם אין לרשום הכנסות ריבית בגין החובות הפגומי  .3

  :שינוי בקשר עם הדרישות למחיקת חוב  .4

יש למחוק חשבונאית באופן מיידי כל חלק של חוב שגבייתו מותנית בביטחון העודף על השווי ההוגן של   •

  .אשר מזוהה כאינו בר גבייה, הביטחון

  . למחוק הפרשות פרטניות בתום שנתייםבדרך כלל יש  •

  . יום150- יש למחוק חובות בפיגור של יותר מ-הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי   •

  .הורחבו דרישות הגילוי האיכותי והכמותי בדוחות הכספיים בקשר עם חובות בעייתיים  .5

להפסדי אשראי שייושם נקבעו דרישות מפורטות לעריכת נהלים לקיום תהליך שיטתי לקביעת ההפרשות   .6

  .דרישות תיעוד שיתמוך בתהליכי האשראי ובקרה פנימית בגין השיטות והתהליכים שנקבעו, בעקביות

ההוראה לא תיושם למפרע בדוחות הכספיים . 2010 בינואר 1-ההוראה תיושם בדוחות הכספיים החל מ  .7

 יכללו ישירות לסעיף 2010בינואר  1התאמות המעבר שנובעות מאימוץ הוראה זו ליום . לתקופות קודמות

  :במועד היישום לראשונה ידרש בין היתר. עודפים בהון העצמי

  . למחוק חשבונאית כל חוב אשר במועד זה עומד בתנאים למחיקה חשבונאית  •

  .כל חוב אשר עומד בתנאים לסיווג כאמור, או פגום, נחות, לסווג בסיווג של השגחה מיוחדת  •

   הריבית שנצברו ולא שולמו בגין כל חוב אשר עומד במועד זה בתנאים המתייחסים לבטל את כל הכנסות  •

התאמות של יתרת . וכן לבחון אח הצורך בהתאמת יתרת מיסים שוטפים ומיסים נדחים לקבל ולשלם  •

  .2010 בינואר 1ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור ובגין מכשירי אשראי וחוץ מאזניים ליום 
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מערך , ל מונתה ועדת היגוי הכוללת את נציגי החטיבות העסקיות"הערכות הבנק ליישום ההוראה הנבמסגרת 

  . הוקמו ועדות משנה לקביעת שיטות העבודה והדרישות בהוראה. החשבונאות ומערך המחשוב

 העבודה בהן נדרשים שינויים מהותיים במערכות המידע לביצוע תהליכי, הוחל  בהכנת שינוי במערכות המיכוניות

  .הנדרשים

הוחל . למועד פרסום הדוח הושלם אפיון המרכיב העיקרי של התהליך המיכוני לניהול ותיעוד הפסדי אשראי

כמו כן נערכים להכנת מערכי ,כתיבת תהליכי העבודה לסווג החובות הפגומים בהתאם לכללים החדשיםלבהערכות 

  .2009למידה והדרכה לקראת שנת 

חליט אם כשתיושם ההוראה יידרש עדיין ביצוע של הפרשה נוספת בגין סיכונים שאינם המפקח על הבנקים טרם ה

. 315בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין , מזוהים בתיק האשראי והמתבססים על מאפייני הסיכון בתיק אשראי

הסתכמה סך כל ההפרשה הכללית והנוספת . כמו כן טרם החליט כיצד להתיחס להפרשה הכללית הקיימת בבנקים

  .ח" מיליון ש597מזה בבנק , ח" מיליון ש855- ב2008 ביוני 30ביום 

  . על התוצאות הכספיות של הבנק בעתיד, לא ניתן להעריך את ההשלכות של יישום ההוראה לכשתתקבל, בשלב זה
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    )בלתי מבוקר( 2008 ביוני 30ליום 

  

  

  )א (שווי הוגן

הפסדים שטרם 

הוכרו מהתאמות 

  לשווי הוגן

רווחים שטרם 

הוכרו מהתאמות 

  לשווי הוגן

  

  

  עלות מופחתת

  

  

  הערך במאזן

  

    )ח"במיליוני ש(        

  :אגרות חוב המוחזקות לפדיון. 1          

  -אגרות חוב ומלוות           

  של הממשלה  855  855  19  -  874

  של ממשלות זרות   476  476  1  )3(  474

  סך כל אגרות החוב המוחזקות לפדיון  1,331  1,331  20  )3(  1,348

  

  

    )בלתי מבוקר( 2008ביוני  30ליום 

    רווח כולל אחר מצטבר

  רווחים  הפסדים  )א(שווי הוגן 

עלות מופחתת 

  )במניות עלות(

  

  הערך במאזן

  

    )ח"במיליוני ש(        

  :ניירות ערך זמינים למכירה. 2          

  - ומלוות אגרות חוב          

  של הממשלה  8,242  8,181  154  )93(  8,242

  של ממשלות זרות  787  786  3  )2(  787

  של חברות אחרות  20,900  21,600  39  )739(  20,900

29,929  )834(  196  30,567  29,929    

  :מניות וקרנות נאמנות          

  )ב(של חברות אחרות   4,135  3,606  666  )137(  4,135

  סך כל ניירות הערך הזמינים למכירה  34,064  34,173  )ג( 862  )ג( )971(  34,064
 

 

    )בלתי מבוקר( 2008ביוני  30ליום 

  

  

  )א(שווי הוגן 

הפסדים שטרם 

מומשו מהתאמות 

  לשווי הוגן

רווחים שטרם 

מומשו מהתאמות 

  לשווי הוגן

  

עלות מופחתת 

  )במניות עלות(

  

  

  הערך במאזן

  

    )ח"במיליוני ש(        

  :ת ערך למסחרניירו. 3          

  -אגרות חוב ומלוות           

  של הממשלה  5,119  5,042  90  )13(  5,119

  של ממשלות זרות   136  136  -  -  136

  של חברות אחרות  1,627  1,647  24  )44(  1,627

6,882  )57(  114  6,825  6,882    

  :מניות וקרנות נאמנות          

  של חברות אחרות   1,217  1,317  -  )100(  1,217

  סך כל ניירות הערך למסחר  8,099  8,142  )ד( 114  )ד( )157(  8,099

  סך כל ניירות הערך  43,494  43,646  996  )1,131(  43,511

  

.105הערות ראה בעמוד 

  ניירות ערך- 2באור 
  סכומים מדווחים
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    )בלתי מבוקר (2007 ביוני 30ליום 

  

  

  )א(שווי הוגן 

הפסדים שטרם 

הוכרו מהתאמות 

  גןלשווי הו

רווחים שטרם 

הוכרו מהתאמות 

  לשווי הוגן

  

  

  עלות מופחתת

  

  

  הערך במאזן

  

    )ח"במיליוני ש(        

  :אגרות חוב המוחזקות לפדיון. 1          

  -אגרות חוב ומלוות           

  של הממשלה  989  989  40  -  1,029

  של ממשלות זרות   615  615  -  )14(  601

  של חברות אחרות  122  122  -  -  122

  סך כל אגרות החוב המוחזקות לפדיון  1,726  1,726  40  )14(  1,752

  

  

    )בלתי מבוקר( 2007 ביוני 30ליום 

    רווח כולל אחר מצטבר

  רווחים  הפסדים  )א(שווי הוגן 

עלות מופחתת 

  )במניות עלות(

  

  הערך במאזן

  

    )ח"במיליוני ש(        

  :ניירות ערך זמינים למכירה. 2          

  -לוות אגרות חוב ומ          

  של הממשלה  8,829  8,682  206  )59(  8,829

  של ממשלות זרות   6,118  6,237  1  )120(  6,118

  של חברות אחרות  16,883  16,943  59  )119(  16,883

31,830  )298(  266  31,862  31,830    

  :מניות וקרנות נאמנות          

  )ב(של חברות אחרות   4,059  2,738  1,324  )3(  4,059

  סך כל ניירות הערך הזמינים למכירה  35,889  34,600  )ג (1,590  )ג( )301(  35,889
 

 

    )בלתי מבוקר( 2007 ביוני 30ליום 

  

  

  )א(שווי הוגן 

הפסדים שטרם 

מומשו מהתאמות 

  לשווי הוגן

רווחים שטרם 

מומשו מהתאמות 

  לשווי הוגן

  

עלות מופחתת 

  )במניות עלות(

  

  

  הערך במאזן

  

    )ח"במיליוני ש(        

  :ניירות ערך למסחר. 3          

  -אגרות חוב ומלוות           

  של הממשלה  4,135  4,023  114  )2(  4,135

  של ממשלות זרות   536  536  -  -  536

  של חברות אחרות  2,109  2,068  47  )6(  2,109

6,780  )8(  161  6,627  6,780    

  :מניות וקרנות נאמנות          

  של חברות אחרות   928  918  10  -  928

  סך כל ניירות הערך למסחר  7,708  7,545  )ד (171  )ד ()8(  7,708

  סך כל ניירות הערך  45,323  43,871  1,801  )323(  45,349

  

  .105הערות ראה בעמוד 

  

  )המשך(ניירות ערך  - 2באור 
  סכומים מדווחים
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    )מבוקר (2007 בדצמבר 31ליום 

  

  

  )א(שווי הוגן 

הפסדים שטרם 

הוכרו מהתאמות 

  לשווי הוגן

ים שטרם רווח

הוכרו מהתאמות 

  לשווי הוגן

  

  

  עלות מופחתת

  

  

  הערך במאזן

  

    )ח"במיליוני ש(        

  :אגרות חוב המוחזקות לפדיון. 1          

  -אגרות חוב ומלוות           

  של הממשלה  904  904  22  )1(  925

  של ממשלות זרות   551  551  -  -  551

  של חברות אחרות  126  126  -  )3(  123

  סך כל אגרות החוב המוחזקות לפדיון  1,581  1,581  22  )4(  1,599

  

  

    )מבוקר (2007 בדצמבר 31ליום 

    רווח כולל אחר מצטבר

  רווחים  הפסדים  )א(שווי הוגן 

עלות מופחתת 

  )במניות עלות(

  

  הערך במאזן

  

    )ח"במיליוני ש(        

  :ניירות ערך זמינים למכירה. 2          

  -אגרות חוב ומלוות           

  של הממשלה   8,875  8,855  91  )71(  8,875

  של ממשלות זרות   1,228  1,227  7  )6(  1,228

  של חברות אחרות  22,989  23,376  43  )430(  22,989

33,092  )507(  141  33,458  33,092    

  :מניות וקרנות נאמנות          

  )ב(של חברות אחרות   4,436  3,275  1,195  )34(  4,436

  סך כל ניירות הערך הזמינים למכירה  37,528  36,733  )ג (1,336  )ג) (541(  37,528
 

 

    )מבוקר (2007 בדצמבר 31ליום 

  

  

  )א(שווי הוגן 

הפסדים שטרם 

מומשו מהתאמות 

  לשווי הוגן

רווחים שטרם 

מומשו מהתאמות 

  לשווי הוגן

  

עלות מופחתת 

  )במניות עלות(

  

  

  הערך במאזן

  

    )ח"במיליוני ש(        

  :רניירות ערך למסח. 3          

  -אגרות חוב ומלוות           

  של הממשלה  5,014  4,992  35  )13(  5,014

  של ממשלות זרות    194  194  -  -  194

  של חברות אחרות  1,933  1,924  34  )25(  1,933

7,141  )38(  69  7,110  7,141    

  :מניות וקרנות נאמנות          

   של חברות אחרות   919  918  28  )27(  919

  סך כל ניירות הערך למסחר  8,060  8,028  )ד (97  )ד) (65(  8,060

  סך כל ניירות הערך  47,169  46,342  1,455  )610(  47,187

  

.105הערות ראה בעמוד 

  )המשך(ניירות ערך  - 2באור 
  סכומים מדווחים
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  :הערות

ל אשר אינן רשומות בבורסה "אגרות חוב הנסחרות בחו. נתוני שווי הוגן מבוססים בדרך כלל על שערי בורסה  )א(

ל אינם משקפים "השערים הנ. רים המצוטטים על ידי סוחרים באותן אגרות חובין נקבע על בסיס מחשווי, מוכרת

  .בהכרח את המחיר שיתקבל ממכירת ניירות ערך בהיקפים גדולים

 - 2007 בדצמבר 31(המוצגות לפי עלות , ח בגין מניות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין" מיליוני ש1,338כולל   )ב(

 אשראי 2003בהתאם להוראות המפקח על הבנקים מיולי ). ח" מיליוני ש436 - 2007 ביוני 30-ח וב"יוני ש מיל972

ללקוח מסויים שסווג בענף התקשורת מוין במאזן כהשקעה במניות בתיק הזמין למכירה במקום אשראי לציבור 

  . החוביתרתומוצג לפי שווי הוגן שלא עולה על 

התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים "רווח כולל אחר כלול בהון העצמי בסעיף ,  למכירהבגין ניירות ערך זמינים  )ג(

  .למעט ניירות ערך שיועדו כגידורים בגידור שווי הוגן" למכירה לפי שווי הוגן

  .נזקפו לדוח רווח והפסד  )ד(

  

  

 )המשך( ניירות ערך - 2באור 
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    )בלתי מבוקר (2008 ביוני 30ם ליו

    רווח כולל אחר מצטבר

  רווחים  הפסדים  שווי הוגן 

עלות 

  מופחתת

הערך 

  במאזן

  

    )ח"במיליוני ש(      

  אגרות חוב זמינות למכירה. 1          

  ניירות ערך מסוג העבר באמצעות           

(Pass-through securities) 

  GNMA  שליהם ערבותניירות ערך שקיימת לגב  85  84  1  -  85

  FHLMC ועל ידי FNMAניירות ערך שהונפקו על ידי   1,168  1,180  3  )15(  1,168

  ניירות ערך אחרים  10  10  -  -  10

  סך הכל  1,263  1,274  4  )15(  1,263

            

  ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים           

  )STRIPPED MBS- וCMO כולל(

  

1,814  

  

)17(  

  

8  

  

1,823  

  

1,814  

או , FHLMC ,FNMAניירות ערך שהונפקו על ידי 

GNMA ,או שקיימת לגביהם ערבות של גופים אלה  

  שאר ניירות הערך מגובי המשכנתאות  74  90  -  )16(  74

  סך הכל  1,888  1,913  8  )33(  1,888

            

 (ABS) ערך מגובי נכסים ניירות          

  חייבים בגין כרטיסי אשראי  55  55  -  -  55

  קווי אשראי לכל מטרה בביטחון דירת מגורים  7  8  -  )1(  7

  אשראי לרכישת רכב  64  64  -  -  64

  אשראי אחר לאנשים פרטיים  31  31  -  -  31

  אשראי שאינו לאנשים פרטיים  1  1   -  -  1

  אחרים  1,332  1,540   1  )209(  1,332

  CLO:  מזה  1,027  1,170   -  )143(  1,027

  SCDO:  מזה  277  341  1  )65(  277

  סך הכל  1,490  1,699  1  )210(  1,490

            

   נכסים זמינות למכירהותסך כל אגרות חוב מגוב  4,641  4,886  13  )258(  4,641

  

  )המשך(ניירות ערך  - 2באור 
  ניירות ערך מגובי נכסים: מזה

  סכומים מדווחים
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    )בלתי מבוקר (2008 ביוני 30ליום 

  

  

  שווי 

  הוגן 

הפסדים 

שטרם מומשו 

ת מהתאמו

  לשווי הוגן

רווחים שטרם 

מומשו 

מהתאמות 

  לשווי הוגן

  

  

עלות 

  מופחתת

  

  

הערך 

  במאזן

  

    )ח"במיליוני ש(      

  אגרות חוב למסחר. 2          

  ניירות ערך מסוג העבר באמצעות           

(Pass-through securities) 

  FHLMC ועל ידי FNMAניירות ערך שהונפקו על ידי   5  5  -  -  5

  ות ערך אחריםנייר  -  -  -  -  -

  סך הכל  5  5  -  -  5

            

  ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים           

  )STRIPPED MBS- וCMO כולל(

  

39  

  

-  

  

1  

  

38  

  

39  

או , FHLMC ,FNMAניירות ערך שהונפקו על ידי 

GNMA ,או שקיימת לגביהם ערבות של גופים אלה  

  תשאר ניירות הערך מגובי המשכנתאו  141  153  -  )12(  141

  סך הכל  180  191  1  )12(  180

            

 (ABS) ערך מגובי נכסים ניירות          

  חייבים בגין כרטיסי אשראי  9  9  -  -  9

  קווי אשראי לכל מטרה בביטחון דירת מגורים  22  24  -  )2(  22

  אשראי לרכישת רכב  11  11  -  -  11

  אשראי אחר לאנשים פרטיים  1  1  -  -  1

  לאנשים פרטייםאשראי שאינו   13  13   -  -  13

  אחרים  3  3   -  -  3

  סך הכל  59  61  -  )2(  59

            

  למסחר  נכסים מגובותסך כל אגרות חוב   244  257  1  )14(  244

  

  

  

  )המשך(ניירות ערך  - 2באור 
  ניירות ערך מגובי נכסים: מזה

  סכומים מדווחים
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    )מבוקר (2007 בדצמבר 31ליום 

  שווי   רווח כולל אחר מצטבר

  רווחים   הפסדים  הוגן 

עלות 

  מופחתת

הערך 

  במאזן

  

    )ח"במיליוני ש(      

  אגרות חוב זמינות למכירה. 1          

  ניירות ערך מסוג העבר באמצעות           

(Pass-through securities) 

  GNMA  שלניירות ערך שקיימת לגביהם ערבות  119  119  -  -  119

  FHLMC ועל ידי FNMAפקו על ידי ניירות ערך שהונ  1,563  1,587  1  )25(  1,563

  ניירות ערך אחרים  114  116  -  )2(  114

  סך הכל  1,796  1,822  1  )27(  1,796

            

  ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים           

  )STRIPPED MBS- וCMO כולל(

  

2,324  

  

)21(  

  

2  

  

2,343  

  

2,324  

או , FHLMC ,FNMAניירות ערך שהונפקו על ידי 

GNMA ,ימת לגביהם ערבות של גופים אלהאו שקי  

  שאר ניירות הערך מגובי המשכנתאות  32  34  -  )2(  32

  סך הכל  2,356  2,377  2  )23(  2,356

            

 (ABS) ערך מגובי נכסים ניירות          

  חייבים בגין כרטיסי אשראי  148  149  -  )1(  148

  קווי אשראי לכל מטרה בביטחון דירת מגורים  11  11  -  -  11

  אשראי לרכישת רכב  175  176  -  )1(  175

  אשראי אחר לאנשים פרטיים  82  82  -  -  82

  אשראי שאינו לאנשים פרטיים  1  1  -  -  1

  אחרים  1,701  1,822  6  )127(  1,701

  CLO:  מזה  1,226  1,287  -  )61(  1,226

  SCDO:  מזה  430  491  5  )66(  430

  סך הכל  2,118  2,241  6  )129(  2,118

            

   נכסים זמינות למכירהותסך כל אגרות חוב מגוב  6,270  6,440  9  )179(  6,270

  

  

 מיליוני 390-הסתכם ב, 2007 בדצבמר 31הנכסים שנכללו בתיק המסחרי ליום  השווי ההוגן של אגרות חוב מגובות .2

ניירות ערך ח מושקעים ב" מיליון ש46-ח מושקעים בניירות ערך מגובי משכנתאות וכ" מיליון ש344-מתוכם כ, ח"ש

  .מגובי נכסים אחרים

  

  )המשך(ניירות ערך  - 2באור 
  ניירות ערך מגובי נכסים: מזה

  סכומים מדווחים
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    )בלתי מבוקר (2008 ביוני 30ליום 

     חודשים12עד    חודשים12מעל   סך הכל

הפסדים 

שטרם מומשו 

מהתאמות 

  לשווי הוגן

  

  

  

  שווי הוגן

הפסדים 

שטרם מומשו 

מהתאמות 

  גןלשווי הו

  

  

  

  שווי הוגן

הפסדים 

שטרם מומשו 

מהתאמות 

  לשווי הוגן

  

  

  

  שווי הוגן

  

    )ח"במיליוני ש(        

פירוט נוסף לגבי ניירות ערך זמינים             

למכירה מגובי נכסים שבגינם כלולים 

הפסדים שטרם מומשו מהתאמות לשווי 

  הוגן

  (MBS)ניירות ערך מגובי משכנתאות   461  )4(  463  )12(  924  )16(

  

)33(  

  

1,260  

  

)8(  

  

472  

  

)25(  

  

788  

ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים 

  )STRIPPED MBS- וREMIC ,CMOכולל (

 (ABS)ניירות ערך מגובי נכסים   925  )154(  299  )55(  1,224  )209(

  סך הכל  2,174  )183(  1,234  )75(  3,408  )258(

 

 

 

 

    )מבוקר (2007 בדצמבר 31ליום 

     חודשים12עד   ודשים ח12מעל   סך הכל

הפסדים 

שטרם מומשו 

מהתאמות 

  לשווי הוגן

  

  

  

  שווי הוגן

הפסדים 

שטרם מומשו 

מהתאמות 

  לשווי הוגן

  

  

  

  שווי הוגן

הפסדים 

שטרם מומשו 

מהתאמות 

  לשווי הוגן

  

  

  

  שווי הוגן

  

    )ח"במיליוני ש(        

פירוט נוסף לגבי ניירות ערך זמינים             

ינם כלולים למכירה מגובי נכסים שבג

הפסדים שטרם מומשו מהתאמות לשווי 

  הוגן

  (MBS)ניירות ערך מגובי משכנתאות   248  )2(  1,178  )24(  1,426  )26(

  

)23(  

  

2,014  

  

)10(  

  

775  

  

)13(  

  

1,239  

ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים 

  )STRIPPED MBS- וREMIC ,CMOכולל (

 (ABS)רך מגובי נכסים ניירות ע  1,395  )111(  497  )19(  1,892  )130(

  סך הכל  2,882  )126(  2,450  )53(  5,332  )179(

  

  

  

  

  )המשך(ניירות ערך  - 2באור 
  ניירות ערך מגובי נכסים: מזה

  סכומים מדווחים
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    2008 ביוני 30לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 

      הפרשה     

    הפרשה  ספציפית לפי  הפרשה  

    )א(ספציפית   )א(עומק פיגור   )ב(נוספת   סך הכל

    )ח"במיליוני ש(      

  יתרת ההפרשה לתחילת התקופה  7,279  697  850  8,826

  הפרשות במהלך התקופה  361  86  5  452

  הקטנת הפרשות  )80(  )48(  -  )128(

  גביית חובות שנמחקו בשנים קודמות  )8(  -  -  )8(

  תוספת נטו שנזקפה לדוח הרווח וההפסד  273  38  5  316

  ובותמחיקת ח  )73(  )14(  -  )87(

  יתרת ההפרשה לסוף התקופה   7,479  721  855  9,055

  

366  

  

118  

  

-  

  

248  

  יתרת ההפרשה שלא נוכתה : מזה

  מסעיף אשראי לציבור

  

  

    2007 ביוני 30לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 

      הפרשה     

    הפרשה  ספציפית לפי  הפרשה  

    )א(ספציפית   )א(עומק פיגור   )ב(נוספת   סך הכל

    )ח"ליוני שבמי(      

  יתרת ההפרשה לתחילת התקופה  7,510  674  1,004  9,188

  הפרשות במהלך התקופה  329  57  2  388

  הקטנת הפרשות  )264(  )50(  )30(  )344(

  גביית חובות שנמחקו בשנים קודמות  )6(  -  -  )6(

  תוספת נטו שנזקפה לדוח הרווח וההפסד  59  7  )28(  38

  מחיקת חובות  )137(  )9(  -  )146(

  יתרת ההפרשה לסוף התקופה   7,432  672  976  9,080

  

321  

  

117  

  

-  

  

204  

  יתרת ההפרשה שלא נוכתה : מזה

  מסעיף אשראי לציבור

  

  

  

בהלוואות שלגביהן נערכה הפרשה לפי . לא כולל הפרשה בגין ריבית על חובות מסופקים לאחר שהחובות נקבעו כמסופקים  )א(

  .ת בגין החוב שבפיגורלא כולל הפרשה לריבי, עומק הפיגור

  .לחובות מסופקיםומיוחדת כולל הפרשה כללית   )ב(

  

  

  

  

      הפרשה לחובות מסופקים - 3באור 
  )בלתי מבוקר(סכומים מדווחים 
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    2008  ביוני30 חודשים שנסתיימו ביום לשישה

      הפרשה     

    הפרשה  ספציפית לפי  הפרשה  

    )א(ת ספציפי  )א(עומק פיגור   )ב(נוספת   סך הכל

    )ח"במיליוני ש(      

  יתרת ההפרשה לתחילת התקופה  7,250  688  875  8,813

  הפרשות במהלך התקופה  814  163  )9(  968

  הקטנת הפרשות  )283(  )97(  )11(  )391(

  גביית חובות שנמחקו בשנים קודמות  )17(  -  -  )17(

  תוספת נטו שנזקפה לדוח הרווח וההפסד  514  66  )20(  560

  מחיקת חובות  )285(  )33(  -  )318(

  יתרת ההפרשה לסוף התקופה   7,479  721  855  9,055

  

366  

  

118  

  

-  

  

248  

  יתרת ההפרשה שלא נוכתה : מזה

  מסעיף אשראי לציבור

  

  

    2007  ביוני30 חודשים שנסתיימו ביום לשישה

      הפרשה     

    הפרשה  ספציפית לפי  הפרשה  

    )א(ית ספציפ  )א(עומק פיגור   )ב(נוספת   סך הכל

    )ח"במיליוני ש(      

  יתרת ההפרשה לתחילת התקופה  7,580  675  1,024  9,279

  הפרשות במהלך התקופה  446  109  10  565

  הקטנת הפרשות  )348(  )91(  )58(  )497(

  גביית חובות שנמחקו בשנים קודמות  )19(  -  -  )19(

  תוספת נטו שנזקפה לדוח הרווח וההפסד  79  18  )48(  49

  מחיקת חובות  )227(  )21(  -  )248(

  יתרת ההפרשה לסוף התקופה   7,432  672  976  9,080

  

321  

  

117  

  

-  

  

204  

  יתרת ההפרשה שלא נוכתה : מזה

  מסעיף אשראי לציבור

  

  

  

בהלוואות שלגביהן נערכה הפרשה לפי . לא כולל הפרשה בגין ריבית על חובות מסופקים לאחר שהחובות נקבעו כמסופקים  )א(

  .לא כולל הפרשה לריבית בגין החוב שבפיגור, רעומק הפיגו

  .לחובות מסופקיםומיוחדת כולל הפרשה כללית   )ב(

  

  

  

  

  

  

  )המשך(הפרשה לחובות מסופקים  - 3באור 
  )בלתי מבוקר(סכומים מדווחים 
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    2008 ביוני 30יום ל    

      חובות בעייתיים

          ה ספציפיתהפרש

      יתרת   :מזה  לפי    

      חוב  סכום  עומק    

    אשראי  מאזנית  )ג (בפיגור  )ד (הפיגור  אחרת   סך הכל

    )ח"ש במיליוני(      

  

502  

  

-  

  

502  

  

340  

  

607  

  

27,426  

הלוואות לדיור שחובה לחשב בגינן את 

  ההפרשה לפי עומק הפיגור

  )א" (גדולות"הלוואות   5,490  122  218  172  -  172

  )ב(הלוואות אחרות   6,778  203  28  47  13  60

  יתרת ההפרשה לסוף התקופה  39,694  932  586  721  13  734

  

  

     2007 ביוני 30יום ל      

        חובות בעייתיים

                                 הפרשה ספציפית

      יתרת   :מזה  לפי  

      חוב  סכום  עומק  

    אשראי  מאזנית  )ג (בפיגור  )ד (הפיגור  סך הכל

    )ח"ש במיליוני(    

  

483  

  

483  

  

271  

  

867  

  

26,872  

  הלוואות לדיור שחובה לחשב בגינן את ההפרשה לפי 

  עומק הפיגור

  )א" (גדולות"הלוואות   2,406  176  221  138  138

  )ב(הלוואות אחרות   4,115  128  33  51  51

  יתרת ההפרשה לסוף התקופה  33,393  1,171  525  )ד (672    672

  

  

  

  

  

כולל הלוואות לרכישת דירת ) ח" אלפי ש782 - 2007 ביוני 30-ב(ח " אלפי ש828הלוואות לדיור שיתרת כל אחת מהן עולה על  )א(

  .מגורים ובמשכון דירת מגורים

  .ח" אלפי ש828הלוואות לכל מטרה במישכון דירת מגורים שיתרת כל אחת מהן אינה עולה על   )ב(

  .גורכולל ריבית על הסכום לפי  )ג(

  ).ח" מיליוני ש137 - 2007 ביוני 30(ח " מיליוני ש146כולל יתרת הפרשה ספציפית מעבר למתחייב על פי עומק הפיגור בסך   )ד(

  

  

  

  )המשך(  הפרשה לחובות מסופקים– 3באור 
  פרטים על אופן חישוב ההפרשה הספציפית בהלוואות לדיור

  )בלתי מבוקר(סכומים מדווחים 
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    2008 ביוני 30  2007 ביוני 30   2007 בדצמבר 31

    )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )מבוקר(

    )ח"במיליוני ש(    

  הון לצורך חישוב יחס ההון. 1      

  הון ראשוני  20,375  18,637  18,842

  סך הכל הון כולל  31,030  28,477  28,737

  

    2008 ביוני 30  2007 ביוני 30   2007 בדצמבר 31

    )בלתי מבוקר(    )בלתי מבוקר(    )מבוקר(  

    *יתרות   יתרות סיכון  *יתרות   יתרות סיכון  *יתרות   יתרות סיכון

    )ח"במיליוני ש(          

  ות של סיכוןיתרות משוקלל. 2            

  :סיכון אשראי             

  נכסים  292,335  209,664  297,315  204,471  302,484  209,256

  מכשירים חוץ מאזניים  48,007  32,773  42,682  29,801  49,883  33,764

  סך הכל נכסי סיכון אשראי  340,342  242,437  339,997  234,272  352,367  243,020

  סיכון שוק  -  7,435  -  5,164  -  6,531

  סך הכל נכסי סיכון  340,342  249,872  339,997  239,436  352,367  249,551
  
  . יתרות ערך נקוב משוקללות במקדמי ההמרה לאשראי-חוץ מאזניים מכשירים ;  יתרות מאזניות-נכסים * 
  

    2008 ביוני 30  2007 ביוני 30   2007 בדצמבר 31

    )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )מבוקר(

    )%(    

  יחס ההון לרכיבי סיכון. 3      

  יחס ההון הראשוני לרכיבי סיכון  8.15  7.78  7.55

  ל לרכיבי סיכוןיחס ההון הכול  12.42  11.89  11.52

  יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים  9.00  9.00  9.00

        

  ת משמעותיותנוחברות ב. ב      

        

  בנק לאומי למשכנתאות      

  יחס ההון הראשוני לרכיבי סיכון  6.50  6.59  6.63

  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון  9.76  9.89  9.96

  ון הכולל המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקיםיחס הה  9.00  9.00  9.00

        

  בנק ערבי ישראלי      

  יחס ההון הראשוני לרכיבי סיכון  16.75  20.75  15.98

  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון  17.12  21.20  16.38

  יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים  9.00  9.00  9.00

        

  ב"בנק לאומי ארה      

  יחס ההון הראשוני לרכיבי סיכון  8.60  8.43  8.23

  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון  10.90  11.30  11.03

  יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי השלטונות המקומיים  10.00  10.00  10.00

  

  

  הלימות הון  - 4באור 
   "יחס הון מזערי" בדבר 341- ו311מחושב בהתאם להוראות המפקח על הבנקים מספר 

  "הקצאת הון בגין חשיפה לסיכוני שוק"ו
  מים מדווחיםסכו
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  מטבע ישראלי  )א(מטבע חוץ    

      צמוד למדד        פריטים  

      המחירים  בדולרים    במטבעות  שאינם  

    לא צמוד  לצרכן  ב"של ארה  באירו    אחרים  )ג( כספיים  סך הכל

  )ח"במיליוני ש(     

  נכסים              

  קיםמזומנים ופיקדונות בבנ  4,922  546  19,846  3,288  2,627  -  31,229

  ניירות ערך  7,981  6,031  13,605  9,598  927  5,352  43,494

  ניירות ערך שנשאלו או נרכשו               

  במסגרת הסכמי מכר חוזר  641  -  101  -  -  -  742

  )ב(אשראי לציבור   97,972  54,147  32,538  6,745  10,289  26  201,717

  אשראי לממשלות  -  248  283  -  -  -  531

  השקעות בחברות כלולות  7  -  -  -  -  1,888  1,895

  ינים וציודיבנ  -  -  -  -  -  3,317  3,317

  נכסים אחרים  4,264  144  2,332  713  803  821  9,077

  סך כל הנכסים  115,787  61,116  68,705  20,344  14,646  11,404  292,002

  התחייבויות              

  פיקדונות הציבור  97,150  26,062  66,843  21,658  9,837  202  221,752

  פיקדונות מבנקים  5,987  866  1,072  881  160  -  8,966

  פיקדונות מממשלות  53  655  114  11  -  -  833

  ניירות ערך שהושאלו או נמכרו              

   חוזררכשבמסגרת הסכמי   255  -  117  -  -  -  372

  שטרי התחייבות, אגרות חוב              

  וכתבי התחייבות נדחים  3,001  16,916  2,003  -  -  -  21,920

  התחייבויות אחרות  9,587  3,856  1,685  752  1,062  564  17,506

  סך כל ההתחייבויות  116,033  48,355  71,834  23,302  11,059  766  271,349

  הפרש  )246(  12,761  )3,129(  )2,958(  3,587  10,638  20,653

  :השפעת מכשירים נגזרים מגדרים              

  )ותלמעט אופצי(מכשירים נגזרים   -  -  4  )4(  -  -  -

  :השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים              

  )למעט אופציות(מכשירים נגזרים   8,503  )7,617(  603  2,220  )3,709(  -  -

  )במונחי נכס בסיס(נטו , אופציות בכסף  400  )10(  125  )423(  )92(  -  -

  )במונחי נכס בסיס(נטו , אופציות מחוץ לכסף  )106(  )1(  95  )4(  16  -  -

  סך הכל כללי  8,551  5,133  )2,302(  )1,169(  )198(  10,638  20,653

  :השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים              

  )ערך נקוב מהוון(נטו , אופציות בכסף  318  )20(  684  )654(  )328(  -  -

  )ערך נקוב מהוון(נטו , אופציות מחוץ לכסף  1,843  )8(  )1,546(  )171(  )118(  -  -

  

  

  .ע חוץכולל צמודים למטב  )א(

  .ההפרשה הכללית והנוספת לחובות מסופקים נוכו באופן יחסי מבסיסי ההצמדה השונים בסעיף זה  )ב(

  .לרבות מכשירים נגזרים שהבסיס שלהם מתייחס לפריט לא כספי  )ג(

  

  דוח על נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  - 5באור 
  )בלתי מבוקר( 2008 ביוני 30ליום 
  ומים מדווחים סכ
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  מטבע ישראלי  )א(מטבע חוץ    

      צמוד למדד        פריטים  

      המחירים  בדולרים    במטבעות  שאינם  

    לא צמוד  לצרכן  ב"של ארה  באירו    אחרים  )ג (כספיים  סך הכל

  )ח"במיליוני ש(     

  נכסים              

  מזומנים ופיקדונות בבנקים  4,669  594  30,730  6,081  3,208  -   45,282

  ניירות ערך  7,003  6,321  18,208  7,843  961  4,987  45,323

  ניירות ערך שנשאלו או נרכשו               

  במסגרת הסכמי מכר חוזר  320  -   -   -   -   -   320

  )ב(אשראי לציבור   81,934  51,308  40,490  6,806  12,881  525  193,944

  אשראי לממשלות  -   244  506  -   -   -   750

  השקעות בחברות כלולות  12  -   -    -   -   1,753  1,765

  ינים וציודיבנ  -   -   -   -   -   3,163  3,163

  נכסים אחרים  1,688  28  2,429  313  907  1,067  6,432

  סך כל הנכסים  95,626  58,495  92,363  21,043  17,957  11,495  296,979

  התחייבויות              

  ות הציבורפיקדונ  90,200  27,145  84,707  21,245  12,237  987  236,521

  פיקדונות מבנקים  4,686  1,075  1,448  440  813  -   8,462

  פיקדונות מממשלות  476  830  205  7  1  -   1,519

  ניירות ערך שהושאלו או נמכרו              

  במסגרת הסכמי רכש חוזר  -   -   64  -   -   -   64

  שטרי התחייבות, אגרות חוב              

  י התחייבות נדחיםוכתב  833  12,878  2,907  -   -   -   16,618

  התחייבויות אחרות  7,050  2,994  2,049  253  1,045  640  14,031

  סך כל ההתחייבויות  103,245  44,922  91,380  21,945  14,096  1,627  277,215

  הפרש  )7,619(  13,573  983  )902(  3,861  9,868  19,764

  :השפעת מכשירים נגזרים מגדרים              

  )למעט אופציות(מכשירים נגזרים   -   -   57  )22(  )35(  -   - 

  :השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים              

  )למעט אופציות(מכשירים נגזרים   13,863  )8,144(  )1,965(  )112(  )3,642(  -   - 

  )במונחי נכס בסיס(נטו , אופציות בכסף  )326(  7  44  173  102  -   - 

  )במונחי נכס בסיס( נטו ,אופציות מחוץ לכסף  101  )3(  )86(  90  )102(  -   - 

  סך הכל כללי  6,019  5,433  )967(  )773(  184  9,868  19,764

  :השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים              

  )ערך נקוב מהוון(נטו , אופציות בכסף  )1,026(  7  627  237  155  -   - 

  )ערך נקוב מהוון(נטו , אופציות מחוץ לכסף  )398(  )17(  456  262  )303(  -   - 

  

 
 
 

  

  .כולל צמודים למטבע חוץ  )א(

  .ההפרשה הכללית והנוספת לחובות מסופקים נוכו באופן יחסי מבסיסי ההצמדה השונים בסעיף זה  )ב(

  .רבות מכשירים נגזרים שהבסיס שלהם מתייחס לפריט לא כספיל  )ג(

  

  

   )המשך(דוח על נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  - 5באור 
  )בלתי מבוקר( 2007 ביוני 30ליום 

  וחיםמדוסכומים 
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  מטבע ישראלי  )א(מטבע חוץ    

      צמוד למדד        פריטים  

      המחירים  בדולרים    במטבעות  שאינם  

    לא צמוד  לצרכן  ב"של ארה  באירו    אחרים  )ג (כספיים  סך הכל

  )ח"במיליוני ש(     

  נכסים              

   ופיקדונות בבנקיםמזומנים  8,039  587  23,026  6,347  4,330  -  42,329

  ניירות ערך  8,081  6,455  17,322  9,003  953  5,355  47,169

  ניירות ערך שנשאלו או נרכשו               

  במסגרת הסכמי מכר חוזר  655  -  -  -  -  -  655

  )ב(אשראי לציבור   88,584  53,314  36,826  7,315  12,419  99  198,557

  אשראי לממשלות  -  251  391  -  -  -  642

  השקעות בחברות כלולות  15  -  -  -  -  1,858  1,873

  ינים וציודיבנ  -  -  -  -  -  3,276  3,276

  נכסים אחרים  2,980  113  2,210  532  907  908  7,650

  סך כל הנכסים  108,354  60,720  79,775  23,197  18,609  11,496  302,151

  התחייבויות              

  ונות הציבורפיקד  96,656  26,919  79,842  22,457  11,676  495  238,045

  פיקדונות מבנקים  2,596  669  1,555  753  566  -  6,139

  פיקדונות מממשלות  58  788  343  9  -  -  1,198

  ניירות ערך שהושאלו או נמכרו              

   חוזררכשבמסגרת הסכמי   173  -  58  -  -  -  231

  שטרי התחייבות, אגרות חוב              

  ות נדחיםוכתבי התחייב  842  15,821  2,585  -  -  -  19,248

  התחייבויות אחרות  10,566  3,082  1,782  578  1,035  593  17,636

  סך כל ההתחייבויות  110,891  47,279  86,165  23,797  13,277  1,088  282,497

  הפרש  )2,537(  13,441  )6,390(  )600(  5,332  10,408  19,654

  :השפעת מכשירים נגזרים מגדרים              

  )למעט אופציות(רים מכשירים נגז  -  -  6  )6(  -  -  -

  :השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים              

  )למעט אופציות(מכשירים נגזרים   10,775  )10,030(  4,075  99  )4,919(  -  -

  )במונחי נכס בסיס(נטו , אופציות בכסף  88  )1(  )312(  55  170  -  -

  )סבמונחי נכס בסי(נטו , אופציות מחוץ לכסף  )41(  )4(  )168(  119  94  -  -

  סך הכל כללי  8,285  3,406  )2,789(  )333(  677  10,408  19,654

  :השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים              

  )ערך נקוב מהוון(נטו , אופציות בכסף  467  -  )573(  )65(  171  -  -

  )ערך נקוב מהוון(נטו , אופציות מחוץ לכסף  1,465  )17(  )2,326(  559  319  -  -

 

 

  

  

  . למטבע חוץכולל צמודים  )א(

  .ההפרשה הכללית והנוספת לחובות מסופקים נוכו באופן יחסי מבסיסי ההצמדה השונים בסעיף זה  )ב(

.לרבות מכשירים נגזרים שהבסיס שלהם מתייחס לפריט לא כספי  )ג(

  )המשך(דוח על נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  - 5באור 
  )מבוקר (2007 בדצמבר 31ליום 

  מדווחיםסכומים 
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  2007 בדצמבר 31  2008 ביוני 30  

  )מבוקר(  )תי מבוקרבל(  

    )ח"במיליוני ש(  

       מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים .א

      התקופהיתרות החוזים או הסכומים הנקובים שלהם לסוף 

       : היתרה מייצגת סיכון אשראיעיסקאות בהן

  2,582  3,063  אשראי תעודות

  6,993  7,551  ערבויות להבטחת אשראי 

  7,440  8,161  ערבויות לרוכשי דירות

  13,822  12,910  ערבויות והתחייבויות אחרות

  14,993  15,965  מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו

      ד ומסגרות אשראי אחרות "מסגרות חח

  17,347  18,425  בחשבונות לפי דרישה שלא נוצלו

  21,335  19,918  התחייבויות בלתי חוזרות לתת אשראי שאושר ועדיין לא ניתן

  5,883  5,562  ויות להוצאת ערבויותהתחייב

      

      : התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות אחרות.ב

      ציוד וכלי רכב, של בניינים דמי שכירות –חוזי שכירות לזמן ארוך ) 1(

      וכן דמי אחזקה בשל התקשרויות לתשלום בשנים הבאות

  246  184  בשנה ראשונה

  131  127  בשנה שניה

  107  105  בשנה שלישית

  80  79  בשנה רביעית

  53  53  בשנה חמישית

  106  90   שנים5מעל 

  723  638  סך הכל

  298  393  התחייבויות לרכישת ניירות ערך

  219  184  בציוד ובאחרים, התחייבויות להשקעה בבניינים

      פיקדונות עתידיים) 2(

      יעוריעיסקאות עם מפקידים לקבלת פיקדונות גדולים במועדים עתידיים ובש

      ריבית קבועים מראש במועד ההתקשרות

      :פירוט סכומי הפיקדונות העתידיים ומועדי ההפקדה כפי שנקבעו בתנאי העיסקאות

  17  17  בשנה ראשונה

  17  17  בשנה שניה

  17  17  בשנה שלישית

  17  17  בשנה רביעית

  17  17  בשנה חמישית

  49  38  שנה שישית ואילך

  134  123  ייםסך הכל פיקדונות עתיד

 

  התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות - 6באור 
  סכומים מדווחים 
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לרבות בקשות  ,  תובענות משפטיותוחברות מאוחדות מסויימותבמהלך העסקים השוטף הוגשו כנגד הבנק   .ג

  . לאישור תביעות ייצוגיות

,  באשר לסיכויי התובענותתהמתבססות על חוות דעת משפטיו, לדעת הנהלת הבנק והנהלות החברות המאוחדות  

במקום בו נדרשו , נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות, לרבות הבקשות לאישור התביעות הייצוגיות

  .לכיסוי נזקים כתוצאה מתובענות כאמור, הפרשות

לדעת הנהלת הבנק והנהלות החברות המאוחדות סכום החשיפה הנוספת בשל תביעות שהוגשו נגד הבנק ונגד   

ח ואשר אפשרות התממשותן " מיליון ש2ת המאוחדות בנושאים שונים שסכום כל אחת מהן עולה על החברו

  .ח"  מיליון ש101 -מסתכם בסך של כ, אינה קלושה

  :להלן פירוט של תובענות שהסכום הנטען בהן הוא מהותי  .1

 רה מאוחדת שלו הגישה חברה זרה הנמצאת בהליכי פירוק תביעה נגד הבנק וחב1997בחודש ספטמבר   .א

 מיליון 153-כ כום של ועובדים מסוימים שלהם בס)מ" בע83ל "ברטרייד חברה למסחר ולמימון בינ(

 מיליון דולר על ידי החברה הזרה לחשבון בבנק שהתנהל על שם 43.4 בגין העברת ,ח למועד הגשתה"ש

רו למנהל החברה שהנתבעים פעלו באופן שאפש, בין היתר, מפרק החברה טוען. מנהל החברה הזרה

בית המשפט המחוזי בירושלים נתן תוקף של , 2008 ביוני 24ביום . ל"הזרה לגזול ממנה את הסכום הנ

סכום הפשרה ישולם על ידי חברת הביטוח אשר ביטחה . פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין הצדדים

  .את הבנק במועד האירוע נשוא התביעה

תביעה ביחד עם בקשה להכיר , אביב-בבית המשפט המחוזי בתל, ק הוגשה נגד הבנ2000 ביוני 15ביום   .ב

  .ח" מיליארד ש1בתביעה כתביעה ייצוגית על סך 

התובע טוען כי הבנק בפרסומים שונים הבטיח למפקידים בערוצי הבנקאות הישירה בפיקדונות   

מור  לשנה מעל הריבית המקובלת וכי הא1%הטבה בריבית בשיעור של , שקליים בשירות עצמי

בפרסומים השונים וכן המידע שנמסר למפקיד בעת ההפקדה המקורית יש בו כדי להטעות את 

 ניתנת גם בגין התקופות שבהן מתחדש הפיקדון 1%המפקידים לחשוב כי ההטבה בריבית בשיעור של 

  .כפי שזה נעשה בפועל, אוטומטית ולא רק בעד תקופת ההפקדה המקורית

שלם לו ולכל המפקידים הרלבנטיים שאותם הוא מייצג את ההטבה לפיכך דורש התובע מן הבנק ל  

 אישר בית המשפט 2003בדצמבר . בריבית גם בעד התקופות שבהן חודשו הפיקדונות באופן אוטומטי

 ניתנה החלטתו הבנק ערער על ההחלטה לבית המשפט העליון וטרם. את התביעה כתביעה יצוגית

  .בנושא

יפו בקשה לאישור תביעה כתביעה -אביב-גשה לבית המשפט המחוזי בתל הו2004 באוקטובר 14ביום   .ג

-א"התשמ) שירות ללקוח(ח כנגד הבנק על סמך חוק הבנקאות " מיליארד ש2-ייצוגית על סך של כ

  .1984-ד"התשמ,  לתקנות סדר הדין האזרחי29 וכן תקנה 1981

וחות הבנק שלא כדין ובניגוד נושא התביעה היה במקור טענות המבקש לפיהן נגבו ממנו ומכלל לק  

עמלת הקצאת אשראי , עמלת דמי ניהול קבועים, כפי שהם מוצגים בתעריפון הבנק, לפטורים שבצידן

לטענת המבקש הבנק הטעה את לקוחותיו והפר את חובות . ועמלת דמי ניהול פיקדון ניירות ערך

הוא חייבם בעמלות למרות שעל מאחר ש, הגילוי בהן הוא חב כלפיהם וכן הפר חובות חוזיות כלפיהם

כן טוען המבקש כי בכך . פי המוצג בתעריפון הבנק הם היו זכאים לפטורים מתשלום עמלות אלה

  . התעשר הבנק שלא כדין

לאחר שהוגשה לבית המשפט תגובת הבנק לבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית ותשובת המבקש   

הוגשה לבית המשפט בקשה לתיקון כתב ,  צוגיתלתגובת הבנק לבקשה לאישור התביעה כתביעה יי

במסגרתה ביקש התובע למחוק את כל אותו חלק בתביעה המתייחס לעמלת דמי ניהול , התביעה

 1.12-בית המשפט נעתר לבקשת התיקון וסכום התביעה הוקטן לסך של כ. ניירות ערךפיקדון 

לבקשה המתוקנת לאישור בעקבות התיקון הוגשה מטעם הבנק תגובה מתוקנת . ח"שליארד ימ

  . ותשובה מתוקנת מטעם התובעהתביעה כתביעה ייצוגית

ביום . א את הבקשה לאישור התביעה כייצוגית"דחה בית המשפט המחוזי בת, 2007 בדצמבר 25ביום   

  . הגיש התובע ערעור לבית המשפט העליון על פסק הדין2008 בפברואר 10

מחוזי בתל אביב בקשה לאשר הגשת תביעה ייצוגית נגד הבנק  הוגשה לבית המשפט ה2005בחודש יוני   .ד

   .ח" מיליון ש576בסך 

  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות - 6באור 
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, )כולל (2004 עד 2002בשנים , הבנק לא עמד בהבטחות שפרסם באתר האינטרנט שלו, לטענת המבקש  

התובע דורש מהבנק לשלם . שנעשו באמצעות  האינטרנט, לגבי הטבות בריבית לפיקדונות מסויימים

את , אשר לא זכו להטבה המובטחת בהתאם לפרסומים, פקידים באמצעות האינטרנטלו ולכלל המ

הוגשה תגובת הבנק לבקשה לאישור . הנזק שנגרם להם כתוצאה מאי קבלת ההטבות שהובטחו להם

  .התביעה כתביעה ייצוגית

גשת בקשה לאשר ה,  הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב על ידי לקוח הבנק2006בחודש פברואר   .ה

  .ח" מיליון ש300-שסכומה הוערך על ידי המבקש בסך של כ, תביעה ייצוגית נגד הבנק

הבנק לא מגלה את התמחור , ללקוחות הבנק" מוצרים מובנים"במסגרת מכירת , לטענת המבקש  

, וזאת, אשר באה לביטוי במרווח פיננסי שנוצר לטובת הבנק בעסקה, נסתרת" עמלה"המלא וכן גובה 

  . בניגוד לחובות הגילוי המוטלות על הבנק בהתאם לדין,לפי הטענה

כל לקוחות הבנק , לפי הנטען, הקבוצה אליה מתייחסת התביעה הייצוגית שהגשתה מתבקשת היא  

 2006 ועד לינואר 1999החל מינואר , אשר השקיעו במוצרים המובנים השונים אשר שווקו על ידי הבנק

הוגשה תגובת הבנק לבקשה לאישור התביעה . י כנטעןואשר הבנק לא גילה להם את הטעון גילו

  .כתביעה ייצוגית

, יפו-אביב- בבית המשפט המחוזי בתל2006 בספטמבר 12בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה ביום   .ו

 7הסך הנטען של התביעה הייצוגית שמבוקש אישורה הוא . נגד הבנק ונגד בנק הפועלים ובנק דיסקונט

לא נעשה . ח" מיליארד ש10- בגוף הבקשה נטען כי הנזק לקבוצה הנטענת נאמד בח כאשר"מיליארד ש

הבנקים ,  לטענת המבקשת  . ברור של סכום תביעה ספציפי לכל אחד מן המשיבים  בתובענה שיוך

עמלת הקצאת אשראי ודמי ניהול , המשיבים גבו מלקוחותיהם ריבית בגין אשראי שקלי לא צמוד

שיעורים ובסכומים זהים וזאת כתוצאה מתיאום מחירים והסדר כובל ד ב"קבועים בחשבונות חח

ידי המבקשת הוא השבה של גביית היתר -הסעד הנתבע על. האסור על פי חוק ההגבלים העסקיים

של שיעורי " הפחתה רטרואקטיבית"הנטענת ללקוחות המשיבים שנטלו אשראי שקלי לא צמוד או 

הוגשה תגובת הבנק . בים גבו בעשר השנים האחרונותהריבית והעמלות האמורות שהבנקים המשי

את , א" קיבל בית המשפט המחוזי בת2008 בינואר 21ביום . לבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית

הבנק הגיש בקשת רשות ערעור על פסק הדין .  הבקשה ואישר את ניהול התביעה כתביעה ייצוגית

היועץ המשפטי קבע כי על , 2008 במאי 29מיום טה בהחלבית המשפט העליון . לבית המשפט העליון

 על  הודיע לבית המשפט העליון היועץ המשפטי לממשלה. להגיש עמדתו בכתב  לגבי הבקשהלממשלה 

 . ויגיש את עמדתו בכתבהתייצבותו בהליך בקשות רשות הערעור שהוגשו מטעם הבנקים

יפו בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד -ביבא- הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל2007 בינואר 31ביום   .ז

אחד המבקשים . מ"מ והבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"הבנק וכן כנגד בנק דיסקונט לישראל בע

ל "המבקש הנ. ידי הבנק ונמצאות בבעלותו-עמית בקופות גמל שלטענתו מנוהלות על, לטענתו, הוא

, לטענתו". מופקעות"סקאות בניירות ערך הן טוען כי העמלות שמשלמות קופות הגמל לבנק בגין ע

לעמלות סבירות ומקובלות שהיה צריך "מעבר , נגרם לו וליתר העמיתים נזק בסכום העמלות ששולמו

המבקשים עותרים . ח" מיליון  ש200סכום התביעה הייצוגית הנטען נגד כל המשיבים הוא ". לשלם

וכן להורות לבנק " לשיעור הראוי"התאם לסעדים שונים וביניהם קביעת רף מקסימלי לעמלה ב

הוגשה תגובת הבנק . להשיב לקופות את כל העמלות שגבה מהקופות ביתר בתוספת ריבית מתאימה

, פסק דיןנתן בית המשפט המחוזי , 2008 ביוני 26ביום . לבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית

 . התביעה ללא צו להוצאותההסתלקות שהגישו המבקשים בתיק ודוחה את המאשר את הודעת

 הוגשו לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעה ובקשה לאישור תובענה ייצוגית 2006 בנובמבר 23ביום   .ח

המבקשים טוענים כי הבנקים גובים . מ"מ ובנק דיסקונט לישראל בע"נגד הבנק ונגד בנק הפועלים בע

ה הנגבה מן המגזר המסחרי והמגזר בגין אשראי למגזר משקי הבית ריבית בשיעור גבוה בהרבה מז

העיסקי וזאת למרות שהסיכון במתן אשראי למגזר משקי הבית נמוך משמעותית מהסיכון של מגזרים 

אלה וכי שיעור ריבית מופרז זה נובע מניצול של כוח המיקוח הנמוך של משקי הבית ושל כוחם 

,  חוק ההגבלים העסקייםהמבקשים טוענים כי מדובר בהפרה של. המונופוליסטי של המשיבים

האוסר על בעל מונופולין לנצל לרעה את מעמדו בשוק וכי קיים חשד ממשי שהעדר , 1988-ח"תשמ

  .הינו פרי הסדר כובל בין הצדדים, בכל הנוגע למגזר משקי הבית, התחרות בין המשיבים
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ובל לשירות כן טוענים המבקשים כי שיעור הריבית נקבע תוך הטעיית הצרכנים לגבי המחיר המק  

שירות ( וחוק הבנקאות 1981-א"תשמ, בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן, אשראי למגזר משקי הבית

 .1981-א"תשמ, )ללקוח

הפער בין שיעור ) 1(לטענת המבקשים הנזק שנגרם להם ולחברי הקבוצה הינו תוצאת המכפלה של   

לוואות למגזר משקי הבית בשוק שהיה נקבע לה, הריבית שנגבה בפועל לבין שיעור הריבית ההוגן

סכומי האשראי שכל אחד מן המבקשים וחברי הקבוצה נטלו בשבע השנים שקדמו להגשת ) 2(תחרותי 

  . התובענה

. ח לפי שיטה שניה" מיליארד ש5.2-ח  על פי שיטה אחת ו" מיליארד ש5.6הנזק הנטען על ידם הינו 

הוגשה תגובת הבנק . ח" מיליארד ש1.6 סכום הנזק הנאמד המיוחס ללקוחות הבנק הינו לפחות

קיבל את הבקשה לעיכוב הליכים שהגיש בית המשפט . לבקשה  לאישור התביעה כתביעה ייצוגית

רשות ה ת עד למתן החלטת בית המשפט העליון בבקש, זוהורה על עיכוב ההליכים בתביעה הבנק ו

  .כייצוגית, לעיל' והמתוארת בסעיף  על ההחלטה לאשר את התביעה  לערער שהגיש הבנק

נגד הבנק ונגד כונסי ,  תביעות זהות260יפו -א" הוגשו לבית משפט השלום בת2008 בינואר 31ביום   .ט

-ח לסך של כ" ש787,000-סכומה של כל תביעה נע בין הסך של  כ. הנכסים שמונו על ידי בית המשפט

. והם יידונו כתביעה אחת, ל" הנעל פי החלטת בית המשפט אוחד הדיון בכל התביעות. ח" ש1,350,000

התובעים הינם רוכשי דירות נופש בפרויקט מלון . ח" מיליון ש270-הסכום הכולל של התביעות הינו כ

לטענת התובעים הבנק וכונסי הנכסים התרשלו בהשגחה על הפרוייקט ונמנעו מלממן . נופית באילת

תביעות אלו .  לרבות ירידת ערך הדירותאת דמי השמירה וכתוצאה מכך נגרמו לתובעים נזקים גדולים

סכומן הכולל של כל .  תביעות נוספות שהוגשו נגד הבנק באותה עילה ומתבררות בנפרד5-מצטרפות ל

  . ח" מיליון ש288.6-התביעות בקשר לפרויקט זה מסתכם בסך של  כ

 בנקים נוספים ונגד נגד, יפו נגד הבנק-אביב- הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל2007 באפריל  1ביום    .י

סכום . גופים שרכשו מן הבנקים את השליטה במנהלי קרנות נאמנות בקשה לאישור תובענה ייצוגית

  .ח" מיליון ש131-ידי המבקשים בכ-התביעה הנטען כנגד הבנק מוערך על

ידי מנהלי קרנות -שנוהלו על, החזיקו ומחזיקים ביחידות בקרנות נאמנות, לטענתם, המבקשים  

 גבה הבנק ממנהלי קרנות בשליטתו עמלות 2004החל משנת , לטענת המבקשים.  הבנקבשליטת

, ח בשיעור גבוה מזה שגבה מגופים אחרים ובכך"עבור ביצוע עסקאות בניירות ערך ובמט' ברוקראז

  . פעל שלא כדין

 מכר הבנק את אחזקותיו במנהלי הקרנות לצדדים שלישיים אך 2006אמנם במהלך שנת , לטענתם  

משיך לספק אותם שירותים לקרנות הנאמנות תמורת עמלות גבוהות אף יותר משנגבו קודם מ

כי הבנק ורוכשי השליטה , מתבקשת המסקנה, מהמשך אספקת השירותים כאמור. למכירת השליטה

במנהלי הקרנות סיכמו כי תמורת הפחתת המחיר ששולם עבור מנהל קרנות הנאמנות ימשיך הבנק 

דבר , תמורת העמלות הגבוהות שנגבו עד למכירה, סחר שסיפק קודם למכירהלספק את שירותי המ

  .את מכירת השליטה במנהלי הקרנות, לטענתם, המרוקן מתוכן

נזק , שהיו או שהינן בשליטת הבנק, המבקשים טוענים כי נגרם להם וליתר מחזיקי היחידות בקרנות  

הוגשה תגובת הבנק . ביית היתר הנטענתהמשקף את הקיטון בשווי היחידות בקרנות הנאמנות עקב ג

  .לבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית

יפו בקשה לאישור תובענה -אביב- הוגשה נגד הבנק בבית המשפט המחוזי בתל2007 ביוני 26ביום   .יא

קדון יהבנק גובה מלקוחותיו עמלת דמי ניהול פ, לטענת התובע. ח" מיליון ש200ייצוגית בסכום של  

, בכל פעם שמתבצעת מכירה חלקית בהיקף נמוך של מניה מסוימת,  גבוהה מהמוסכםרךניירות ע

ובנוסף , בגינה משולמת עמלה ביום הביצוע  בסכום המינימום הקבוע בתעריפון הבנק, במהלך הרבעון

 בכל פעם שהתובע ביצע, לפיכך. על ניירות הערך שלא נמכרו, נגבית עמלת דמי הניהול בתום הרבעון

גבה , מינימוםלסכום עמלת השהעמלה בגינה לא הגיעה , מכירה חלקית בהיקף נמוך של מניה מסוימת

כשהסכום , את עמלת דמי הניהול הנגבית בסוף הרבעון, ממנו הבנק את עמלת המינימום ובנוסף

אותם היה על הבנק , גבוה מדמי הניהול המקסימאליים המוסכמים, המצטבר של שני הסכומים

היה על הבנק להפחית מהסכום הכולל של דמי הניהול את עמלת המינימום , טענת התובעל. לגבות

כי מסמכי הבנק והודעותיו אינם משקפים את סכומי , התובע טוען עוד. שגבה בעת המכירה החלקית
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הוגשה תגובת הבנק לבקשה לאישור התביעה . עמלת דמי הניהול הנגבים בפועל במהלך הרבעון

  .כתביעה ייצוגית

. כפי שיפורט להלן, לרבות בקשות לאישור תביעות ייצוגיות, כמו כן תלויות ועומדות נגד הבנק תובענות  .2

בשלב זה לא , המתבססת על חוות דעת משפטיות באשר לסיכויי הליכים משפטיים אלה, לדעת הנהלת הבנק

  :ליכים משפטייםלהלן פירוט של ה. בוצעה בגינם  הפרשהניתן להעריך את סיכוייהם ומטעם זה לא 

יפו בקשה לאישור תביעה -אביב- הוגשה נגד הבנק בבית המשפט המחוזי בתל2007 באוקטובר 11ביום   .א

הבנק גובה דמי ניהול בפיקדון ניירות ערך , לטענת התובעים.  ח" מיליון ש435-ייצוגית בסכום של כ

ואף אם האחזקה נמשכה , וםח בגין ניירות ערך שנקנו ונמכרו באותו י" ש5.5בסכום המינימום של 

, לפי הטענה, הבנק ביטל באופן חד צדדי פטור מעמלת דמי ניהול שהבנק התחייב לתת; שעה בלבד

הבנק גובה עמלת קנייה ; לגבי קניית קרנות נאמנות מסוימות באמצעות הוראות קבע חודשיות

ל פי מצגי הבנק לגבי  הניתנת ע20%ללא מתן הנחה של , ומכירה של ניירות ערך בשיעורי המינימום

בעת ביצוע מכירה ; מכירה של ניירות ערך בגין פעולות המתבצעות באמצעות האינטרנט/עמלת קניה

לקראת עליית שיעורי המס על  (2005רעיונית של ניירות ערך על ידי לקוחותיו במהלך חודש דצמבר 

י הניהול שגבה כהוצאה בדמ, לטענת התובעים, לא התחשב הבנק, )2006פעולות בשוק ההון בתחילת 

כי אם במהלך הרביע נמכר נייר ערך , עוד טוענים התובעים; מוכרת של הלקוח לצורך חישוב המס

מסויים ובגינו מחוייב הלקוח בדמי ניהול ניירות ערך בסכום המינימלי יש להפחית סכום זה מסכום 

הבנק גבה  קנס שבירה ; כךדמי הניהול המינימליים שיחוייבו בגין אותו רבעון והבנק אינו פועל 

בגין משיכת כספי פיקדונות שלא בנקודות , תוך פגיעה בריבית שנצברה ובקרן, בסכומים מוגזמים

הבנק מעגל את סכומי הריבית לאגורות שלמות מדי , בפיקדונות יומיים מסוג פדיום; היציאה שנקבעו

;  לעשות את העיגול פעם אחת בלבדבניגוד להוראות בנק ישראל לפיהן יש , וזאת לטענת התובעים, יום

וכך נפגע , הבנק אינו מאחד פיקדונות שקליים של אותו לקוח שהינם מאותו סוג ולאותה תקופה

  . הלקוח בשיעור הריבית שהיה מקבל אילו היה הבנק מאחד את הפיקדונות

א ניתן בשלב מוקדם זה ל, המתבססת על חוות דעת יועציו המשפטיים של הבנק, לדעת הנהלת הבנק  

  .להעריך את סיכויי הבקשה

בנק הפועלים ובנק דיסקונט  ,  הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד הבנק2008 באפריל 3ביום   .ב

לטענת . ח" מיליון ש84- הבנקים  מוערך בסך של כ3סכום התביעה נגד . א"לבית המשפט המחוזי בת

דירים מסכומי הריבית הנצברים אצלם הבנקים מתעשרים שלא כדין ומפיקים רווחים א, התובעים

, מסכומי המיסים אותם הם גובים מלקוחותיהם בשיטת הניכוי במקור בעת מכירת ניירות ערך

בהתאם להוראות סעיף " הכנסה אחרת"מכירת יחידה בקרן נאמנות  ומכל , מכירת פיקדונות שקליים

לום או מרווח הון במכירת נייר מתש, ניכוי מתמורה(או תקנות מס הכנסה / לפקודת מס הכנסה ו164

הבנקים , לטענת התובעים. 2002-ג"התשס, )ערך במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית

גובים את סכום המס במועד המכירה של נייר הערך או הפיקדון או קרן הנאמנות אולם מעבירים את 

הנובעת מהשהיית כספי המס הריבית , לטענתם.  לחודש החולף15-סכומי המס לרשות המיסים רק ב

  .  בידי הבנקים  מהווה התעשרות שלא כדין של הבנקים כלפי לקוחותיהם מהם נגבו המיסים

בשלב מוקדם זה לא ניתן , המתבססת על חוות דעת יועציו המשפטיים של הבנק, לדעת הנהלת הבנק  

  .להעריך את סיכויי הבקשה

. 2008 במאי 6א ביום "שה לבית המשפט המחוזי בתשהוג, לאישורה כתביעה ייצוגית תביעה ובקשה  .ג

מבלי , בגין טיפול בחובותיהם, לטענת התובעת הבנק מחייב חשבונות לקוחות בהוצאות משפטיות

 -הוראות  ניהול בנקאי תקין  "–ובניגוד להוראות המפקח על הבנקים , לקבל אישור ערכאה שיפוטית

כאשר הבנק מחייב את חשבונות לקוחותיו בהוצאות , ןכמו כ". חיוב לקוחות בשכר טרחה של עורך דין

גובה הבנק בגין הוצאות אלה , )והן אלה שלא, הן אלה שאושרו על ידי ערכאה שיפוטית(משפטיות 

כפי , ולא ריבית והפרשי הצמדה) ריבית פיגורים, במקרים רבים(ריבית בשיעור הריבית החלה בחשבון 

הסעד המבוקש הינו השבת . 1961 -א "תשכ, רבית והצמדהבהתאם לחוק פסיקת , שרשאי הבנק לגבות

וכי התובענה , "מדובר בסכומי עתק"כי , אך  נטען,  הסכומים אשר גבה הבנק ביתר ללא נקיבת סכום

במהלך שבע השנים שלפני , מוגשת בשם כל לקוחות הבנק אשר חשבונם חויב בגין הוצאות משפטיות

המתבססת על חוות דעת יועציו ,   לדעת הנהלת הבנק.הגשת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית

 . בשלב מוקדם זה לא ניתן להעריך את סיכויי הבקשה, המשפטיים של הבנק
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יפו בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד -אביב- הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל2008 במאי 14ביום   .ד  

ש בבנקים "ן כי הוא מנהל חשבונות עוהמבקש טוע"). הבנקים: "להלן(הבנק וכן כנגד בנק הפועלים 

עוד טוען . ש שלו ביתרת זכות"אלו וכי לא שולמה לו ריבית בגין תקופות בהן עמדו חשבונות העו

המבקש כי לא הוסבר לו כי קיים אפיק השקעה שיכול להניב לו ריבית יומית בגין יתרת זכות 

בהן , הפרה של מספר הוראות דין, מהווה לטענת המבקש, התנהגות הבנקים הנטענת. בחשבונותיו

פקודת , חוק עשיית עושר ולא במשפט, חוק השומרים, חוק הנאמנות, חוק ההגבלים העסקיים

אותה התבקש בית , הקבוצה בשמה הוגשה התביעה). שירות ללקוח(הבנקאות וחוק הבנקאות 

 התביעה  השנים שקדמו להגשת7הינה כל לקוחות הבנקים שהיו אי פעם במהלך , המשפט לאשר

סכום התביעה . ש שלהם ושלא שולמה להם ריבית על יתרת זכות זו"ביתרת זכות בחשבון העו

כאשר לא צוין בתביעה מהו סכום , ח" מיליארד ש3.4הייצוגית הנטען מוערך על ידי המבקש בסך של 

בחוות הדעת שצורפה לבקשה לאישור ובה הוצגה , יחד עם זאת. הנזק המיוחס לכל אחד מהבנקים

לדעת הנהלת .  ח" מיליארד ש1.69צוין כי החלק בנזק המיוחס לבנק הינו , דרך חישוב הנזק הנטען

בשלב מוקדם זה לא ניתן להעריך את , המתבססת על חוות דעת יועציו המשפטיים של הבנק, הבנק

 . סיכויי הבקשה

בנק ייצוגית נגד כ בקשה לאישור תביעהלבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה  2008 במאי 29ביום   .ה

סכום התביעה הוערך על .  בנק מרכנתיל  דיסקונט והבנק הבינלאומי הראשון, בנק דיסקונט, לאומי

. ח נגד כל הבנקים ללא ייחוס סכום לכל בנק בנפרד" מיליון ש115-ידי המבקשים בסך כולל של כ

ך על חשבון אחר אשר נמש, ח מלקוח"בעת שהבנק מבצע פעולת קניית שיק במט, לטענת התובעים

אזי יום הערך שבו מזוכה חשבון הלקוח בסכום השיק הינו תאריך המאוחר ליום הערך , ל"בבנק בחו

משהה בחזקתו למשך פרק הבנק , באופן שלפי הטענה, בו נגרע סכום השיק מהחשבון עליו משוך השיק

קוחות הבנק אשר הקבוצה אליה מתייחסת התביעה הייצוגית הינה כל ל. זמן את הכספים המועברים

ובין אם על דרך , בין אם על דרך העברה בנקאית, ל לחשבונם בישראל"ביצעו העברות כספים מחו

ואשר יום הערך בו זוכה חשבונם ,  השנים אשר קדמו להגשת התביעה7במשך , ח"הפקדת שיק במט

ית שאישורה עילת התביעה הייצוג. בבנק היה מאוחר ליום הערך בו נמשכו הכספים מהחשבון המעביר

בנוגע לתאריך ערך , מתבקש נסמכת על טענה בדבר אי גילוי והטעייה שהטעה הבנק את לקוחותיו

 .הפרת חובה חקוקה והפרת חוזה, וטענות בדבר עשיית עושר ולא במשפט, זיכוי הכספים בחשבון

ניתן בשלב מוקדם זה לא , המתבססת על חוות דעת יועציו המשפטיים של הבנק, לדעת הנהלת הבנק

 .להעריך את סיכויי הבקשה

יפו בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד -אביב- הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל2008 ביוני 30ביום   .ו

התביעה "). הבנקים: "להלן(מ "מ ובנק הפועלים בע"הבנק וכן כנגד בנק דיסקונט לישראל בע

ונים המסופקים על ידם מתייחסת לעמלות הנגבות על ידי הבנקים עבור שירותי בנקאות ש

, העמדת וטיפול באשראי, להבדיל מעמלות בגין הקצאת" תפעוליות"עמלות (ללקוחותיהם הפרטיים 

נטען כי בין הבנקים הושגו הסכמות לגבי העלאת או הפחתת מחירי העמלות ). שאינן חלק מהתביעה

קיימו הבנקים , כךנטען כי בעשותם . וקיים חשש שאף הושגו הסכמות בדבר יצירת עמלות חדשות

ניצלו לרעה את כוחם , הגבל עסקי בלתי חוקי לעניין שיעורי העמלות שהם גובים מלקוחותיהם

. והתעשרו שלא כדין על חשבון לקוחותיהם") קבוצת ריכוז", לפי הטענה, בהיותם(המונופוליסטי 

ות מחיר בלתי שילמו לקוחות הבנקים עבור העמל, בבקשה נטען כי בשל ההסדרים הכובלים האמורים

חישוב . הוגן הגבוה מהמחיר אשר היה משולם אלמלא קיומו של הקרטל אשר מנע תחרות חופשית

הסכום הנתבע מוצג כנגזר מהכנסות הבנקים מעמלות ששולמו על ידי משקי הבית ואלו הנובעות 

ת כי מחצית מההכנסות הללו נגבות תוך תיאום מחירים בעקבו, כהערכה, נטען. מבנקאות פרטית

היו העמלות נמוכות יותר בצורה , ואלמלא תיאומי המחירים בין הבנקים, הסדרים כובלים

הוערך סכום , בהתאם להנחות שונות שצוינו בבקשה, לפיכך. 25%משמעותית ולפחות בשיעור של 

 3כאשר בכותרת הבקשה צוין כי סכום התביעה הינו , ח" מיליארד ש3.5הנזק המצרפי בסך של 

אולם צוין בבקשה , לא נערך יחוס ספציפי של סכום הנזק הנתבע מכל אחד מהבנקים. ח"מיליארד ש

, לדעת הנהלת הבנק. 30%-כי חלקו היחסי של הבנק מנתח הפעילות הבנקאית בישראל מוערך בכ

בשלב מוקדם זה לא ניתן להעריך את סיכויי , המתבססת על חוות דעת יועציו המשפטיים של הבנק

  .הבקשה

 הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים תובענה ובקשה לאשור תביעה ייצוגית 2008וגוסט  בא4ביום   .ז

") ל"קה("מ "בע) 1996(ניהול קרנות השתלמות " קהל", מ"בנק דיסקונט לישראל בע, נגד הבנק

בהתאם לחוק להגברת התחרות , לטענת המבקש). כנתבע פורמלי(והממונה על שוק ההון והביטוח 
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העבירה , 2005-ה"התשס, )תיקוני חקיקה(ת וניגודי העניינים בשוק ההון בישראל וצמצום הריכוזיו

חברה מנהלת "ל ל"את השליטה בנכסי קופות הגמל שהיו בשליטת קה, בהוראת הבנקים, ל"קה

את כספי התמורה שהתקבלו על ידם , כביכול, וכי הבנקים נטלו וניכסו לעצמם שלא כדין" אחרת

" ניהולם והנאמנות עליהם, העברת השליטה בנכסי קופות הגמל"ור עב, מהחברה המנהלת האחרת

במישרין , אינם רשאים לקבל טובת הנאה כלשהי, ובעל השליטה בחברה מנהלת, מאחר וחברה מנהלת

נטען כי כספי התמורה שהתקבלו . מלבד הוצאות ודמי ניהול, בקשר עם ניהול קופת גמל, או בעקיפין

ומקורם בזכויות , הינם פירות שנכסי קופות הגמל הצמיחו, ופות הגמלבגין העברת השליטה כאמור בק

. זהו רווח השייך לעמיתים בקופות הגמל ולא למי מהנתבעים, לכן, העמיתים הנובעות מנכסים אלה

כאשר חלקו של , ח" מיליון ש260 -נטען כי התמורה שהתקבלה על ידי הבנקים מסתכמת בסכום של כ

  . ח" מיליון ש149.5ם בסך של בנק לאומי בסכום זה מסתכ

, )קופות גמל(על הפרת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים , המבקש מבסס את עילת התביעה בין היתר

חוק , חוק עשיית עושר ולא במשפט, 1994-ד"התשנ, חוק השקעות משותפות בנאמנות, 2005-ה"התשס

קבוצה בשמה מתבקש אישור  ה. חוק השליחות וחוק הנאמנות, )רישוי(חוק הבנקאות , החוזים

י כל אחד "שהנכסים שלהן נשלטו ונוהלו ע, כלל העמיתים בכל קופות הגמל: הינה, התביעה כייצוגית

, או בשליטתו של הבנק הנתבע/שהיו בבעלותו ו, )ל"ככל הנראה מדובר בקה(מהמנהלים הנאמנים 

תב התביעה ולבקשה המבקש צירף את הממונה על שוק ההון והביטוח לכ. והועברו לחליפיהם

הפיקוח והביצוע של הוראות חוק קופות , על הרישוי, הממונה מופקד, מאחר ולטענת המבקש, לאישור

כדי , הגמל ולכן מן הראוי שהוא ישמיע עמדתו מן הבחינה העניינית והציבורית ומאחר ויהיה בכך

המתבססת על חוות , נקלדעת הנהלת הב. לסייע לליבון והכרעה בשאלות הכרוכות בתובענה הייצוגית

 .בשלב מוקדם זה לא ניתן להעריך את סיכויי הבקשה, דעת יועציו המשפטיים של הבנק

 הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים תובענה ובקשה לאשור תביעה כייצוגית 2008 באוגוסט 4ביום   .ח

בהתאם , ענת המבקשלט ).כנתבע פורמלי(מ והממונה על שוק ההון והביטוח "לאומי גמל בע, נגד הבנק

, )תיקוני חקיקה(לחוק להגברת התחרות וצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון בישראל 

את השליטה בנכסי קופות הגמל שהיו בשליטה , בהוראת הבנק, גמל-העבירה לאומי, 2005-ה"התשס

את כספי , כולכבי, הבנק נטל וניכס לעצמו שלא כדין, לטענת המבקש ".אחרות חברות מנהלות"ל

העברת השליטה והניהול של נכסי "עבור , התמורה שהתקבלו על ידו מהחברות המנהלות האחרות

וכן בעל השליטה בחברה , חברה מנהלת, מאחר ולטענת המבקש" קופות הגמל והנאמנות עליהם

 ,בקשר עם ניהול קופת גמל, במישרין או בעקיפין, אינם רשאים לקבל טובת הנאה כלשהי, מנהלת

נטען כי התמורה שהתקבלה בגין העברת השליטה כאמור בקופות הגמל . מלבד הוצאות ודמי ניהול

זהו , לכן, ומקורה בזכויות העמיתים הנובעות מנכסים אלה, הינה פירות שנכסי קופות הגמל הצמיחו

 1.0016 -הסכום הנתבע  מסתכם בכ. רווח השייך לעמיתים בקופות הגמל ולא למי מהנתבעים

המבקש מבסס את . ח המהווה לטענת המבקש את סכום התמורה שקבל הבנק מהמכירה"רד שמיליא

חוק , 2005-ה"התשס, )קופות גמל(על הפרת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים , התביעה בין היתר

חוק , חוק החוזים, חוק עשיית עושר ולא במשפט, 1994-ד"התשנ, השקעות משותפות בנאמנות

, הקבוצה בשמה מתבקש אישור  התביעה כייצוגית. חוק השליחות וחוק הנאמנות, )רישוי(הבנקאות 

 כל אחד מהמנהלים על ידישהנכסים שלהן נשלטו ונוהלו , כלל העמיתים בכל קופות הגמל: הינה

והועברו , או בשליטתו של הבנק הנתבע/שהיו בבעלותו ו, )ככל הנראה מדובר בלאומי גמל(הנאמנים 

מאחר , רף את הממונה על שוק ההון והביטוח לכתב התביעה ולבקשה לאישורהמבקש צי. לחליפיהם

הפיקוח והביצוע של הוראות חוק קופות הגמל ולכן מן , על הרישוי, הממונה מופקד, ולטענת המבקש

כדי לסייע לליבון , הראוי שהוא ישמיע עמדתו מן הבחינה העניינית והציבורית ומאחר ויהיה בכך

המתבססת על חוות דעת יועציו , לדעת הנהלת הבנק. כות בתובענה הייצוגיתוהכרעה בשאלות הכרו

 .בשלב מוקדם זה לא ניתן להעריך את סיכויי הבקשה, המשפטיים של הבנק

 הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים תובענה ובקשה לאשור תביעה ייצוגית 2008 באוגוסט 4ביום   .ט

, מ" לאומי בע–פסגות מנהלי קרנות נאמנות , מ" נאמנות בעלאומי פיא חברה לניהול קרנות, נגד הבנק

, לטענת המבקש). כנתבע פורמלי(מ והרשות לניירות ערך "בע) 1971(קסלמן וקסלמן חברה לנאמנות 

תיקוני (בהתאם לחוק להגברת התחרות וצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון בישראל 

חברות "ל את השליטה והניהול בקרנות הנאמנות שבבעלותו להעביר כל מנה, 2005-ה"התשס, )חקיקה

את כספי התמורה שהתקבלו על ידו , כביכול, והבנק נטל וניכס לעצמו שלא כדין" מנהלות אחרות

לטענת ". העברת השליטה בנכסי קרנות הנאמנות וניהולם"עבור , מהחברות המנהלות האחרות

, אינם רשאים לקבל טובת הנאה כלשהי, ה מנהלתובעל השליטה בחבר, נאמן, חברה מנהלת, המבקש
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מלבד הוצאות ודמי ניהול ולכן נטען כי כספי התמורה שהתקבלו בגין , בקשר עם ניהול קרנות נאמנות

ומקורם , העברת השליטה כאמור בקופות הנאמנות הינם פירות שנכסי קרנות הנאמנות הצמיחו

יך לקרנות ולבעלי היחידות בהן ולא למי זהו רווח השי, לכן, בזכויות הנובעות מנכסים אלה

 מיליארד 1.885-התמורה שהתקבלה על ידי הבנק מסתכמת בסכום של כ, לטענת המבקש. מהנתבעים

על , המבקש מבסס את התביעה בין היתר. וזהו הסכום אותו תובע המבקש עבור חברי הקבוצה, ח"ש

, חוק החוזים, ית עושר ולא במשפטחוק עשי, 1994-ד"התשנ, הפרת חוק השקעות משותפות בנאמנות

הקבוצה בשמה מתבקש אישור  התביעה . חוק השליחות וחוק הנאמנות, )רישוי(חוק הבנקאות 

י המנהלים "שהנכסים שלהן נשלטו ונוהלו ע, כלל בעלי היחידות בכל קרנות הנאמנות: הינה, כייצוגית

רות ערך לכתב התביעה ולבקשה המבקש צירף את הרשות לניי. והועברו לחליפיהם, שבשליטת הבנק

הפיקוח והביצוע של הוראות , על הרישוי, כך נטען, הרשות מופקדת, מאחר ולטענת המבקש, לאישור

חוק ההשקעות ולכן מן הראוי שהיא תשמיע את עמדתה מן הבחינה העניינית והציבורית ומאחר 

, לדעת הנהלת הבנק. וגיתכדי לסייע לליבון והכרעה בשאלות הכרוכות בתובענה הייצ, ויהיה בכך

בשלב מוקדם זה לא ניתן להעריך את סיכויי , המתבססת על חוות דעת יועציו המשפטיים של הבנק

 .הבקשה

להלן פירוט של בקשות לאישור תביעות ייצוגיות בסכומים מהותיים שהוגשו נגד  בנק לאומי למשכנתאות   .3

המתבססת על חוות דעת , ש" דעת הנהלת בלמובהסתמך על, לדעת הנהלת הבנק). ש" בלמ-להלן (מ "בע

, נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות, ש באשר לסיכויי הליכים אלה"היועצים המשפטיים של בלמ

  : כאמורלכיסוי נזקים כתוצאה מתביעות, במקום בו נדרשו הפרשות

יעה ייצוגית כנגד  בקשה לאישור תב2000 ביוני 21יפו הוגשה ביום -אביב-לבית המשפט המחוזי בתל  .א

 לתקנות סדר הדין 29תקנה , 1981 –א "התשמ, )שירות ללקוח(ש על סמך חוק הבנקאות "בלמ

שמתבקש , סכום התביעה. 1981 -א "תשמ,  וחוק הפיקוח על עסקי ביטוח1984-ד"התשמ, האזרחי

  .ח" מיליון ש100-ידי המבקשים בכ-מוערך על, אישורה כתביעה ייצוגית

טוענים לגבי שווי מבנים לצורכי ביטוח נכס במסגרת נטילת , ש"ו הלוואה מבלמהמבקשים אשר נטל  

ש או מטעמו הערכת שווי מופרזת של "לטענת המבקשים נעשית על ידי בלמ. ש"הלוואות מבלמ

המבקשים טוענים כי כך נעשה . ש"ידי לקוחות בלמ-דבר הגורם לתשלום יתר של פרמיה על, המבנה

הדיון בתביעה מעוכב עד אשר יוכרעו , חלטת בית המשפט המחוזיבהתאם לה. גם במקרה שלהם

  .א  להלן.4 בסעיףהערעורים בענין הנסקר 

 וכנגד מגדל חברה ש"בלמיפו כנגד -אביב- הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל2006 בדצמבר 2ביום   .ב

. יים חלקייםבקשה לאישור תובענה ייצוגית בקשר לתשלומי  תגמולי ביטוח ח") מגדל("מ "לביטוח בע

  .ח"שמיליון  150, לטענת המבקשת, סכום התביעה הייצוגית המשוער הוא

לווים הנוטלים הלוואה : פי הנטען בבקשה על. ש"מבלמהמבקשת  ובן זוגה  המנוח נטלו  הלוואה   

על לווים שהצטרפו ; שבו המבטחת היא מגדל,   ללווים יכלו להצטרף להסדר ביטוח חייםש"מבלמ

תגמולי ביטוח חלקיים בשיעור , כאמור נמנים  לווים שקיבלו כאשר אירע מקרה הביטוחלביטוח חיים 

הבנק ומגדל הבטיחו , בניגוד לתשלום שבוצע בפועל; נמוך הן מסכום הביטוח והן מיתרת ההלוואה

תגמולי ביטוח בשיעור יתרת ההלוואה העומדת לפירעון או בשיעור "לווים כאמור -לשלם למבוטחים

  . כך לטענת המבקשת–)" הנמוך מביניהם(ח סכום הביטו

לדעת הנהלת . ש בקשות לאישור תביעות ייצוגיות כפי שיפורט להלן"כן תלויות ועומדות נגד בלמ-כמו  .4

ש באשר "המתבססת על חוות דעת היועצים המשפטיים של בלמ, ש"בהסתמך על דעת הנהלת בלמ, הבנק

ן להעריך את סיכוייהם ומטעם זה לא בוצעה בגינם בשלב זה לא נית, לסיכויי הליכים משפטיים אלה

  :להלן פירוט של הליכים משפטיים. הפרשה

 בקשה לאשר הגשת תובענה ייצוגית 1997 ביולי 17יפו הוגשה ביום -אביב-לבית המשפט המחוזי בתל  .א

 ש ביחד עם  בנקים למשכנתאות נוספים בקשר עם גביית"כנגד בלמ, ח"על סך של למעלה ממיליארד ש

כל אחד מן המבקשים נטל הלוואה מאחד מן הבנקים . עמלות ביטוחי חיים וביטוחי מבנה של לווים

במסגרת נטילת ההלוואה הם צורפו לביטוח חיים או , לטענת המבקשים. למשכנתאות המשיבים

חלק מדמי הביטוח הגיע לידי הבנקים , לטענתם. ביטוח נכס שנערכו באמצעות הבנקים המשיבים

  . זאת שלא כדיןהמשיבים ו
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 ניתנה החלטתו של בית המשפט כי לא ניתן לדון בתובענה שהוגשה במתכונת 1997 בנובמבר 17ביום   

,  וחוק ההגבלים העיסקיים1981-א"תשמ, )שירות ללקוח(של תובענה ייצוגית על פי  חוק הבנקאות 

  .מחק בית המשפט את התביעה הכספית על הסף, לפיכך. 1988-ח"תשמ

,  לתקנות סדר הדין האזרחי29ע בית המשפט כי ניתן לדון בעתירה במסגרת תקנה עם זאת קב  

בית . 1996 במאי 10רק בעתירה לסעד הצהרתי ביחס לעילות שנוצרו קודם ליום , 1984-ד"התשמ

בנושא הסדר הכובל וסוגית הביטוחים "המשפט קבע כי העילות שניתן יהיה לדון בהן במסגרת זו הינן 

  ". השונים

כל אחד מהבנקים , ש"החלטה זו תלויים ועומדים בבית המשפט העליון ערעורים מטעם בלמעל   

בהתאם להחלטה של בית המשפט העליון ביצועה של . למשכנתאות הנתבעים האחרים והתובעים

לפיכך התביעה לא תתברר עד למתן החלטה על ידי בית המשפט . החלטת בית המשפט המחוזי עוכב

  .העליון בכל הערעורים

כי על אף שניתן , בתמצית, בו נקבע,  ניתן על ידי בית המשפט העליון פסק דין2005 בספטמבר 1ביום   

 לכלי להגשת תביעות ייצוגיות הרי 29לעשות שימוש באמצעים פרשניים על מנת להפוך את תקנה 

חום בעיקר בשים לב להליכי חקיקה תלויים ועומדים בת, זאת. שלעת הזו אין זה ראוי לעשות כן

    . אכן פורסם חוק תובענות ייצוגיות2006 במרס 12ביום . התובענות הייצוגיות

המתבססת על חוות דעת היועצים המשפטיים , ש"בהסתמך על דעת הנהלת בלמ, לדעת הנהלת הבנק  

  .בשלב זה לא ניתן להעריך  את סיכויי הערעורים, ש"של בלמ

ש בקשה לאישור תביעה "יפו נגד בלמ-אביב-י בתל הוגשה בבית המשפט המחוז2003 ביוני 10ביום    .ב

הבקשה והתביעה שצורפה . ייצוגית שעניינה גביית יתר נטענת מלווים שנטלו הלוואות בריבית משתנה

בינן לטענות שעמדו ) חלקיתלפחות (אליה מנוסחות באופן בלתי ברור אך עולה מהן כי קיימת חפיפה 

לסעדים , ש ואשר נדחה על ידי בית המשפט"הוגש נגד בלמהליך אחר לאישור תביעה ייצוגית שביסוד 

  .שהתבקשו בו ולקבוצה שהתבקש ייצוגה

  .ח" מיליון ש90-ידי המבקשים בכ-סכום התביעה הייצוגית שהתבקש אישורה מוערך על  

בין הבקשה לאישור תביעה ייצוגית הנסקרת כאן לבין הבקשה ) הלפחות חלקית(לאור החפיפה   

הוסכם בין הצדדים על עיכוב הליכים בתובענה עד לאחר , ל"יצוגית האחרת הנלאישור התביעה הי

הסכמה זו הודעה לבית המשפט .  בירור הערעור שהוגש בגין דחיית הבקשה לאישור התביעה האחרת

  .ובהתאם טרם הוגשה תגובה לבקשה לאישור תביעה ייצוגית

כך רשאי המבקש בהליך כאן לחדש את ולפי, הערעור בבקשה לאישור התביעה הייצוגית האחרת נדחה  

  .ההליכים בבקשה לאישור תביעה ייצוגית

המתבססת על חוות דעת היועצים המשפטיים , ש"בהסתמך על דעת הנהלת בלמ, לדעת הנהלת הבנק  

  .לאור השלב המוקדם של ההליך לא ניתן להעריך את סיכוייו, ש"של בלמ

חוזי בירושלים בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד  הוגשה בבית המשפט המ2007 באוגוסט 19ביום   .ג

בחלק מההלוואות שמעמיד " לווה נוסף"ש ועמה נוסח כתב תובענה ייצוגית בקשר לצירוף "בלמ

  .ח" מיליון ש5מעל , לטענת המבקשים, סכום התביעה הייצוגית המשוער הוא. ש"בלמ

הלווה , לטענתם". לווה נוסף "ש צירופו של"המבקשים טוענים כי במסגרת הלוואה שנטלו דרש בלמ  

אילו האדם , לטענת המבקשים. הנוסף אינו לווה כלל אלא פיקציה ולמעשה מדובר בערב להלוואה

אכן היה מצורף כערב להלוואה לא היה הוא נדרש לערוך ביטוח חיים בקשר " לווה נוסף"שצורף כ

  .כפי שנדרש לעשות בפועל, להלוואה

, ש"ידי בלמ-על" לווים נוספים"ייצוגית בשם כל אלו שהוגדרו כהמבקשים עותרים לאישור תובענה 

שאינם בעלי זכויות בנכס שמושכן ואשר במסגרת ההלוואה נדרשו לערוך ביטוח חיים ושילמו דמי 

  .בשבע השנים שקדמו להגשת התובענה, במישרין או באמצעות הלווים העיקריים, ביטוח בגינו

ש לבטל את דרישת "שולמו כאמור וכן צו המורה לבלמהמבקשים דורשים השבה של דמי ביטוח ש

  .עריכת ביטוח חיים ושעבודו ביחס ללווים הנוספים חברי הקבוצה

המתבססת על חוות דעת היועצים המשפטיים , ש"לדעת הנהלת הבנק בהסתמך על דעת הנהלת בלמ

  . לא ניתן להעריך את סיכוייו, בשלב מוקדם זה של ההליך, ש"של בלמ
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  מ  " נפט בעפז חברת  .ד

בחודש ינואר "). פז "-להלן (מ " בחברת פז חברת נפט בע15.72%-מ מחזיקה ב"לאומי אחזקות ריאליות בע  .1

 2007 בינואר 1החל מיום .  מהדירקטורים20% מונו שני דירקטורים על ידי לאומי בפז המהווים 2007

  ).חלק מניירות ערך זמינים למכירהעד לתאריך זה הוצגה ההשקעה כ(הוצגה ההשקעה על בסיס שווי מאזני 

ן ובחלקו "עודף העלות יוחס בחלקו לנכסי נדל. הרישום לפי שווי מאזני בוצע על בסיס העלות ששולמה

  . למוניטין אשר יופחת על פני עשר שנים בהתאם להוראות המפקח על הבנקים

  . להלן. 1.  ב11פורט בביאור כמ,  הודיע בנק ישראל לבנק שפז הינה קונגלומרט2007 ביולי 3במכתב מיום 

, וקיימים הליכים משפטיים, ביניהן ייצוגיות, כנגד פז וחברות מאוחדות שלה הוגשו תביעות משפטיות  .2

לגבי תביעות אלה . הגז ומתקני תשתית, פיקוח רשויות השלטון ותלויות אחרות הנוגעים למשק הדלק

לא ניתן להעריך בשלב זה את , מקצועיים ואחריםה, להערכת פז ובהסתמך על חוות דעת יועציה המשפטיים

  .ולפיכך לא נעשתה הפרשה בגינם, אם בכלל, השפעת האמור לעיל על הדוחות הכספיים

  .2008 ביוני  30ראה הדוחות הכספיים של פז ליום , להרחבה בעניין הליכים אלה   

  מ"החברה לישראל בע  .ה

, מ הוגשו תביעות משפטיות בטענה כי נזקי גוף ורכוש" בעכנגד חברות מאוחדות מסוימות של החברה לישראל  

ל היה חלק בו וכן "אשר לטענת התובעים לחברות המאוחדות הנ, נובעים מזיהום נחל הקישון, שנגרמו לתובעים

  .בדבר דרישת המשרד להגנת הסביבה לשאת בעלויות פינוי משקעים מזוהמים מנחל הקישון

חוות דעתם של יועציהן המשפטיים אינן יכולות להעריך את סכום החשיפה בהתבסס על , ל"הנהלות החברות הנ  

ולכן לא נכללו כל הפרשות בנדון בדוחות הכספיים של החברה לישראל , אם בכלל, ל"בגין התביעות והדרישה הנ

  . מ והחברות המאוחדות שלה"בע

  .ת שירותים מחברות תשתיתתלויה החברה בקבל, לצורך קיום פעילות של חברה מאוחדת של החברה לישראל  

  .2008 ביוני 30מ ליום "ראה הדוחות הכספיים של החברה לישראל בע, להרחבה בעניין נושאים אלה  

   נכסים של נספי השואה   .ו

פרסמה בינואר  , ")הועדה("ועדת חקירה פרלמנטרית שהוקמה לנושא איתור והשבת נכסים של נספי השואה 

על פי , פלשתינה הועברו-כסים של נספי שואה שהיו מופקדים בבנק אנגלומהדוח עלה כי נ.  דוח מסכם2005

, לממונה הישראלי על רכוש האויב , לידי הממונה הבריטי על רכוש האויב, הוראות שהיו בתוקף באותה עת

יחד עם זאת הומלץ בדוח על שערוך הכספים בצירוף הפרשי הצמדה . או הוחזרו לזכאים, לאפוטרופוס הכללי

  . למשך התקופה שהם היו בעבר בידי הבנק, טיבייםרטרואק

, )השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה( נכנס לתוקף חוק נכסים של נספי השואה 2006 בינואר 3-ב

) כהגדרת מונחים אלה בחוק(הקובע כי מי שמחזיק בישראל נכסים של נספי שואה ") החוק(", 2006 -ו "התשס

, שהוקמה על פי הוראות החוק, ")החברה("מ "ר ולהשבת נכסים של נספי השואה בעחייב להעבירם לחברה לאיתו

דוח ועדת השיערוך נמסר לבנק . אשר שיעורם נקבע על ידי ועדת שערוך מיוחדת, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית

  . ובהתאם נעשו הפרשות מתאימות לפי הערכת הבנק

כדי שניתן יהיה , ח" מיליון ש20ר הבנק  לחברה סכום של  העבי, מתוך רגישות ציבורית וכמחווה של רצון טוב

בהתאם להוראות החוק ועל , בחייהם, לעשות שימוש בסכום זה לשם תשלום כספים ליורשי הנספים ולניצולים

  . כמצוות החוק, פי קריטריונים ראויים אשר ייקבעו על ידי החברה

או שהוא חייב ) כעמדתו של הבנק(סכומים כלשהם הבנק הודיע לחברה כי אם ייקבע שאין הוא חייב בתשלום 

. אזי כל יתרת הסכום  תחשב כתרומה למטרות הנזכרות לעיל, בתשלום כספים שסכומם נמוך מהסכום ששולם

שסכומם גבוה מהסכום , אם ייקבע כי הבנק חייב בתשלום סכומים לניצולים או ליורשים של נספי השואה

  .יקוזז על ידי הבנק מסכום החבות) ד ונושא ריביתצמוד למד(אזי סכום התשלום , ששולם

, ח" מיליון ש148-לתשלום סכום משוערך של כ, התקבלה בבנק דרישה ראשונה מאת החברה, 2008 במרס  4ביום 

כאשר מאוחר יותר הפחיתה החברה את סכום , על פי הוראות החוק, שלטענת החברה על הבנק להעביר לה

תוך שהוא דוחה את הטענה כי קיימת לו חבות , הבנק השיב לדרישת החברה.  ח" מיליון ש130-הדרישה לכ

  . כספית ביחס לרוב רובם של הנכסים הכלולים בדרישה



        דוחות כספייםדוחות כספייםדוחות כספייםדוחות כספיים

127  

כבודק חיצוני , מר תיאודור אור, )בדימוס( את כבוד שופט בית המשפט העליון 2007הבנק מינה בתחילת יולי 

ושל התנהלות , אם וככל שהיא קיימת, הוראות החוקלשם בדיקה עצמאית ובלתי תלויה של חבות הבנק על פי 

לפני מספר ימים העביר הבודק לידי הבנק את חלקו .  כהגדרתם בחוק, הבנק בכל הנוגע לנכסים של נספי השואה

ח מאשש הבודק את עמדת הבנק בנושאים העיקריים  שבמחלוקת בין "בשני חלקי הדו. ח שכתב"השני של הדו

, 2000שפורסמו על ידי הבנק בשנת , ח מתייחס הבודק לחשבונות ללא תנועה"של  הדובחלקו השני . הבנק לחברה

חובת , לדברי הבודק". חשבונות שלא נדרשו"באתר האינטרנט של הבנק כ, בתיאום עם האפוטרופוס הכללי

הבודק . ההוכחה המשפטית אם כספים אלה שייכים לנספי השואה מוטלת על החברה וקיים קושי להוכיח זאת

לאחר שתוגשנה , סכום מסויים שיוערך על ידי הבנק בעתיד,  מתוך רצון טוב, מליץ לבנק כי יוענק על ידו לחברהמ

אשר יוכל להוות  כל או , כנזכר לעיל, הבודק מזכיר את הסכום שהועבר כבר על ידי הבנק. כל דרישות החברה

רה ויהיו בידיו מלוא הנתונים הבנק ישקול המלצה זו לאחר שתוגשנה כל דרישות החב. חלק ממענק זה

  .הרלוונטיים

  .ח הבודק"אין  צורך בתוספת להפרשה בגין דרישה זו או בגין האמור בדו,  להערכת הבנק, בשלב זה

 התקבל בבנק מכתב מאת רשות ההגבלים העסקיים בו נאמר כי הממונה בוחנת בימים אלה את 2008במרס    .ז

ולקבוע כי התקיימו , 1988-ח"תשמ, לחוק ההגבלים העסקיים) 1)(א(43אפשרות הפעלת סמכותה לפי סעיף 

הבנק , מ"בנק המזרחי המאוחד בע, מ"בנק דיסקונט לישראל בע, מ"הסדרים כובלים בין בנק הפועלים בע

  .שעניינם העברת מידע הנוגע לעמלות, והבנק, מ"הבינלאומי הראשון לישראל בע

לאחרונה האריכה . 2008 ביוני 30תם בכתב בפניה עד ליום הממונה אפשרה  מלכתחילה לבנקים להביא את עמד

   .2008 בספטמבר 15הממונה את המועד עד ליום 

  . הבנק בוחן את הודעת הממונה ואת האמצעים שיש לנקוט בנושא
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  2008 ביוני 30    

    חוזי ריבית  חוזי  חוזים  חוזי 

      מטבע  בגין  סחורות

     מדד-שקל   אחר  חוץ  מניות  ואחרים

  )ח"וני שיבמיל(   

  סכום נקוב של מכשירים נגזרים) 1(          

  )1(נגזרים מגדרים ) א          

  Forward חוזי    -  -  -  -  6

-  -  21  1,808  -  Swaps  

 סך הכל  -  1,808  21  -  6

   בהם(Swaps)חוזי החלפת שיעורי ריבית : מזה          

 התאגיד הבנקאי הסכים לשלם שיעורי ריבית קבוע  -  861  -  -  -

 )1) (2 (ALMנגזרים ) ב          

 Futuresחוזי   65  6,999  -  2,593  91

 Forwardחוזי   8,082  21,058  78,016  -  1,209

 חוזי אופציה שנסחרים בבורסה          

    אופציות שנכתבו  -  -  7,052  9,966  133

    אופציות שנקנו  -  -  7,153  9,976  133

  חוזי אופציה אחרים          

    אופציות שנכתבו  50  15,500  32,670  1,421  -

    אופציות שנקנו  20  12,222  30,858  1,695  -

-  -  5,701  56,201  1,275  Swaps  

  סך הכל  9,492  111,980  161,450  25,651  1,566

   בהם(Swaps)חוזי החלפת שיעורי ריבית : מזה          

 התאגיד הבנקאי הסכים לשלם שיעורי ריבית קבוע  -  7,475  -  -  -

  )1(נגזרים אחרים  )ג          

-  -  -  -  -  Swaps  

  סך הכל  -  -  -  -  -

  Spotנגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ ) ד          

  נגזרי אשראי בהם התאגיד הבנקאי ערב  -  -  -  -  1,434

 Spotחוזי החלפת מטבע חוץ   -  -  7,441  -  -

  סך הכל  -  -  7,441  -  1,434 

  סך הכל כללי  9,492  113,788  168,912  25,651  3,006

  

  . Spotלמעט נגזרי אשראי וחוזי החלפות מטבע חוץ   )1(

  .אשר לא יועדו ליחסי גידור, נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק  )2(

  

   סיכוני אשראי ומועדי פרעון,היקף – פעילות במכשירים נגזרים – 7באור 
  )בלתי מבוקר (מדווחיםסכומים 

  
  
  הפעילותהיקף . א
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  2008 ביוני 30    

    חוזי ריבית  חוזי  חוזים  חוזי 

      מטבע  בגין  סחורות

     מדד-שקל   אחר  חוץ  מניות  ואחרים

  )ח"וני שיבמיל(   

   מכשירים נגזריםשווי הוגן ברוטו של) 2(          

  )1(נגזרים מגדרים ) א          

  שווי הוגן ברוטו חיובי  -  71  -  -  6

 שווי הוגן ברוטו שלילי  -  30  17  -  6

  )1()2 (ALMנגזרים ) ב          

  שווי הוגן ברוטו חיובי  45  1,421  4,126  343  25

 שווי הוגן ברוטו שלילי  286  1,268  4,631  355  25

  )1 (אחריםנגזרים ) ג          

  שווי הוגן ברוטו חיובי  -  -  -  -  -

 שווי הוגן ברוטו שלילי  -  -  -  -  -

  נגזרי אשראי) ד          

  נגזר אשראי בהם התאגיד הבנקאי ערב          

  שווי הוגן ברוטו חיובי  -  -  -  -  -

  שווי הוגן ברוטו שלילי  -  -  -  -  20

  

  

  . למעט נגזרי אשראי  )1(

  .אשר לא יועדו ליחסי גידור, כסים וההתחייבויות של הבנקנגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנ  )2(

  

  )המשך( סיכוני אשראי ומועדי פרעון, היקף – פעילות במכשירים נגזרים – 7באור 
  )בלתי מבוקר( סכומים מדווחים
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  2007 ביוני 30    

    חוזי ריבית  חוזי  חוזים  חוזי 

      מטבע  בגין  סחורות

    ד מד-שקל   אחר  חוץ  מניות  ואחרים

  )ח"וני שיבמיל(   

  סכום נקוב של מכשירים נגזרים) 1(          

  )1(נגזרים מגדרים ) א          

-  -  81  5,156  -  Swaps  

 סך הכל  -  5,156  81  -  -

   בהם(Swaps)חוזי החלפת שיעורי ריבית : מזה          

 התאגיד הבנקאי הסכים לשלם שיעורי ריבית קבוע  -  3,254  -  -  -

 )1) (2 (ALMנגזרים ) ב          

 Futuresחוזי   -  9,448  -  99  91

 Forwardחוזי   6,606  11,544  70,512  -  1,008

 חוזי אופציה שנסחרים בבורסה          

    אופציות שנכתבו  -  -  6,123  9,194  128

    אופציות שנקנו  -  -  6,229  9,225  128

  חוזי אופציה אחרים          

    אופציות שנכתבו  19  16,748  35,065  1,822  -

    אופציות שנקנו  -  13,292  32,210  2,147  -

-  -  4,082  29,336  1,200  Swaps  

  סך הכל  7,825  80,368  154,221  22,487  1,355

   בהם(Swaps)חוזי החלפת שיעורי ריבית : מזה          

 התאגיד הבנקאי הסכים לשלם שיעורי ריבית קבוע  -  5,577  -  -  -

  )1(נגזרים אחרים  )ג          

-  -  -  500  -  Swaps  

  סך הכל  -  500  -  -  -

  Spotנגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ ) ד          

  נגזרי אשראי בהם התאגיד הבנקאי ערב  -  -  -  -  900

 Spotחוזי החלפת מטבע חוץ   -  -  15,493  -  -

  סך הכל  -  -  15,493  -  900

  סך הכל כללי  7,825  86,024  169,795  22,487  2,255

  

  . Spotי וחוזי החלפות מטבע חוץ למעט נגזרי אשרא  )1(

  .אשר לא יועדו ליחסי גידור, נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק  )2(

  

  )המשך( סיכוני אשראי ומועדי פרעון, היקף – פעילות במכשירים נגזרים – 7באור 
  )בלתי מבוקר( סכומים מדווחים
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  2007 ביוני 30    

    חוזי ריבית  חוזי  חוזים  חוזי 

      מטבע  בגין  סחורות

     מדד-שקל   אחר  חוץ  מניות  ואחרים

  )ח"וני שיבמיל(   

  שווי הוגן ברוטו של מכשירים נגזרים) 2(          

  )1(נגזרים מגדרים ) א          

  שווי הוגן ברוטו חיובי  -  268  -  -  -

 שווי הוגן ברוטו שלילי  -  122  25  -  -

  )1()2 (ALMנגזרים ) ב          

  שווי הוגן ברוטו חיובי  37  382  2,158  701  30

 שווי הוגן ברוטו שלילי  91  298  2,167  742  30

  )1 (אחריםנגזרים ) ג          

  שווי הוגן ברוטו חיובי  -  60  -  -  -

 שווי הוגן ברוטו שלילי  -  127  -  -  -

  נגזרי אשראי) ד          

  נגזר אשראי בהם התאגיד הבנקאי ערב          

  שווי הוגן ברוטו חיובי  -  -  -  -  -

  שווי הוגן ברוטו שלילי  -  -  -  -  -

  

  

  . למעט נגזרי אשראי  )1(

  .אשר לא יועדו ליחסי גידור, נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק  )2(

  

  

  

  

  

  )המשך( סיכוני אשראי ומועדי פרעון, היקף – פעילות במכשירים נגזרים – 7באור 
  )בלתי מבוקר( סכומים מדווחים
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  2007 בדצמבר 31   

    חוזי ריבית  חוזי  חוזים  חוזי 

      מטבע  בגין  סחורות

     מדד-שקל   אחר  חוץ  מניות  ואחרים

  )ח"וני שיבמיל(   

  סכום נקוב של מכשירים נגזרים) 1(          

  )1(נגזרים מגדרים ) א          

-  -  24  2,710  -  Swaps  

 סך הכל  -  2,710  24  -  -

   בהם(Swaps)חוזי החלפת שיעורי ריבית : מזה          

 התאגיד הבנקאי הסכים לשלם שיעורי ריבית קבוע  -  1,739  -  -  -

 )1) (2 (ALMנגזרים ) ב          

 Futuresחוזי   19  4,465  -  148  158

 Forwardחוזי   8,585  27,992  85,748  -  708

 חוזי אופציה שנסחרים בבורסה          

  אופציות שנכתבו    -  -  4,760  9,961  125

    אופציות שנקנו  -  -  5,108  10,034  125

  חוזי אופציה אחרים          

    אופציות שנכתבו  27  15,987  40,919  1,740  -

    אופציות שנקנו  8  12,536  37,320  2,025  -

-  -  6,098  47,936  1,220  Swaps  

  סך הכל  9,859  108,916  179,953  23,908  1,116

   בהם(Swaps)שיעורי ריבית חוזי החלפת : מזה          

 התאגיד הבנקאי הסכים לשלם שיעורי ריבית קבוע  -  7,465  -  -  -

  )1(נגזרים אחרים  )ג          

-  -  -  -  -  Swaps  

  סך הכל  -  -  -  -  -

  Spotנגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ ) ד          

  נגזרי אשראי בהם התאגיד הבנקאי ערב  -  -  -  -  975

 Spotזי החלפת מטבע חוץ חו  -  -  12,207  -  -

  סך הכל  -  -  12,207  -  975

  סך הכל כללי  9,859  111,626  192,184  23,908  2,091

  

  . Spotלמעט נגזרי אשראי וחוזי החלפות מטבע חוץ   )1(

  .אשר לא יועדו ליחסי גידור, נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק  )2(

  

  )המשך( סיכוני אשראי ומועדי פרעון, היקף – פעילות במכשירים נגזרים – 7באור 
  )מבוקר ( מדווחיםסכומים
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  2007 בדצמבר 31   

    חוזי ריבית  חוזי  חוזים  חוזי 

      מטבע  בגין  סחורות

     מדד-שקל   אחר  חוץ  מניות  ואחרים

  )ח"וני שיבמיל(   

  שווי הוגן ברוטו של מכשירים נגזרים) 2(          

  )1(נגזרים מגדרים ) א          

  שווי הוגן ברוטו חיובי  -  98  -  -  -

 שווי הוגן ברוטו שלילי  -  17  18  -  -

  )1()2 (ALMנגזרים ) ב          

  שווי הוגן ברוטו חיובי  18  984  3,214  609  24

 שווי הוגן ברוטו שלילי  193  899  3,254  627  23

  )1 (אחריםנגזרים ) ג          

  ובישווי הוגן ברוטו חי  -  -  -  -  -

 שווי הוגן ברוטו שלילי  -  -  -  -  -

  נגזרי אשראי) ד          

  נגזר אשראי בהם התאגיד הבנקאי ערב          

  שווי הוגן ברוטו חיובי  -  -  -  -  -

  שלילישווי הוגן ברוטו   -  -  -  -  20

  

  

  . למעט נגזרי אשראי  )1(

  .ר לא יועדו ליחסי גידוראש, נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק  )2(

  

  

  )המשך( סיכוני אשראי ומועדי פרעון, היקף –במכשירים נגזרים  פעילות – 7באור 
  )מבוקר (מדווחיםסכומים 
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  2008 ביוני 30    

          ממשלות    

        /דילרים  ובנקים    

    בורסות  קיםבנ  ברוקרים  מרכזיים  אחרים  סך הכל

   )בלתי מבוקר(    

  )ח"וני שיבמיל(    

  יתרות מאזניות של נכסים הנובעים            

  )2 ()1(ממכשירים נגזרים   279  2,859  17  -  2,882  6,037

  סיכון אשראי חוץ מאזני בגין             

 )3 (מכשירים נגזרים  1,185  13,567  94  3  6,724  21,573

  סך הכל סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים  1,464  16,426  111  3  9,606  27,610

  

  

  2007 ביוני 30    

          ממשלות    

        /דילרים  ובנקים    

    בורסות  בנקים  ברוקרים  מרכזיים  אחרים  סך הכל

   )בלתי מבוקר(    

  )ח"וני שיבמיל(    

  יתרות מאזניות של נכסים הנובעים            

  )2 ()1(רים נגזרים ממכשי  222  1,848  20  1  1,545  3,636

  סיכון אשראי חוץ מאזני בגין             

 )3 (מכשירים נגזרים  1,538  10,857  369  -  5,193  17,957

  סך הכל סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים  1,760  12,705  389  1  6,738  21,593

  

  

  2007 בדצמבר 31    

          ממשלות    

        /דילרים  ובנקים    

    בורסות  בנקים  ברוקרים  םמרכזיי  אחרים  סך הכל

   )מבוקר(    

  )ח"וני שיבמיל(    

  יתרות מאזניות של נכסים הנובעים            

  )2 ()1(ממכשירים נגזרים   210  2,710  26  -  2,001  4,947

  סיכון אשראי חוץ מאזני בגין             

 )3 (מכשירים נגזרים  1,221  14,821  144  1  6,670  22,857

  סך הכל סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים  1,431  17,531  170  1  8,671  27,804

  

  . לא קיימים הסדרי התחשבנות נטו  )1(

, ח" מיליוני ש3,636 - 2007 ביוני 30(ח " מיליוני ש6,037מתוך זה יתרה מאזנית של מכשירים נגזרים העומדים בפני עצמם בסך   )2(

  .כסים אחריםהכלולה בסעיף נ) ח" שי מיליונ4,947 -2007 בדצמבר 31

כפי שחושב לצורך מגבלות ) לרבות בגין מכשירים נגזרים עם שווי הוגן שלילי(סיכון אשראי חוץ מאזני בגין מכשירים נגזרים   )3(

  .על חבות של לווה

  

  

  

  )המשך( סיכוני אשראי ומועדי פרעון, היקף – פעילות במכשירים נגזרים – 7באור 
  סכומים מדווחים

  
  
  סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים לפי צד נגדי לחוזה. ב
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  2008 ביוני 30    

    עד  מעל שלושה  מעל שנה    

    שלושה  חודשים  ועד  מעל  

    חודשים  ועד שנה  חמש שנים  חמש שנים  סך הכל

   )בלתי מבוקר(   

  )ח"וני שיבמיל(   

  :חוזי ריבית          

   מדד–   שקל   1,279  5,417  943  1,853  9,492

     אחר  14,833  35,647  44,191  19,117  113,788

  חוזי מטבע חוץ  80,745  77,590  3,426  7,151  168,912

  חוזים בגין מניות  16,797  7,576  1,249  29  25,651

 חוזי סחורות ואחרים  605  930  1,437  34  3,006

  סך הכל  114,259  127,160  51,246  28,184  320,849

            

  )בלתי מבוקר (2007סך הכל יוני   123,485  91,880  47,806  25,215  288,386

  )מבוקר (2007סך הכל דצמבר   156,290  97,341  53,297  32,740  339,668

  )המשך( סיכוני אשראי ומועדי פרעון, היקף – פעילות במכשירים נגזרים – 7באור 
  סכומים מדווחים

  
  
   סכום נקוב–עון פירוט מועדי פר. ג
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  לשישה חודשים שנסתיימו  לשלושה חודשים שנסתיימו  

     ביוני30ביום      ביוני30ביום   

  2008  2007  2008  2007  

        )ח"במיליוני ש(  

          )א(בגין נכסים . א

  6,524  503  4,688  702  מאשראי לציבור 

  23  )28(  21  )6(  מאשראי לממשלות

  37  )136(  68  )69(  מפיקדונות בבנק ישראל וממזומנים

  1,494  )2,994(  1,619  )1,230(  מפיקדונות בבנקים

  5  7  2  1   מכר חוזרמניירות ערך שנשאלו או שנרכשו במסגרת הסכמי

  1,405  )ד ()1,900(  1,332  )971(  מאגרות חוב

  9,488  )4,548(  7,730  )1,573(  סך הכל בגין נכסים

          )א(בגין התחייבויות . ב

  )5,765(  8,952  )5,622(  3,822  על פיקדונות הציבור

  )39(  2  )32(  )9(  על פיקדונות מממשלות

  )113(  )38(  )68(  )24(  על פיקדונות מבנק ישראל

  )134(  )8(  )31(  52  על פיקדונות מבנקים

  )5(  7  )3(  5  על ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר

  )455(  )634(  )355(  )535(  שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים, על אגרות חוב

  )6,511(  8,281  )6,111(  3,311  סך הכל בגין התחייבויות

          ופעילויות גידורנגזרים בגין מכשירים . ג

  )1(  5  2  )4(  )ב(חלק לא אפקטיבי ביחסי הגידור 

  )34(  )386(  )220(  51  )ג (ALMנטו בגין מכשירים נגזרים ) הוצאות(הכנסות  

  )1(  )22(  )2(  )3(    נטו בגין מכשירים נגזרים אחריםהוצאות

  )36(  )403(  )220(  44  סך הכל בגין מכשירים נגזרים ופעילויות גידור

          אחר. ד

  150  155  77  77  עמלות מעסקי מימון

  91  )52(  69  )80(  )ה (נטו, ממכירת איגרות חוב זמינות למכירה) הפסדים( רווחים

          שמומשו ושטרם מומשו מהתאמות) הפסדים(רווחים 

  74  70  12  )4(  נטו, לשווי הוגן של אגרות חוב למסחר

  412  425  341  167  הכנסות מימון אחרות 

  )66(  )15(  )89(  11   מימון אחרות  )הוצאות(הכנסות 

  661  583  410  171  סך הכל אחר

  3,602  3,913  1,809  1,953  סך כל הרווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

  19  27  3  44  נטו, הפרשי שער: מזה

          פירוט ההשפעה נטו של מכשירים נגזרים מגדרים . ה

          ת מימוןעל הרווח מפעולו

  -  )2(  2  3  מימון בגין נכסים) הוצאות(הכנסות 

  )7(  -  )10(  )10(   מימון בגין התחייבויותהוצאות

  

 

 

 

  . כולל מרכיב אפקטיבי ביחסי הגידור )א(

  .למעט מרכיב אפקטיבי ביחסי הגידור  )ב(

  . יועדו ליחסי גידורמכשירים נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות בבנק אשר לא  )ג(

  .ח" מיליון ש)446 (- בסך של כ(MBS)כולל ריבית והפרשי שער שליליים בגין אגרות חוב מגובי משכנתאות   )ד(

  .לרבות הפרשה לירידת ערך שאינה בעלת אופי זמני) ה(

  

  רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים  - 8באור 
  )בלתי מבוקר(סכומים מדווחים 
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  לשישה חודשים שנסתיימו  דשים שנסתיימולשלושה חו  

     ביוני30ביום      ביוני30ביום   

  2008  2007  2008  2007  

        )ח"במיליוני ש(  

  78  9  78  1  רווחים ממכירת מניות זמינות למכירה

  )13(  )103(  )4(  )28(  הפסדים ממכירת מניות זמינות למכירה 

          שמומשו וטרם מומשו) הפסדים(רווחים 

  9  )94(  8  )69(  נטו , ות לשווי הוגן של מניות למסחרמהתאמ

  151  73  61  52  דיבידנד ממניות זמינות למכירה ולמסחר

  225  )115(  143  )44(  סך הכל מהשקעות במניות

 

 
 
 

  .כולל קרנות נאמנות  )א(

  

  

  

  

  נטו) א( ,מהשקעות במניות) הפסדים(רווחים  - 9באור 
  )בלתי מבוקר(סכומים מדווחים 



        דוחות כספייםדוחות כספייםדוחות כספייםדוחות כספיים

138  

    )בלתי מבוקר( 2008 ביוני 30לשלושה חודשים שנסתיימו ביום         

  

סך הכל 

  מאוחד

  

  מגזר

  אחר

  מגזר 

  ניהול 

  פיננסי

  

מגזר 

  ן"נדל

  

  מגזר 

  עסקי

  

מגזר 

  מסחרי

מגזר 

עסקים 

  קטנים

מגזר 

בנקאות 

   פרטית

  

  מגזר

  משקי בית

  

    ) ח"במיליוני ש(              

  מפעולות מימון לפני  )הפסד(רווח                 

  :מסופקים הפרשה לחובות                  

  -מחיצוניים   79  )181(  327  463  673  471  125  )4(  1,953

  -בינמגזרי   578  276  )106(  )182(  )284(  )303(  34  )13(  -

  סך הכל  657  95  221  281  389  168  159  )17(  1,953

  :הכנסות תפעוליות ואחרות                  

  -מחיצוניים   425  91  111  96  101  14  )1(  27  864

  -נמגזרי בי  65  4  )7(  )8(  )42(  -  1  )13(  -

  סך הכל  490  95  104  88  59  14  -  14  864

  סך כל ההכנסות  1,147  190  325  369  448  182  159  )3(  2,817

  הפרשה לחובות מסופקים  63  -  18  113  100  33  )11(  -  316

   מפעולות בלתי רגילות רווח                  

  לאחר מיסים  202  3  18  8  2  -  17  -  250

  ) הפסד (נקי  רווח  347  27  103  84  127  75  137  )11(  889

  
  

    )א ()בלתי מבוקר (2007 ביוני 30לשלושה חודשים שנסתיימו ביום         

  

סך הכל 

  מאוחד

  

  מגזר

  אחר

  מגזר 

  ניהול 

  פיננסי

  

מגזר 

  ן"נדל

  

  מגזר 

  עסקי

  

מגזר 

  מסחרי

מגזר 

עסקים 

  קטנים

מגזר 

בנקאות 

   פרטית

  

  מגזר

  משקי בית

  

    ) ח"במיליוני ש(              

  מפעולות מימון לפני ) הפסד(רווח                 

  :מסופקים הפרשה לחובות                  

  -מחיצוניים   )267(  )427(  256  402  616  392  829  8  1,809

  -בינמגזרי   863  520  )34(  )132(  )192(  )224(  )788(  )13(  -  

  סך הכל  596  93  222  270  424  168  41  )5(  1,809

  :הכנסות תפעוליות ואחרות                  

  -מחיצוניים   398  116  116  109  104  15  216  57  1,131

  -בינמגזרי   53  4  )11(  )8(  )33(  -    -   )5(  -  

  סך הכל  451  120  105  101  71  15  216  52  1,131

  סך כל ההכנסות  1,047  213  327  371  495  183  257  47  2,940

  הפרשה לחובות מסופקים  54  -    19  62  )123(  19  7  -    38

  מפעולות בלתי ) הפסד( רווח                  

  לאחר מיסיםרגילות   )2(  -  2  -  )1(  -  -  1  -

  נקי  רווח  109  29  60  114  276  80  196  49  913

  
  
  סווג מחדש)  א(

  מגזרי פעילות - 10באור 
  סכומים מדווחים
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    )בלתי מבוקר (2008 ביוני 30 חודשים שנסתיימו ביום לשישה        

  

סך הכל 

  מאוחד

  

  מגזר

  אחר

  מגזר 

  ניהול 

  פיננסי

  

מגזר 

  ן"נדל

  

  מגזר 

  עסקי

  

מגזר 

  מסחרי

מגזר 

עסקים 

  קטנים

מגזר 

בנקאות 

   פרטית

  

  מגזר

  משקי בית

  

    ) ח"במיליוני ש(              

  מפעולות מימון לפני ) הפסד(רווח                 

  :מסופקים הפרשה לחובות                  

  - מחיצוניים  48  )313(  609  893  1,192  950  534  -  3,913

  -בינמגזרי   1,245  510  )165(  )320(  )334(  )534(  )363(  )39(  -

  סך הכל  1,293  197  444  573  858  416  171  )39(  3,913

  :הכנסות תפעוליות ואחרות                  

  -מחיצוניים   851  209  228  190  137  31  3  66  1,715

  -בינמגזרי   123  8  )18(  )16(  )77(  -  1  )21(  -

  סך הכל  974  217  210  174  60  31  4  45  1,715

  סך כל ההכנסות  2,267  414  654  747  918  447  175  6  5,628

  הפרשה לחובות מסופקים  130  -  32  147  248  31  )28(  -  560

   מפעולות בלתי )הפסד(רווח                   

  לאחר מיסיםרגילות   202  3  18  8  2  -  16  )1(  248

  ) הפסד ( נקי רווח  515  64  200  203  237  223  )49(  )34(  1,359

  
  

    )א ()בלתי מבוקר (2007 ביוני 30 חודשים שנסתיימו ביום לשישה        

  

סך הכל 

  מאוחד

  

  מגזר

  אחר

  מגזר 

  ניהול 

  פיננסי

  

מגזר 

  ן"נדל

  

  מגזר 

  עסקי

  

מגזר 

  מסחרי

מגזר 

עסקים 

  קטנים

מגזר 

בנקאות 

   פרטית

  

  מגזר

  משקי בית

  

    ) ח"במיליוני ש(              

  פעולות מימון לפני מ) הפסד(רווח                 

  :מסופקים הפרשה לחובות                  

  -מחיצוניים   )494(  )680(  476  762  1,173  692  1,653  20  3,602

  -בינמגזרי   1,701  878  )53(  )231(  )383(  )384(  )1,493(  )35(  -  

  סך הכל  1,207  198  423  531  790  308  160  )15(  3,602

  :הכנסות תפעוליות ואחרות                  

  -מחיצוניים   823  228  216  188  285  30  259  92  2,121

  -בינמגזרי   103  8  )18(  )15(  )67(  -    1  )12(  -  

  סך הכל  926  236  198  173  218  30  260  80  2,121

  סך כל ההכנסות  2,133  434  621  704  1,008  338  420  65  5,723

  הפרשה לחובות מסופקים  69  1  19  76  )127(  9  2  -  49

  ח מפעולות בלתי רגילות רוו                  

  לאחר מיסים  205  4  22  11  13  1  -  3  259

   נקי  רווח  471  71  142  211  512  162  257  4  1,830

  
  
  סווג מחדש)  א(
  
  

  )המשך(  מגזרי פעילות - 10באור 
  סכומים מדווחים
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    )א  ()מבוקר (2007 בדצמבר 31 ביום לשנה שנסתיימה        

  

סך הכל 

  מאוחד

  

  מגזר

  אחר

   מגזר

  ניהול 

  פיננסי

  

מגזר 

  ן"נדל

  

  מגזר 

  עסקי

  

מגזר 

  מסחרי

מגזר 

עסקים 

  קטנים

מגזר 

בנקאות 

   פרטית

  

  מגזר

  משקי בית

  

    ) ח"במיליוני ש(              

  מפעולות מימון לפני ) הפסד(רווח                 

  :מסופקים הפרשה לחובות                  

  -מחיצוניים   )657(  )1,290(  1,023  1,581  2,393  1,589  2,987  22  7,648

  -בינמגזרי   3,240  1,762  )169(  )478(  )851(  )879(  )2,560(  )65(  - 

  סך הכל  2,583  472  854  1,103  1,542  710  427  )43(  7,648

  :הכנסות תפעוליות ואחרות                  

  -מחיצוניים   1,681  461  437  377  525  55  370  316  4,222

  -נמגזרי בי  226  16  )27(  )31(  )152(  -   2    )34(  - 

  סך הכל  1,907  477  410  346  373  55  372  282  4,222

  סך כל ההכנסות  4,490  949  1,264  1,449  1,915  765  799  239  11,870

  הפרשה לחובות מסופקים  178  -   139  170  )28(  )33(  )19(  -   407

  רווח מפעולות בלתי רגילות                   

  לאחר מיסים  278  6  29  16  17  1  -   26  373

   נקי  רווח  854  185  167  403  833  408  313  194  3,357

  
.סווג מחדש)  א(  
  

 

 

   נושאים שונים– 11באור 
  
  בנושא עמלות) שירות ללקוח(תיקון חוק הבנקאות   .א

  . נכנסה לתוקף רפורמה מהותית בתחום העמלות2008 ביולי 1-ב

  .2007שנחקק ביולי  ,1981-א"התשמ, )שירות ללקוח(לחוק הבנקאות  12מס הרפורמה מעוגנת בתיקון 

אשר בקביעתו , מטרת החוק היתה לקבוע תעריפון עמלות חדש ללקוחות יחידים ועסקים קטנים, כפי שנאמר בחוק

במטרה להבטיח את יכולת הלקוחות להשוות את העלות של ניהול , יפעל הנגיד להצגה הוגנת ומובנת של העמלות"

אשר בכתב , עדת חקירה פרלמנטרית לעניין עמלות הבנקיםקדמה לחקיקה הקמת ו". חשבון ואמצעי תשלום

והגברת , המינוי שלה צויינו כמטרות מרכזיות יצירת שקיפות במערכת העמלות והיותה מובנת לציבור הלקוחות

  .  התחרות בין הבנקים

ים אשר עבורם רשא, במסגרת הרפורמה קבע הפיקוח על הבנקים רשימה אחידה ומחייבת של שירותים בנקאיים

תעריפון העמלות ("כהגדרתם בחקיקה ,  ומעסקים קטנים יחידיםהתאגידים הבנקאיים לגבות עמלות מלקוחות 

  ").המלא

  :בתוך כך הושגו מספר מטרות חשובות

הניתנים ללקוחות היחידים והעסקים הקטנים  מספר העמלות בשירותים הצרכניים –צמצום מספר העמלות 

  . וביטול עמלותעל ידי איחוד, צומצם בכשני שליש

במטרה להקל על ,  שירותים זהים יקראו בשם זהה בכל הבנקים–קביעת שמות אחידים לשירותים בנקאיים 

  . ההשוואה

רוכזו השירותים הבנקאיים השכיחים בשלושה ,  בנוסף לתעריפון העמלות המלא–קביעת תעריפונים מצומצמים 

. משכנתאות וכרטיסי אשראי, חשבון עובר ושב: י אחדשכל אחד מהם כולל  נושא מרכז, תעריפונים מצומצמים

  .ריכוז העמלות הנפוצות בתעריפונים מצומצמים מקל על בדיקה והשוואה בין העמלות בבנקים השונים

הינו איחוד הפעולות , אחד השינויים המהותיים שעשה בנק ישראל בתעריפון העמלות ליחידים ועסקים קטנים

  ". פעולה בערוץ ישיר"ובנפרד " פעולה על ידי פקיד" הכותרת הנפוצות בחשבון עובר ושב תחת

  )המשך(  מגזרי פעילות - 10באור 
  סכומים מדווחים
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לפיקוח על הבנקים את התעריפון החדש , 2008בתחילת חודש מאי , הבנקהעביר , על פי הנחיית המפקח על הבנקים

בעקבות תגובת . הבנקהכולל את התעריפים שנקבעו על ידי , ")התעריפון החדש("ללקוחות יחידים ועסקים קטנים 

  .וח נערכו מספר שינויים בתעריפוןהפיק

 הודיע בחוזר נוסף 2008וביולי , הוציא המפקח על הבנקים חוזר הבהרות, לקראת כניסת הרפורמה בעמלות לתוקף

באופן שלקוחות שהינם , )עמלות)(שירות ללקוח(כי בכוונתו לתקן את התוספת הראשונה לכללי הבנקאות 

שהינו נמוך באופן , ארבע פעולות על ידי פקיד במחיר פעולה בערוץ ישיריהיו זכאים ל, ונכים " אזרחים ותיקים"

לאחר כניסת . ושהפקדת שיק בתיבת שירות תחוייב בעמלת פעולה בערוץ ישיר, מהותי לעומת מחיר פעולת פקיד

  .הוגשו הצעות חוק פרטיות שמטרתן להגביל את סכומי העמלות ואפשרות גבייתן, הרפורמה בעמלות לתוקף

כי הפגיעה בהכנסות , ל"וטרם בחינת הצעות החוק הפרטיות הנ, לאור הנסיבות הידועות לו עתה, מעריך הבנק

הערכה זו מבוססת על מבנה התעריפון החדש שקבע . ח" מיליון ש85-תהיה כ, הקבוצה מעמלות במונחים שנתיים

  .ות הרפורמההבנק ממשיך לבחון את השלכ.  ועל ההבהרות האחרונות של בנק ישראל, בנק ישראל

  )קונגלומרט(החזקות בתאגידי החזקה ריאליים  .     1 . ב

חוק  ("1981-א"התשמ, )רישוי(החזקות הבנק בתאגידים ריאליים כפופה למגבלות הקבועות בחוק הבנקאות 

כי תאגיד בנקאי רשאי להחזיק באמצעי , א לחוק24בסעיף , בין היתר, חוק הבנקאות קובע"). הבנקאות

והפועל , ח" מיליון ש1,831-תאגיד שהונו עולה על כ(אחד בלבד ") תאגיד החזקה ריאלי("לומרט שליטה בקונג

  . החברה לישראל-הבנק מחזיק בקונגלומרט ). ביותר משלושה ענפי משק

עולה , בהם יושמו תקנים חשבונאיים חדשים, 2007על פי הדוחות הכספיים של פז לרביע הראשון של שנת 

  ).תאגיד החזקה ריאלי( פז על סכום ההון המינימלי להגדרת קונגלומרט סכום ההון העצמי של

ל נערכו דיונים בין הבנק לבין בנק ישראל לעניין הפרשנות של חוק "עוד לפני פרסום הדוחות הכספיים הנ

כי , 2007 ביולי 3ובהמשך להם הודיע בנק ישראל לבנק במכתבו מיום , הבנקאות לגבי הגדרת פז כקונגלומרט

לפיכך על פי עמדת בנק ישראל .  אינו מקבל את פרשנות הבנק לכך שענף האנרגיה מהווה ענף משק אחדהוא

  .פז הינה קונגלומרט על פי חוק הבנקאות

 על הבנק למכור את החזקותיו באחד 2007 ביולי 3כתוצאה מכך ובהתאם להודעת בנק ישראל מיום 

בנושא , 2007בחודש אוגוסט , לאחר דיון. 2009יוני  ב30עד ליום , פז או החברה לישראל, הקונגלומרטים

ובכפוף להמשך השיחות עם בנק (החזקות הבנק בחברות החזקה ריאליות ולאור עמדתו של בנק ישראל 

בכוונת הבנק , )ישראל שעדיין מתקיימות  בנושא זה ואשר על פיהן חולק הבנק על עמדתו של בנק ישראל

, בכפוף לתנאים)  בדילול מלא15.31% - מההון וזכויות ההצבעה 15.72%(לנסות ולמכור את החזקותיו בפז 

) 2009 ביוני 30כלומר עד (לנסיבות ולבדיקות נוספות ובהתחשב בלוחות הזמנים שנקבעו על ידי בנק ישראל 

  .ובכפוף לכך שעד אז לא ישתנו המועדים או עמדתו של בנק ישראל

  ") ל אחזקות ביטוחמגד("מ  "מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע  . 2

מגדל ("מ " מהון המניות המונפק והנפרע של מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע9.85%-הבנק מחזיק ב

 מכר הבנק מניות המהוות 2006וזאת לאחר שבחודש מרס , מ"השולטת במגדל חברה לביטוח בע, ")אחזקות

  ").יתרת ההחזקות("  מהון מגדל אחזקות 10%

על הבנק למכור גם את יתרת , אשר הבנק חולק עליה, )רישוי( לחוק הבנקאות על פי פרשנות בנק ישראל

  ".תאגיד החזקה ריאלי"באשר הינה נחשבת על פי החוק האמור ל, ההחזקות במגדל אחזקות

בנק רשאי להחזיק חמישה אחוזים בהון , יצויין כי על פי החקיקה שהתקבלה בעקבות הרפורמה בשוק ההון

  . וזים בהונו של תאגיד השולט בחברה לביטוחחברה לביטוח ועשרה אח

כמו כן ציין המפקח בהיתר . 2008 בדצמבר 31המפקח על הבנקים התיר לבנק להחזיק ביתרת ההחזקות עד 

לפיו חברות לביטוח ) רישוי(תזכיר לתיקון חוק הבנקאות , עד המועד האמור, האמור כי אם וככל שיוגש

  .ישקול עמדתו בעניין זה שנית" תאגיד החזקה ריאלי"יוחרגו מהגדרת 

  2008-ח"התשס, )20' תיקון מס) (תיאומים בשל אינפלציה(חוק מס הכנסה   . ג

. 1985 -ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה( התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה 2008 בפברואר 26-ביום ה

  .בי תום התחולה וקובע הוראות מעבר לג1985-2007התיקון מגביל את תחולת החוק לשנות המס 

כמו ,  ואילך לא חושבה עוד התאמה של הכנסות לצורכי מס לבסיס מדידה ריאלי2008בשנת המס , בהתאם לתיקון

הופסקה ההצמדה למדד של סכומי הפחת על נכסים קבועים ושל סכומי הפסדים מועברים לצורכי מס באופן , כן

  .2007שסכומים אלה יתואמו עד למדד של סוף שנת 
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- במדד המחירים לצרכן תשפיע בכ1%  עלייה של 2007 בדצמבר 31-הבנק על בסיס ההון הזכאי להגנה ללהערכת 

  .ח נטו על הגדלת הוצאות המס של הקבוצה" מיליון ש46

  )35' תיקון מס(תיקון חוק מס ערך מוסף   . ד

י מוסד "משולם ע קובע כי מס השכר ה2008 בפברואר 26- לחוק מס ערך מוסף שהתקבל בכנסת ב35' תיקון מס

  .כספי יוכר כהוצאה לצורך חישוב מס הרווח וכן מחייב את חלקו של המעביד בתשלומי הביטוח הלאומי במס שכר

 תחויב מחצית מחלקו של המעביד בדמי הביטוח הלאומי במס 2008בשנת . 2008 בינואר 1-תחולת התיקון הינה מה

להערכת הבנק התיקון בחוק יקטין את . ישוב מס רווחומחצית ממס השכר שישולם תוכר כהוצאה לצורך ח, שכר

.  ח לשנה" מיליון ש26- בכ2009והחל משנת ,  ח" מיליון ש13- בכ2008חבות המס השוטף נטו של הקבוצה בשנת 

 המאוחדים השפעת השינוי על הדוחות הכספיים. כמו כן חושבו המיסים הנדחים בהתאם לתיקון האמור לעיל

  .ח" מיליוני ש37-קיטון הוצאות מסים על הכנסה בסכום של כ  הינה2008לתחילת שנת 

  הנפקת כתבי אופציה לעובדים  .ה

, תכנית להקצאה של כתבי אופציה לעובדים זכאים,  אישרה האסיפה הכללית של הבנק2006 בפברואר 2ביום 

 14הוקצו ביום , בהתאם לתוכנית זו"). המתאר ("2006 בינואר 24כקבוע במתאר שפורסם על ידי הבנק ביום 

מזה הוקצו . ( מניות רגילות של הבנק84,853,960- כתבי אופציה הניתנים למימוש ל84,853,960  2006בפברואר 

  ). כתבי אופציה156,659ל הראשי " כתבי אופציה ולמנכ122,644ר הדירקטוריון "ליו

  :על כתבי האופציה האמורים חלים כל התנאים הקבועים במתאר לרבות

המנה האחת בתום שנתיים ממועד הקצאת כתבי , ופציה היו ניתנים למימוש בשתי מנות שוותכתבי הא  .1

האופציה והמנה השניה החל מתום השנה השניה ממועד הקצאת כתבי האופציה ועד לתום השנה השלישית 

 .  ממועד הקצאת כתבי האופציה

 .כתבי האופציה הוקצו לעובדים ללא תמורה  .2

). 2005החל מחודש ספטמבר (ח ויהיה צמוד למדד המחירים לצרכן " ש13.465יהיה מחיר המימוש למניה   .3

, מניות ההטבה ומרכיב ההטבה בהנפקת זכויות, )כשסכומם צמוד למדד(המחיר יותאם לחלוקת דיבידנדים 

  ח  " ש11.272 היה 2008 ביוני 30- ול2007 בדצמבר 31-מחיר המימוש המתואם  ל. אם תהיה הנפקה כזו

  .ח בהתאמה" ש10.386-ו

 חל מועד המימוש של המנה הראשונה של כתבי האופציה והחל המימוש של חלק 2008ברביע הראשון של שנת 

  .ח" ש10.34-מחיר המימוש הממוצע היה כ. מהמנה השניה

  :2006-2008להלן התנועה בכתבי האופציה במהלך השנים 

  מספר האופציות  

  84,853,960   2006הוענקו במהלך שנת 

  )466,133(  חולטו במהלך השנה

  84,387,827   2006 בדצמבר 31סך כל האופציות במחזור ליום 

  )791,878(  חולטו במהלך השנה

  83,595,949   2007 בדצמבר 31סך כל האופציות במחזור ליום 

  )41,723,516(  מימוש המנה הראשונה 

  )162,953(  חולטו במשך השנה

  )13,920,204(   2008 ביוני 30יום מימוש חלקי של המנה השניה עד ל

  27,789,276   2008 ביוני 30במחזור ליום  סך כל האופציות

  . כתבי אופציה897,861- מומשו עוד כ2008 באוגוסט 20לאחר תאריך המאזן ועד ליום 

 55,643,720 כאמור לעיל הונפקו לעובדי הבנק 2008במסגרת מימוש כתבי האופציה במחצית הראשונה של שנת 

  .ח" מיליון ש576מניות בתמורה לסך של 

  שעבוד לטובת בנק ישראל   .ו

, לטובת בנק ישראל,  חתם הבנק על איגרת חוב  על פיה שעבד הבנק בשעבוד צף ראשון בדרגה2008 במאי 21ביום 

נם שהי, המגיעים ושיגיעו לבנק מפעם לפעם מאת לקוחותיו, את זכויותיו לקבלת סכומים וחיובים כספיים בשקלים

ושמשך , שאינם מפגרים בהחזר לבנק של אשראים שקיבלו מהבנק, )שהתאגדו לפי דיני מדינת ישראל(תאגידים 
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. ל"שניתנו וינתנו על ידי הבנק ללקוחות  הנ, של כל אשראי אינו עולה על שלוש שנים) מ"מח(החיים הממוצע 

 1.1עד לסך של , י שיהיו מעת לעתכפ, השעבוד הינו בסכום השווה לגובה הסכומים המובטחים באיגרת החוב

  .ח"מיליארד ש

  ")קנית("מ " ניהול השקעות ומימון בע-הקצאת מניות לאומי קארד לקנית   . ז

לאשר עסקה על פיה לאומי חזקות פיננסיות הודירקטוריון לאומי החליט דירקטוריון הבנק , 2008 במאי 21ביום 

 מהון המניות המונפק והנפרע של לאומי קארד וזאת 20%קארד תקצה לקנית מניות של לאומי קארד המהוות 

ל " נחתמה והושלמה העיסקה הנ2008 במאי 26-ב. ח שישולם ללאומי קארד" מיליון ש360תמורת סכום של 

  .והתמורה הועברה ללאומי קארד

 קיבלה ,כמו כן. וכן זכות למינוי שני דירקטורים, לקנית ניתנו במסגרת העסקה זכויות להגנת המיעוט כמקובל

זכויות שונות מקובלות בעת , )חברת בת של הבנק ובעלת כל המניות בלאומי קארד(מ "לאומי אחזקות פיננסיות בע

  .מכירה או הכנסת שותף

  .ח  ונזקף לסעיף רווח מפעולות בלתי רגילות" מיליון ש234-ל הינו כ"כתוצאה מההקצאה הנ, הרווח נטו לבנק

  מ"מערכות תקשורת בכבלים בע-הוט  .ח

 מערכות -למכירת חבילת מניות הוט ") ן'נטוויז("מ "ן בע'חתם הבנק על ההסכם עם נטוויז, 2008 במאי 4ביום 

 480-תמורת סך של כ)  מהונה המונפק  והנפרע של הוט15%-כ(המוחזקות בידי הבנק ") הוט("מ "תקשורת בע

 18סף ישולם בתוספת ריבית תוך כשני שליש מהתמורה ישולמו במועד השלמת העסקה וכשליש נו. ח"מיליון ש

להבטחת התשלום הדחוי ישועבדו לבנק כשליש מהמניות הנמכרות ללא זכות חזרה . חודשים ממועד ההשלמה

  .ן'אחרת כלפי נטוויז

ח וכנגד " מיליון ש30-הוא כ) כשני שליש(כנגד קבלת החלק הראשון של התמורה , לאחר מס, אמדן רווח ההון נטו

  .ח נוספים" מיליון ש15-כ)  כשליש( התמורה קבלת החלק השני של 

  :השלמת העסקה צפויה להתבצע בקיום  התנאים המתלים הבאים

  .אי מימוש זכות הסירוב לגבי רכישת המניות הנמכרות על ידי בעלי מניות הוט הזכאים לכך  .א

  . קבלת האישורים הנדרשים לפי כל דין לרכישת המניות הנמכרות  .ב

  

  

  


