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הכללים . מפקח על הבנקיםדוח הדירקטוריון נערך בהתאם להוראות הדיווח לציבור של ה

שיושמו בעריכת דוחות הביניים הינם עקביים לכללים ששימשו בעריכת הדוח השנתי 

  .2008 של דוח השנתיה ביחד עםלעיין בדוחות אלה יש  .2008בדצמבר  31ליום 

   2009 יוניסתכמו בסוף ה*) וחוץ מאזניים מאזניים(סך כל הנכסים בניהול הקבוצה 

 11.0%- בשיעור של כ עלייה, 2008בסוף  ח"שמיליארד  651לעומת  ח"שמיליארד  723-בכ

  .השקל ביחס למטבעות החוץ ומפיחות ההוןבשוק  מעלייההנובעת בעיקר 

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

מיליון  1,359ח לעומת "ון שימיל 936-ב 2009של  במחצית הראשונההרווח הנקי הסתכם 

  .31.1%ירידה של , תקופה המקבילה אשתקדבח "ש

ח "שמיליון  908-ב 2009של  במחצית הראשונההרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכם 

   .18.3%בשיעור של  קיטון ,בתקופה המקבילה אשתקדח "מיליון ש 1,111לעומת 

, מירידה ברווח המימוניכתוצאה , מוסבר בעיקרהנקי מפעולות רגילות ברווח  הקיטון

מאידך  .של חברות כלולותבתרומה לרווח ומירידה  בהפרשות לחובות מסופקיםמגידול 

ושיעור הגידול בהכנסות התפעוליות והאחרות  ,הקיטון בהוצאות התפעוליות והאחרות

  .ל"חלקית את הירידות הנהמס האפקטיבי הנמוך קיזזו 

בתקופה ח "ש 0.94ח לעומת "ש 0.64 היה 2009של  במחצית הראשונההרווח הנקי למניה 

  .2008ח בכל שנת "ש 0.06-ו, המקבילה אשתקד

על ידי בנק  מושפורסכפי  2009 במרס 31בהתבסס על נתוני המערכת הבנקאית ליום 

  :היה כדלהלןהבנקאית  מערכתה סךבישראל חלקה של קבוצת לאומי 

  31.03.2009  31.12.2008  31.12.2007  31.12.2006  31.12.2005  

          באחוזים  

  30.0  30.4  30.0  29.3  29.4  סך כל המאזן

  29.9  30.2  29.9  29.1  28.8  אשראי לציבור

  30.6  30.5  30.2  29.8  30.1  פיקדונות הציבור

  30.2  )2( 27.5  38.0  )1( 1.5  47.7  רווח מפעולות רגילות לפני מס 

  30.5  )2( 25.6  38.5  )3( -  47.6  רווח מפעולות רגילות לאחר מס 

   .הפסדי בנק הפועליםלאחר נטרול   )1(
   נבעו ןהירידה בחלק הקבוצה נובעת בעיקר מהיקף הוצאות השכר החריגות שכמחצית  )2(

  .הטמההפר
  .לאחר מס לות רגילותוהיה הפסד מפע  )3(

מכוח הסדר המניות , 1993באוקטובר  31מדינת ישראל הפכה לבעלת מניות בבנק ביום 

חוק המניות (" 1993-ד"התשנ, )הוראת שעה(הבנקאיות וחוק המניות הבנקאיות שבהסדר 

ק למדינה ושימוש העברת מניות הבנ, על פי הקבוע בחוק המניות הבנקאיות"). הבנקאיות

  . 1981- א"התשמ, )רישוי(בזכויות מכוחן לפי חוק זה לא טעונים היתר לפי חוק הבנקאות 

מההון המונפק  11.46%-החזיקה המדינה ב 2009באוגוסט  16וביום   2009ביוני  30ביום 

  .מזכויות ההצבעה בבנק 14.20%- של הבנק וב

הבנק לעשות שימוש מטעם המדינה חוק המניות הבנקאיות הסמיך את ועדת המניות של 

  . ובשבילה בזכויות ההצבעה מכוח החזקות המדינה בבנק

השימוש בזכויות ההצבעה המוקנות מכוח המניות "חוק המניות הבנקאיות קובע כי 

  ).לחוק המניות הבנקאיות 3סעיף " (ייעשה בידי הועדה מטעם המדינה ובשבילה

  

  ההתפתחות הכללית של עסקי הקבוצה. א 
  

תיאור עסקי קבוצת 
לאומי והתפתחותם 

  הכללית

  השליטה בבנק
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אליהו ("מ "למה אליהו אחזקות בעכ של ש"קיבל הבנק מכתב מב 2009אוגוסט ב

בשיעור האחזקה הנוכחי של מניות הבנק על ידי לפיו אליהו אחזקות סבורה כי ") אחזקות

אין אפשרות לראות את המדינה כבעלת שליטה בבנק וכי במצב הדברים הנוכחי המדינה 

  .כהגדרת המונח בדין הלכה למעשה אין בבנק בעל שליטה

י ולפיקוח על הבנקים לקבל את עמדתם .בנק לנכסים מפנה ה, בעקבות המכתב האמור

הפיקוח על הבנקים הודיע לבנק כי הוא מתייחס לבנק כתאגיד בנקאי שלפחות . בנושא

וזאת כל עוד הדירקטוריון שלו , אחד ממחזיקי אמצעי השליטה בו הוא בעל היתר שליטה

והתקנות  1993- ד"התשנ, )הוראת שעה(ממונה בהתאם לחוק המניות הבנקאיות שבהסדר 

  .שהותקנו מכוחו

יצויין כי למיטב ידיעת הבנק אף אחד ממחזיקי אמצעי השליטה  בבנק לא קיבל היתר 

  .שליטה

  : בשם מדינת ישראל השיב לבנק כדלקמן. י.נכסים מ

במסגרת הכנת תשקיף המדף של , בהתאם לפנייתך שבסימוכין ולשיחות טלפוניות  . 1"

בכוונת הבנק לציין בתשקיף , כפי שמסרת לנו. קהבנק עלתה סוגיית השליטה בבנ

 50%-כי כל עוד למעלה מ, 2009המדף שבכוונת הבנק לפרסם בחודש אוגוסט 

-ד"התשנ, )הוראת שעה(מהדירקטורים בבנק מתמנים על פי חוק המניות שבהסדר 

הרי שעל פי החזקה שנקבעה בחוק ניירות ערך ")) חוק המניות הבנקאיות(" 1993

ג לתקנות ניירות ערך 44וזאת לענין דרישת תקנה , ה בעלת שליטה בבנקהמדינה הינ

איננו מתנגדים . 1969-ט"התשכ, )מבנה וצורה –פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף (

 . לפרשנות זו

אנו מבקשים לוודא כי במסגרת התשקיף יתואר גם אופן החזקת מניות הבנק בידי   .2

בלות החלים על החזקות אלו מכוח חוק ובכלל זה יתוארו גם הכללים והמג, המדינה

המגבלות על יכולת המדינה להתערב בניהול , בין היתר, לרבות, המניות הבנקאיות

 .עסקי הבנק ובקבלת ההחלטות בו

אנו מבקשים להדגיש כי אין באמור לעיל כדי למנוע מהמדינה להעלות כל טענה  בכל   .3

ואין בכך כדי לגרוע , ך או כל דין אחרענין הנוגע לאחריות המדינה לפי דיני ניירות ער

 ".או לפגוע בטענות כאמור

, כלל הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון הבנק מונו בהתאם לחוק המניות הבנקאיות

כאשר כל הדירקטורים של הבנק הומלצו לאסיפות הכלליות של הבנק על ידי ועדת 

על פי חוק , כאמור. בנקהמניות של הבנק והועדה הצביעה בעדם מכוח מניות המדינה ב

  .המניות הועדה מצביעה באסיפות הכלליות מטעם המדינה ובשבילה

ועדת המניות הנוכחית של הבנק מונתה מכוח הוראות המניות הבנקאיות שבהסדר 

במרס  12אשר פורסמו ביום  2009-ט"התשס, )מינוי ועדות ותקופת כהונתן) (הוראת שעה(

ויסתיים קודם לכן אם וכאשר , 2011באוקטובר  31ליום תוקף מינוי הועדה הינו עד . 2009

) ב(34אין אחר בבנק המחזיק בהיתר שליטה לפי סעיף ) 1: (יקרה אחד מהאירועים הבאים

ושיעור המניות המוחזקות על ידי המדינה בבנק  1981- א"התשמ, )רישוי(לחוק הבנקאות 

בהיתר שליטה לפי סעיף  יש אחר בבנק המחזיק) 2(או , 5%פחת לשיעור שאינו עולה על 

ושיעור המניות המוחזקות על ידי המדינה  1981- א"התשמ, )רישוי(לחוק הבנקאות ) ב(34

  . 10%בבנק פחת לשיעור שאינו עולה על 

  לסיכום

הדירקטורים המכהנים כיום בבנק כולם הומלצו על ידי ועדת המניות וכולם נבחרו 

פועלת כאמור מטעם מדינת ישראל  ועדת המניות. בתמיכתה באסיפה הכללית של הבנק

  . ומצביעה בשביל המדינה באסיפות הכלליות

מהדירקטורים בבנק התמנו על פי חוק המניות  50%- כי כל עוד למעלה מ, מכאן אתה למד

באחד מאמצעי השליטה בבנק  50%-הרי שמדינת ישראל מחזיקה בלמעלה מ, הבנקאיות

חוק ניירות ערך הינה בעלת שליטה בבנק ועל פי החזקה לעניין הגדרת שליטה שנקבעה ב
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, יצויין כי  קיימת פרשנות אחרת. בכפוף למגבלות הקבועות בחוק המניות הבנקאיות

   .כמפורט לעיל

  מכירת מניות הבנק על ידי המדינה

תכנית מוגדרת למכירת . י.לבנק כי בשלב זה אין לנכסים מ. י.הודיע נכסים מ 2009בינואר 

  .מניות הבנק

  . 5ע הנפקת כתבי אופציה לעובדים ראה בעמוד "קלפרטים ב

  עסקות בעלי ענין
מ הודיעו לבנק "קבוצת דלק בעומ "הפניקס אחזקות בע ,מ"החברות אקסלנס השקעות בע

 בשל החזקות מצטברות של חברותוזאת , נעשו בעלי ענין בבנקכי   2009באוגוסט  6ביום 

 ל "נמסר לבנק כי כל החברות הנ, כן כמו. קבוצת הפניקס וקבוצת דלק, בקבוצות אקסלנס

  .בעקיפין באמצעות חברות בשליטתו )תשובה(בשליטתו של מר יצחק שרון  הינן

מ ואפסילון בית השקעות "כלל פיננסים בע, מ"החברות כלל החזקות עסקי ביטוח בע

מ הודיעו "בי חברה לאחזקות בע.די.אשר שלושתן חברות מקבוצת אי") החברות("מ "בע

מתוקף החזקה מצרפית של , כי נעשו בעלי ענין בבנק 2009באוגוסט  26ם לבנק ביו

  .או חברות קשורות שלהן/או חברות בת ו/החברות ו
  

 18,672לעומת , ח"מיליון ש 20,222- ב 2009 ביוני 30- בהסתכם  של הקבוצה ההון העצמי

ליית שווי מעהגידול בהון העצמי נובע בעיקר  .8.3%עלייה של  - 2008ח בסוף "מיליון ש

שקוזז חלקית  של השנה למחצית הראשונה מהרווחו של תיק ניירות הערך הזמין למכירה

  .מתרגום דוחות כספיים של חברות כלולות מהתאמות

בנקאיות ומוסדות  ,מוחזקות בעיקר אגרות חוב ממשלתיות) נוסטרו(בתיק ניירות הערך 

מרבית תיק . מהוות בדרך כלל שימוש למקורות שגויסו ולהון הפנויה פיננסיים זרים

. ניירות הערך מסווג כניירות ערך זמינים למכירה ונכלל במאזן על  בסיס שווי הוגן

וההפרש בין השווי לפי צבירה  לגבי , ההכנסות נזקפות בדוח רווח והפסד על בסיס צבירה

נרשם ישירות לסעיף נפרד בהון ההוגן אגרות חוב ולפי עלות לגבי מניות לבין השווי 

  .העצמי בניכוי השפעת המס המתיחס

העצמי  ח נטו בהון"מיליון ש 578ערך בסך  נרשמה עלייתשל השנה  הראשונה במחצית

כל הסכומים (בתקופה המקבילה אשתקד נטו ח "מיליון ש 587 ערך בסך ירידתלעומת 

השנה נרשמה ירידת של הראשון בעוד שברביע   .)המתיחס הינם נטו לאחר השפעת המס

  .הרי שברביע השני נרשמה עליית ערך שקיזזה את ירידת הערך של הרביע הראשוןערך 

בתיק הזמין למכירה  יםניירות ערך המוחזק התאמותסך כל היתרה המצטברת נטו של 

לאחר השפעת (ח "מיליון ש 70של שלילי בסכום מסתכמת  2009 ביוני 30ליום   הוגןלשווי 

   .)המס

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 6.0%- לאה בהשוו 6.3%- להגיע  2009 ביוני 30- ב למאזן יחס הון עצמי

2008.  

 31- ב  11.58%- לבהשוואה  ,12.85%- ל 2009 ביוני 30- בהגיע  יחס הון לרכיבי סיכון

שנקבע על ידי המפקח על  9%שיעור זה גבוה מהשיעור המזערי של . 2008בדצמבר 

בעקבות שינוי הקצאת הון ברביע הראשון סווג מחדש  2008הנתון לדצמבר . הבנקים

יחס ההון . י כנגד החשיפה לסיכוני שוק וזאת בעקבות הבהרה מבנק ישראלראשוני ומשנ

 .2008בסוף  7.51%- להשוואה ב ,8.08%- ל 2009 ביוני 30- בהראשוני לרכיבי סיכון הגיע 

לפי הוראות ואילך  2008בדצמבר  31-בקשר עם הדיווח לבנק ישראל לגבי הלימות ההון ל

  .90 ראה עמוד, 2באזל 

אמצעים הוניים 
ועיסקאות במניות 

  הבנק
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  וכתבי התחייבות נדחים נדחים שטרי הוןהנפקת 
שטרי הון  2009מתכנן הבנק להנפיק במהלך , במטרה לשפר ולחזק את הלימות ההון

תנאי וסוגי ההנפקות יקבעו סמוך . (hybrid)שונים לרבות מכשירי הון מורכבים  נדחים

  .היקף ההנפקות יקבע במהלך השנה בכפוף להתפתחות העסקית. למועדי ההנפקה

הודיע משרד האוצר למערכת הבנקאית כי המדינה , הכלכלי הגלובליעל רקע המשבר 

ולפיכך מוכנה , מבקשת לעודד את הבנקים להרחיב את היצע האשראי לפעילות בישראל

שיונפקו , )שאינם המירים למניות(רוכשי שטרי הון לערוב להתחייבויות הבנקים כלפי 

   .בהתאם לתנאי כתב הערבות שהחשב הכללי המציא לבנקים

 1.0גייס הבנק בהנפקות פרטיות למשקיעים מוסדיים  2009מאי - בחודשים אפריל

  .כהון משני עליון, בנק ישראל שאושרו על ידי, ח שטרי הון נדחים"מיליארד  ש

בסך ) סדרה י(ביצעה לאומי למימון הנפקה של כתבי התחייבות נדחים  2009בחודש מאי 

  .ח"מיליארד ש 1.5- של כ

, תשקיף מדף המאפשר להנפיק אגרות חובלמימון לאומי  פרסמה 2009 בחודש אוגוסט 

כמו כן הונפקו על ). הון משני עליון(ושטרי הון נדחים ) הון משני(כתבי התחייבות נדחים 

בי התחייבות נדחים שאינם סחירים לבעלי המניות של דן חברה לתחבורה פי התשקיף כת

לציבור , ונפקו שטרי הון נדחים סחיריםוכן ה, ח"מיליון ש 341-מ בסך של כ"ציבורית בע

 2- בסך של כ, ולמשקיעים מוסדיים על פי דוח הצעת מדף שפורסם בעקבות התשקיף

כהון יוכרו , שטרם התקבל, בכפוף לאישור בנק ישראלשטרי ההון הנדחים . ח"מיליארד ש

   .משני עליון

  כתבי אופציה לעובדים
פקו לעובדי נאת כתבי האופציה שהו תמה התקופה בה ניתן היה לממש 2009בפברואר 

  . פקעו, כתבי אופציה שלא מומשו אז 24,062,240. 2006לאומי בשנת 

למימון מימוש כתבי , יתרת ההלוואות שהועמדו על ידי בנק דיסקונט לעובדי לאומי

ח "מיליון ש 277מתוך סכום כולל של ( 2009 ביוני 30- ל ח"מיליון ש 90היתה  ,האופציה

בסכום , חודשו ההלוואות האמורות 2009באוגוסט  ).2008מדו בפברואר הלוואות שהוע

  .לעובדים שביקשו לחדשן, על ידי בנק דיסקונט, ח"מיליון ש 70כולל של 

  2009לשנת דיבידנד מדיניות ה

לנוכח אי הודאות השוררת במשק הישראלי לגבי היקף ועומק ההשפעה של המשבר 

החליט הדירקטוריון  ,לרבות על הבנק ,ת הבנקאית בישראלמערכ הכלכלי הגלובלי על

  . 2009שלא לקבוע בשלב זה מדיניות דיבידנד בגין שנת  2009במרס  30ביום 

ת לא תחלק דיבידנדים לאור ימערכת הבנקאהמצפה שהוא  כיהודיע המפקח על הבנקים 

בנק שירצה לחלק . 2הנהגת באזל וזאת מתוך רצון לבנות הון חזק לקראת , הסיכונים

  . להסביר ולקבל אישור, מפקחיצטרך לפנות ל יםדיבידנד

  

   חלוקת דיבידנדים
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    יוני -ינואר   יוני -ינואר   שנת

2008  2008  2009    

  ):ח"במיליוני ש(הוצאות ורווח , הכנסות      

  מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים רווח מפעולות  3,288  3,913  6,380

  הפרשה לחובות מסופקים  693  560  2,145

  סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות  2,016  1,715  2,800

  סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות   3,204  3,456  7,003

  עלויות הפרישה מרצון :מזה  -  -  3

  )יות לעובדיםהנפקת מניות ואופצ(, עלויות הפרטה           -  24  )66(

   רווח מפעולות רגילות לפני מסים  1,407  1,612  32

  נקי מפעולות רגילות) הפסד(רווח   908  1,111  )158(

  מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים רווח  28  248  250

  רווח נקי לתקופה  936  1,359  92

  )ח"בש(נקי מפעולות רגילות למניה ) הפסד(רווח   0.62  0.77  )0.11(

  )ח"בש(נקי למניה רווח   0.64  0.94  0.06

        

  ):ח"במיליוני ש(נכסים והתחייבויות לסוף התקופה       

  )סך כל המאזן(סך כל הנכסים   319,346  292,002  310,792

  אשראי לציבור  207,214  201,717  213,215

  ניירות ערך  56,944  43,494  44,910

  פיקדונות הציבור  253,254  221,752  244,783

  וכתבי התחייבות נדחים שטרי התחייבות ,איגרות חוב  22,917  21,920  20,636

  הון עצמי  20,222  20,428  18,672

        

  ):%-ב(יחסים פיננסיים עיקריים במונחים שנתיים       

  אשראי לציבור לסך המאזן  64.9  69.1  68.6

  ניירות ערך לסך המאזן  17.8  14.9  14.5

  ך המאזןפיקדונות הציבור לס  79.3  75.9  78.8

  האשראיפיקדונות הציבור לסך   122.2  109.9  114.8

  )א( ההון הכולל לרכיבי סיכון  12.85  )ה( 12.55  )ה( 11.58

  הון ראשוני לרכיבי סיכון   8.08  8.15  7.51

  למאזן) לא כולל זכויות בעלי מניות חיצוניים(הון עצמי   6.3  7.0  6.0

  )ג()  לא כולל זכויות בעלי מניות חיצוניים( ממוצע רווח נקי להון עצמי  10.2  14.1  0.5

  )ג( )לא כולל זכויות בעלי מניות חיצוניים( ממוצע רווח נקי מפעולות רגילות להון עצמי  9.9  11.5  )0.8(

  מהרווח  שיעור הפרשה למס  32.1  48.6  -

  )ג(הפרשה לחובות מסופקים מתוך האשראי לציבור    0.67  0.56  1.01

  )ג(ה לחובות מסופקים מתוך כלל סיכון האשראי לציבור הפרש  0.45  0.36  0.67

  )ג(רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים לסך המאזן   2.07  2.70  2.05

  )ג) (ב(סך כל ההכנסות לסך כל הנכסים   3.35  3.89  2.95

  ) ד) (ג() ב( בניהול הקבוצה סך כל ההכנסות לסך כל הנכסים  1.47  1.53  1.41

  )ג( סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות לסך כל הנכסים  2.02  2.38  2.25

  )ד) (ג( בניהול הקבוצה לסך כל הנכסים ההוצאותסך כל   0.89  0.94  1.08

  )ג(רווח נקי לסך כל הנכסים הממוצעים   0.59  0.91  0.03

  )ג(נקי מפעולות רגילות לסך הנכסים הממוצעים ) הפסד(רווח   0.58  0.74  )0.05(

  כולל הכנסות והוצאות ממכשירים פיננסיים נגזרים    מרווח פיננסי  0.90  1.84  1.63

  )ב(ההוצאות התפעוליות מסך כל ההכנסות   60.4  61.4  76.3

  )ללא פרישה מרצון(ההכנסות התפעוליות והאחרות להוצאות התפעוליות והאחרות    62.9  49.6  40.0

  )ב(כל ההכנסות ההכנסות התפעוליות והאחרות מסך   38.0  30.5  30.5

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

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

  .על בסיס שנתי  )ג(

  .תכולל פעילות חוץ מאזני  )ד(

  .מחדש סווג  )ה(

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

 1.0%-התרחבה הפעילות הכלכלית בישראל בקצב שנתי של כ שני של השנה ברביע ה

ברביע  3.2%- ג בקצב שנתי של כ"זאת לאחר ירידה בתמ. בהשוואה לרביע הראשון

- מי בכבמחצית הראשונה של השנה הצטמצם התוצר המקומי הגול. 2009הראשון של 

, ברקע הדברים. 2008בהשוואה למחצית השנייה של שנת . במונחים שנתיים, 1.7%

כאשר גופי הערכה בינלאומיים מעדכנים , הערכות כי המשק העולמי קרוב לשיא המיתון

, צמצום הפעילות הכלכלית. כלפי מעלה את תחזיות הצמיחה שלהם לרביעים הבאים

תוך גידול ניכר בגירעון , ות המדינה ממיסיםהביא לירידה חדה בהכנס ,בשנה האחרונה

אותו אישרה הכנסת , 2010-2009שינויים בתקציב המדינה לשנים לאשר הביא  ,התקציבי

  .   2009בחודש יולי 

 - החודשים הראשונים של השנה בכ ששתשער החליפין של השקל מול הדולר פוחת ב

, זאת. משכה גם בחודש יולימגמה אשר נ, 6.4%- כאשר ברביע השני יוסף השקל בכ, 3.1%

כמו גם שאלות לגבי , על רקע היחלשות הדולר בעולם והשפעת גורמי מקרו מקומיים

 24- עד ה(בחודש אוגוסט . ח"תערבות בנק ישראל בשוק המטמידת הימשכותה של ה

   .0.4%-נרשם פיחות בשערו של השקל מול הדולר בשיעור של כ) בחודש

החודשים  12-וב 2.1%- הראשונה של השנה בעלה במחצית מדד המחירים לצרכן 

שיעור הגבוה מיעד יציבות המחירים , 3.6%- הסתכמה עלייתו בכ 2009המסתיימים ביוני 

מוניטרית  מדיניות , במחצית הראשונה של השנה, ליבנק ישראל הפע . של הממשלה

ה הועלת 2009בהחלטה על הריבית לחודש ספטמבר  .0.5%-מרחיבה תוך הורדת הריבית ל

בנוסף הפעיל בנק ישראל כלי מדיניות נוספים  .0.75%- נקודות האחוז ל 0.25-הריבית ב

. ח בשוק המשני"ח בשוק ורכישת אג"בהם רכישת מט, כדי לתמוך בפעילות הכלכלית

  . 2009ח הופסקה בראשית אוגוסט "רכישת האג

- ל כעליות שערים חדות שו בששת החודשים הראשונים של השנה בשוק המניות נרשמ

הן , כאשר גם שערי אגרות החוב ,במדד המניות וניירות הערך הניתנים להמרה 42.3%

עליות השערים בשוק . רשמו עליות שערים ,)קונצרניות(של חברות  בעיקרהממשלתיות ו

נראה כי חלק מההסברים לעליות . 8.9%- המניות נמשכו גם בחודש יולי בו עלה המדד ב

יטרית המרחיבה בה נקט בנק ישראל ולאופטימיות של מדיניות המונשערים אלה נוגע ל

  . כי המיתון קרוב לסיומו, בפרט ברביע השני של השנה, המשקיעים בעולם ובארץ

  

   הישראלי המשק על והשלכותיו הגלובלי המשבר

ברביע השני של השנה ובראשיתו של הרביע השלישי נרשמו בכלכלה העולמית סימנים 

העריך בדוח האינפלציה , בנק ישראל. ב לשיא המיתוןלהיותו של המשק העולמי קרו

אך , המשבר העולמי קרוב לנקודת השפל שלו"כי , 2009שפורסם בראשית אוגוסט 

  ".  עם אינפלציה נמוכה, ההתאוששות צפויה להיות איטית

 העולמית לצמיחה תחזיתה את 2009נה בחודש יולי עדכ) IMF( הבינלאומית המטבע רןק

 היא וכעת, לאחר תקופה ארוכה של עדכונים תכופים כלפי מטה ,מעלה כלפי 2009 לשנת

בשיעורים של  2009 בשנתשלילית  תהיה האירו ובאזור ב"בארה הצמיחה כי מעריכה

 בשנת, בהתאמה, 0.8%- ו 1.1%צמיחה חיובית של  לעומת ,בהתאמה, -4.8%- ו -2.6%

2008 .  

  התוצר העסקי וענפי המשק 

 0.7%- ברביע השני של השנה בשיעור ריאלי שנתי של כב התרח, תוצר הסקטור העסקי

ברביע  4.8%זאת בהשוואה לקצב צמיחה שלילי של כ. בהשוואה לרביע הראשון של השנה

הכלכלית של הסקטור העסקי פעילות שינוי מגמה ביש בכך ביטוי ל. 2009של  הראשון

  . ברביע השני

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

  .ערך

עיקריות התפתחויות 
   (*)במשק

 חרמידע א. ב
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מלמדים על , ני של השנהדיווחי החברות בסקר החברות של בנק ישראל לרביע הש

בכל הענפים . התמתנות בקצב ירידת הפעילות העסקית לעומת שני הרביעים הקודמים

למעט , אם כי באופן מתון יחסית לרביע הראשון של השנה, עדיין נרשמה ירידה בפעילות

לרביע השלישי הערכות . בהתאמה, הבניה והתקשורת שם נרשמה יציבות ועליה בפעילות

בענף : ישנם ענפים בהם צופים לעליה בפעילותמלמדות כי , רות בסקרשנותנות החב

בשירותים העסקיים והתקשורת צופים עליה , המסחר צופים לעליה משמעותית במכירות

   .בפעילות ובבניה מצפים לעליה מתונה

  

  תקציב המדינה ומימונו

 17.7-י בכיונ- הסתכם בחודשים ינואר, ללא מתן אשראי נטו, הגירעון בתקציב המדינה

. ח"שמיליארד  44.4- כולה של כ 2009זאת לעומת גירעון מתוכנן לשנת . ח"שמיליארד 

 2- בתקופה המקבילה אשתקד היה עודף של יותר מ(מקורו של הגירעון הגדול בתקציב 

ברביע השני . בירידה החדה בהכנסות המדינה ממיסים עקב המיתון במשק) ח"שמיליארד 

אם כי נתוני משרד , בהשוואה לרביע הראשון, נסות ממיסיםשל השנה נרשמה ירידה בהכ

נרשמה עליה  2009בחודש יולי . האוצר מלמדים על התמתנות בקצב ירידת ההכנסות

  .ניכרת בהכנסות המדינה ממיסים בהשוואה לחודשים קודמים

  

הרחבת ובבסיסו  2010-2009הצעת התקציב לשנים אשרה הממשלה את  2009בחודש מאי 

פ חוק "ע 1.7%(כל שנה  3.05%בשיעור של  2010-2009שנתי לשנים - דינה הדותקציב המ

תוך קביעת יעד גירעון תקציבי , )בכל אחת מהשנים 1.35%התקציב ושיעור נוסף וזמני של 

אושר התקציב על  2009בחודש יולי . 2010תוצר לשנת  5.5%ושל  2009תוצר בשנת  6%של 

  . ידי הכנסת

  

  סחר חוץ ותנועות הון 

מיליארד דולר בגירעון  4- בששת החודשים הראשונים של השנה נרשמה ירידה חדה של כ

מרבית הצמצום בגרעון . המסחרי של ישראל בהשוואה לגרעון בתקופה המקבילה אשתקד

, מקורו בהשפעת ירידת מחירי האנרגיה אך גם הגרעון ממנו מנכים רכיבים תנודתיים

דהיינו בתקופה זו היה עודף  - ותית והפך שלילי הצטמצם משמע, בהם יבוא חומרי אנרגיה

בחינת מגמת ההתפתחות של סחר החוץ בחודשים . של יצוא על פני היבוא של סחורות

האחרונים מלמדת על התייצבות הן של היצוא והן של היבוא ברמות נמוכות יחסית 

כתוצאה מהמיתון , לאחר צמצום משמעותי ברביעים האחרונים, לשנים האחרונות

נמשכה , לעומת זאת. מבין רכיבי היבוא בולטת ההתייצבות ביבוא חומרי גלם . עולמיה

נתון אשר אינו מבטא אופטימיות באשר לצמיחה  - הירידה ביבוא מוצרי השקעה

נרשם שינוי מגמה ביבוא מוצרי צריכה אשר שב לגדול וגם , מנגד. העתידית של המשק

לאחר צמצום חד עד הרביע , תרחבותהיבוא של יהלומים רשם בחודשים האחרונים ה

  .2009הראשון של 

 31%- ירד בכ, מיליארד דולר 19- יוני בכ-יצוא הסחורות אשר הסתכם בחודשים ינואר 

ברביע השני של השנה נרשמה עלייה קלה . בהשוואה להיקפו בתקופה המקבילה אשתקד

לאחר ) א כמותייםנומינליים ול, מדובר במונחים דולריים(ביצוא התעשייתי ללא יהלומים 

כאשר מנטרלים את , יחד עם זאת. 2008ירידות חדות מאז רמת השיא ברביע השלישי של 

בהשוואה לרביע  69%-היצוא של ענף הרכיבים האלקטרונים אשר גדל ברביע השני בכ

אם כי בקצב איטי , נמשכת - ביצוא של שאר ענפי המשנה  ירידההרי שמגמת ה, ראשון

ראה שההתפתחויות בתחום היצוא ברביע השני של השנה מצביעות נ, לפיכך. יותר מבעבר

  .על התמתנות המגמה השלילית לה היינו עדים עד כה

מספר  2009 יוני - ח לישראל וממנה נרשמו בחודשים ינואר"בתחום תנועות ההון במט

תושבי החוץ המשיכו בתקופה זו להשקיע בישראל והשקעותיהם , ראשית: התפתחויות

השקעות בעלות אופי ארוך (מדווחות על ידי מערכת הבנקאות המקומית ה, הישירות

נמוך מאשר בשנים היקף , מיליארד דולר 4.6-הסתכמו בהיקף שנתי הקרוב ל) טווח

 0.6- בכההשקעות הפיננסיות של תושבי חוץ הסתכמו מאז ראשית השנה . קודמות

ים של השקעות נכנסות חודש(כאשר קיימת תנודתיות בין חודשית גבוהה , מיליארד דולר
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הרי תושבי ישראל הגדילו מאד את , בניגוד לתושבי החוץ). וחודשים של מימושי השקעות

 7.6- כאשר במונחים שנתיים ההשקעות הן בהיקף של כ, ל"השקעותיהם הפיננסיות בחו

של " תאבון לסיכון"ביטוי לעליה ב, הרכיב המרכזי היה ההשקעה במניות. מיליארד דולר

הסתכמו ל "ההשקעות הישירות של ישראלים בחו, לעומת זאת. הישראליםהמשקיעים 

נראה שתנועות , מחיבור תנועות ההון הנכנסות והיוצאות. בלבד מיליארד דולר 0.5-בכ

  .  המטבע המקומי החלשותמצב התומך ב, ההון היוצאות היו גבוהות מאלה הנכנסות

  

  ח "שער החליפין ויתרות המט

בשערו של השקל מול  3.1%-נרשם פיחות של כ 2009ם של בששת החודשים הראשוני

ברביע , עם זאת. 4.5%- כאשר מול האירו פוחת השקל בשיעור גבוה יותר של כ, הדולר

אשר נמשך גם  ,בשערו של השקל מול הדולר 6.4%-השני של השנה נרשם ייסוף של כ

החל ברביע נראה כי התחזקות השקל . נוספים 3.3%-בחודש יולי בו התחזק השקל בכ

היא תוצאה המשלבת בין היחלשותו של הדולר בעולם לבין השפעת גורמים מקרו , השני

ח "בהם השיפור בחשבונות החוץ של ישראל וציפיות כי רכישות המט, כלכליים מקומיים

. לאור השיפור המסתמן במצב הכלכלי, ח ייפסקו"על ידי בנק ישראל בשוק המט

פעלו בתקופה זו דווקא  ,אלו בעלות האופי הפיננסיובפרט , הוןהתנועות , להערכתנו

  .  להיחלשות השקל

הודיע בנק ישראל כי על רקע המצב הכלכלי בעולם וכחלק ממדיניותו , 2009במרס  25-ב

ח בישראל ובחודש יולי "מיליון דולר בממוצע ליום בשוק המט 100ימשיך לרכוש , הכוללת

יפעל "הודיע הבנק המרכזי כי , 2009וגוסט בא 3-ב. הודיע כי ימשיך במדיניות זו 2009

ח במקרה של תנועות חריגות בשער החליפין אשר אינן תואמות את התנאים "בשוק המט

וכן שהוא ממשיך את " ח אינו מתפקד כיאות"הכלכליים הבסיסיים או כאשר שוק המט

נק הפסיק ב 2009באוגוסט  11- ב. ח"מיליון דולר בשוק המט 100הרכישות היומיות של 

השינוי באופן הפעולה . מיליון דולר 100ישראל את תכנית הרכישות הקבועות היומיות של 

במהלך חודש בשערו של השקל מול הדולר  0.4%- של כקל  לפיחותשל בנק ישראל גרם 

  .  2009 באוגוסט 24- עד לתאריך ה 2009אוגוסט 

, מיליארד דולר 50.0- על כ 2009יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל עמדו בסוף חודש יוני 

עמדו , 2009בסוף חודש יולי .  2008מיליארד דולר בסוף חודש דצמבר  42.3- לעומת כ

  .מיליארד דולר 52.1- היתרות על כ

  

  אינפלציה ומדיניות מוניטרית

החודשים  12-ב. 2.1% - מדד המחירים לצרכן עלה במחצית הראשונה של השנה ב

שיעור הגבוה מיעד יציבות , 3.6%- ה המדד בעל, 2009האחרונים המסתיימים בחודש יוני 

- כ(ולאור משקלו במדד  16.8%- כאשר סעיף הדיור עלה באותה עת ב, )3%-1%(המחירים 

בחינת התרומה של רכיבי המדד השונים לעלייתו . תרם את מרבית העלייה) 20%

רק שליש מהעלייה נבעה  מסעיף הדיור : יוני מגלה תמונה מעט שונה-בחודשים ינואר

יש להדגיש כי מרבית סעיפי המדד , בנוסף. שליש מעליית מחירי האנרגיה מתחילת השנהו

לפיכך עליית המדד מאז . האחרים עלו בתקופה זו ותרמו לעלייתו באופן לא מבוטל

- בחודש יולי עלה המדד ב. אינה רק תוצאה של השפעת עליית מחירי הדיור 2009ראשית 

1.1%.  

מתוך רצון לתמוך בפעילות , זאת. המשך הורדת הריביתל 2009בנק ישראל פעל בראשית 

פעל בנק ישראל בדומה לבנקים מרכזיים , בכך. על רקע המשבר הכלכלי בעולם, הכלכלית

ונה ומתוך כ, ופעלו גם באמצעות כלים מוניטריים אחרים, בעולם אשר הורידו את הריבית

 12- עלו ב- M1-אמצעי התשלום במשק( מאוד להביא למדיניות מוניטרית מרחיבה

הריבית אשר הגיעה בחודש , כך) . 56.5%- ב 2009יוני חודש בהחודשים אשר הסתיימו 

הריבית לחודש . בחודש מרס 0.75%- עד ל 2009הורדה בראשית  2.5%- ל 2008דצמבר 

בהחלטה על גובה . 2009עד לחודש אוגוסט ונשמרה ברמה זו  0.50%- אפריל הורדה ל

  . 0.75%- נקודות האחוז ל 0.25-הועלתה הריבית ב, 2009הריבית לחודש ספטמבר 
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הודיע בנק ישראל על שורה של צעדים בכלים  2009עד פברואר  2008בחודשים דצמבר 

עמוד , 2008פירוט ניתן למצוא בדוח הדירקטוריון לשנת . המוניטארים העומדים לרשותו

30.  

ח תוך רכישה של "הודיע בנק ישראל על הרחבת פעילותו בשוק האג, 2009במרס  25-ב

הפסיק , 2009באוגוסט  5-ב. ח בממוצע ליום"מיליון ש 200- ח ממשלתיות בהיקף של כ"אג

ל  והודיע כי אין בכוונתו למכור את ניירות הערך "בנק ישראל את פעילות הרכישה הנ

  . שרכש

  

  שוק ההון

 42.3%-בכ 2009מדד המניות וניירות הערך הניתנים להמרה עלה במחצית הראשונה של 

עליות . 42%-עלה בכ 100א "ואילו מדד ת 2008בשנת  46.4%-לאחר ירידה חדה של כ

המהווה תמריץ , השערים מוסברות בעיקר בהורדת הריבית לרמת שפל הקרובה לאפס

זאת בנוסף . כמו מניות, למעבר כספים להשקעה באפיקים בעלי רמת סיכון גבוהה יותר

המצביעים על אפשרות כי , ביע השני של השנהבעיקר בר, להשפעת אינדיקטורים כלכליים

של המניות  המסחר ימחזור. המשק העולמי והישראלי מצויים מעבר לנקודת השפל שלהם

מיליון  1,208-כ(אשר היו נמוכים ברביע הראשון של השנה וניירות הערך הניתנים להמרה 

- בהשוואה לכ, מיבממוצע יו, ח"מיליון ש 1,781-עלו ברביע השני לכ) בממוצע יומי, ח"ש

בחודש יולי נמשכה המגמה החיובית בשוק המניות . כולה 2008בשנת , ח"מיליון ש 1,964

  . 8.9%- ומדד המניות וניירות הערך הניתנים להמרה עלה ב

שוק אגרות החוב התאפיין בששת החודשים הראשונים של השנה בעליות שערים הן 

שעריהן של אגרות החוב ). ותקונצרני(ח של חברות "ח הממשלתיות והן באג"באג

 כאשר בלטו האגרות לטווח הקצר עד בינוני , 6.5%-הממשלתיות צמודות המדד עלו בכ

צמודות עלו בשיעור מתון - שערי אגרות החוב הלא. 9.2%- אשר שעריהן עלו בכ) שנים 5-2(

העלייה במחירי אגרות החוב הושפעה ממעורבות בנק ישראל במסחר . 0.9%-יותר של כ

  . השפיע על הריביות לטווח בינוני ארוךכדי ל

ח "אג(ממשלתיות - הרי בשוק אגרות החוב הלא, לעומת שוק אגרות החוב הממשלתיות

, זאת. 30.1%-צמודות המדד נרשמו בתקופת הדוח עליות שערים חדות של כ) חברות

עליות השערים . ובפרט ברביע האחרון של השנה 2008לאחר ירידות שערים חדות בשנת 

מו הן ברביע הראשון והן ברביע השני של השנה וייתכן שמבטאות חשש יתר שהיה נרש

סקר החברות של בנק ישראל . בשלהי השנה שחלפה באשר למצב חברות רבות במשק

לרביע השני של השנה מציג אף הוא תמונה חיובית יותר יחסית למצב החברות ברביע 

  . הראשון

, ח"מיליארד ש 16.2- ח בהיקף של כ"סקי אגבמחצית הראשונה של השנה גייס המגזר הע

  .ח על ידי גופים מוסדיים"מיליארד ש 2.2-מזה כ

  

  הנכסים הכספיים שבידי הציבור

-בכ 2009החודשים הראשונים של  בששתתיק הנכסים הכספיים שבידי הציבור התרחב 

 2008לאחר שבשנת , זאת. ח"מיליארד ש 2,092- בכ 2009 יוניוהסתכם בסוף חודש  10.7%

הסיבה העיקרית לעלייה בשווי התיק מאז ראשית . 8.2%-הצטמצם התיק בשיעור של כ

מהגידול הכולל  65%-אשר תרמה כ ,ל"היא העלייה ביתרת המניות בארץ ובחו, השנה

  . בעיקר כתוצאה מעלית שערי המניות, בתיק הנכסים

, ושטרי הוןח "אג, פיקדונות הציבור( בקבוצההנכסים הכספיים של הציבור המנוהלים 

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

הסתכמו בסוף יוני , )וקרנות השתלמות לגביהם ניתנים שירותי ניהול תפעולי ומשמרת

גידול של  2008ח בסוף דצמבר "מיליארד ש 606-ח בהשוואה לכ"מיליארד ש 680- בכ 2009

12.2%.  
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  י הבנקאיהאשרא

 בששתהצטמצם ) ס וכולל אשראי לדיור"לפני הפרשות לחומ(האשראי הבנקאי במשק 

מקור . 2008בשנת  8.9%-זאת לאחר גידול של כ. 1.1%-בכ 2009החודשים הראשונים של 

הצמצום באשראי היה באשראי שניתן לסקטור העסקי בעוד שבאשראי הניתן למשקי 

הירידה בביקוש לאשראי . אשראי שניתן לדיורבבעיקר הבית נרשם גידול קל שמקורו 

, לצד העלייה בסיכון בענפי המשק השונים, בנקאי כתוצאה מהאטת הפעילות הכלכלית

לא היווה , האשראי החוץ בנקאי. פעלו לירידה באשראי, הפועלת לצמצום צד ההיצע

בששת . לאשראי הבנקאי הניתן לסקטור העסקי, בדומה לעבר, בתקופת הדוח חלופה

, ע"על פי אומדנים המבוססים על נתוני הבורסה לני, נרשמו 2009חודשים הראשונים של ה

 7- לא כולל הנפקות של בנקים בהיקף של כ( ח בלבד"מיליארד ש 9- הנפקות בהיקף של כ

בפרט לאור פדיונות בהיקפים , קצב שנתי נמוך בהשוואה לשנים קודמות, )ח"שמיליארד 

  . 2009ת גבוהים הרבה יותר הצפויים בשנ

 4.8%ירידה של  , ח"מיליארד ש 137.6-בכ 2009הסתכם בסוף יוני  בבנקהאשראי לציבור 

  .2008ביחס לסוף 

  

  דירוג האשראי של מדינת ישראל ובנק לאומי

על הורדת דרוגים מסוימים  2009במרס  12-הודיעה ב Moody`sחברת דירוג האשראי 

החששות לחוסנם הפיננסי של הבנקים  למספר בנקים בישראל לרבות לאומי וזאת על רקע

כתוצאה מהשינוי לרעה במצב הכלכלי של ישראל שעלול  להוביל לשיעור הפרשות גבוה 

השינוי בלאומי כלל בין השאר הורדת הדירוג של פיקדונות . מבעבר לחובות מסופקים

  .A1-במטבע מקומי ל

המנפיק של קבוצת על הורדת דירוג , מעלות  S&Pהודיעה חברת , 2009באפריל  30-ב

". יציבה"מ" שלילית"תחזית הדירוג של הבנק תשתנה ל). AAA il( -מ) AA il(+ - לאומי ל

והדירוג לזמן קצר נותר ) BBB(+- ל) A-(- הדירוג הגלובאלי לזמן ארוך הורד מ, במקביל

הורדות הדירוג .  תחזית הדירוג הגלובאלי היא שלילית). A-2(ללא שינוי ברמה של 

ביחס להשפעה השלילית של המיתון העולמי והמקומי על  החברה עתמשקפות את ד

תחזית הדירוג השלילית משקפת  .רווחיות קבוצת לאומי ועל איכות תיק האשראי שלה

הוא עשוי להיות , את ציפייתם כי על אף פרופיל פיננסי ועסקי משביע רצון של הבנק

עיקר מחולשה מקומית ב, מושפע לרעה מהתפתחויות שליליות בסביבת הפעילות שלו

הודיעה החברה כי מאשרת , 2009ביולי  16-ב .וגלובלית בפעילות הכלכלית ובשוקי ההון

  ".יציבה"עם תחזית דירוג  Aאת דירוג האשראי של ישראל ברמה של 

  דירוגי האשראי של חברות הדירוג הזרות והמקומיות

  
חברת 

  דירוג

דירוג לטווח 

  קצר

דירוג לטווח 

  ארוך

ג תחזית דירו

  לטווח ארוך

  מועד העדכון

 2009אפריל   Moody’s P-1 A1  stable  ח"דירוג המדינה במט

  S&P  A-1 A stable  2009יולי 

  Fitch  F1 A stable  2009מרס 

 2009מרס   Moody’s P-1 A1 negative  ח"דירוג לאומי במט

  S&P A-2 BBB+ negative  2009אפריל 

  Fitch F2 A- stable 2009 אוגוסט 

 2009מרס   Moody’s  P-1  A1  negative דירוג לאומי במטבע מקומי

  2009מאי   A  AA+  negative-1+  מעלות  דירוג לאומי במטבע מקומי

  2009 אוגוסט  P-1  Aaa  stable  מידרוג  לאגרות חוב ופיקדונות רגילים

  2009מאי   AA  negative  * -  מעלות  דירוג לאומי במטבע מקומי 

  2009 אוגוסט  Aa1  stable  * -  מידרוג  םלכתבי התחייבות נדחי

  2009אוגוסט  Aa2 stable  * -  מידרוג   )משני עליון(שטרי הון 

  2009אוגוסט  Aa3 stable  * -  מידרוג  )ראשוני(שטרי הון 

  .לא רלונטי*  
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  התפתחות מניית לאומי
, דותנקו 1,036- לנקודות  790-עלה שער מניית לאומי מ 2009ביוני  30מתחילת השנה ועד 

- ל ח"שמיליארד  11.6-עלה שווי השוק של הבנק מ, בתקופה זו. 31.1%שיעור שינוי של 

  . ח"שמיליארד  15.3

ושווי  נקודות 1,346אוגוסט המשיכה המנייה לעלות עד למחיר של ב 24מאז סוף יוני ועד 

  . ח"שמיליארד  19.8-השוק הגיע ל

  

  :שערי החליפיןלהלן הנתונים על שינויים במדד המחירים לצרכן וב

החודשים  לשישה  
  שנסתיימו

לשלושה חודשים 
  שנסתיימו

  

    ביוני 30ביום   ביוני 30ביום   לשנת

2008  2008  2009  2008  2009     

    )באחוזים(      

  "ידוע"מדד המחירים ה שיעור עליית  1.89  2.44  1.15  2.85  4.5

  ב"דולר של ארהשער ה) ירידת(שיעור עליית   )6.42(  )5.66(  3.08  )12.84(  )1.1(

  שער הארו) ירידת( שיעור עליית  )0.71(  )5.91(  4.49  )6.61(  )6.4(

  הלירה שטרלינגשער ) ירידת(עליית  שיעור  8.62  )5.54(  17.32  )13.46(  )28.0(

  ש"שער הפר )ירידת( שיעור עליית  )1.35(  )8.06(  1.74  )3.84(  4.2

  

  :להלן שערי החליפין היציגים העיקריים

    בדצמבר  31     יביונ 30   

  2009  2008  2008  2007  

        ח"בש  

  3.846  3.802  3.352  3.919  ב"דולר ארה

  5.659  5.297  5.284  5.535  ארו

  7.710  5.548  6.673  6.509  לירה שטרלינג

  3.420  3.565  3.289  3.627  פרנק שויצרי
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  תיאור עסקי התאגיד הבנקאי ומידע צופה פני עתיד בדוח הדירקטוריון

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

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

  .בלבד

, "הבנק מאמין"ך כלל באמצעות מילים או ביטויים כגון רמנוסח בד מידע צופה פני עתיד

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

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

  .יים נוספים המעידים על כך שמדובר בתחזית לעתיד ולא בעובדות עברוביטו

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

בנושאים שונים הקשורים להתפתחות הכלכלית בארץ ובעולם ובמיוחד לשוקי המטבע 

להתפתחויות , ת המתחריםלהתנהגו, 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

סיכונים ובאי שכן הסתמכות על מידע כאמור כרוכה ב ,"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

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

  רכוש נספי השואה

שהוקמה לנושא איתור והשבת נכסים של נספי השואה פרסמה  ועדת חקירה פרלמנטרית

מהדוח עלה כי נכסים של נספי שואה שהיו מופקדים בבנק . דוח מסכם 2005בינואר  

לידי הממונה הבריטי על , על פי הוראות שהיו בתוקף באותה עת, פלשתינה הועברו- אנגלו

. או הוחזרו לזכאים, הכללי לאפוטרופוס, לממונה הישראלי על רכוש האויב , רכוש האויב

, יחד עם זאת הומלץ בדוח על שערוך הכספים בצירוף הפרשי הצמדה רטרואקטיביים

  . למשך התקופה שהם היו בעבר בידי הבנק

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

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

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

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

  . ובהתאם נעשו הפרשות מתאימות לפי הערכת הבנקנמסר לבנק 

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

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

  . כמצוות החוק, 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 , ים לניצולים או ליורשים של נספי השואה  שסכומם גבוה מהסכום ששולםסכומ

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

לתשלום , התקבלו בבנק שתי דרישות  מאת החברה, 2008בספטמבר  18- במרס  וב 4-ב

סכום שתי . אות החוקעל פי הור, שלטענת החברה על הבנק להעביר לה, סכומים

 186- הינו כ 2008בדצמבר  31-כשהוא משוערך ל, לאחר שהופחת על ידי החברה, הדרישות

תוך שהוא דוחה את הטענה כי קיימת לו , ל"הבנק השיב לשתי הדרישות הנ.  ח"מיליון ש

  . חבות כספית ביחס לרוב רובם של הנכסים הכלולים בדרישה

יבה כללית והשפעת סב
גורמים חיצוניים על 

   הפעילות
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לתשלום סכום , מאת החברה שלישיתנק דרישה התקבלה בב, 2009בפברואר  11ביום 

על הבנק להעביר לה על פי הוראות  שלטענת החברה. ח"מיליון ש  120- משוערך של כ

תוך שהוא דוחה את הטענה כי , לדרישה זאת השיב הבנק, 2009באפריל  7ביום . החוק

  .ביחס לנכסים הכלולים בדרישה יתקיימת לו חבות כספ

כבודק , מר תיאודור אור, )בדימוס(ט בית המשפט העליון הבנק מינה  את כבוד שופ

אם וככל , חיצוני לשם בדיקה עצמאית ובלתי תלויה של חבות הבנק על פי הוראות החוק

.  כהגדרתם בחוק, ושל התנהלות הבנק בכל הנוגע לנכסים של נספי השואה, שהיא קיימת

ם העיקריים  שבמחלוקת בדוח שמסר הבודק  לבנק  הוא  מאשש  את עמדת הבנק בנושאי

שפורסמו על ידי הבנק בשנת , תייחס לחשבונות ללא תנועהההבודק . בין הבנק לחברה

חשבונות שלא "באתר האינטרנט של הבנק כ, בתיאום עם האפוטרופוס הכללי, 2000

חובת ההוכחה המשפטית אם כספים אלה שייכים לנספי השואה , לדברי הבודק". נדרשו

, מליץ לבנק כי יוענק על ידו לחברהההבודק . ים קושי להוכיח זאתמוטלת על החברה וקי

לאחר שתוגשנה כל דרישות , סכום מסוים שיוערך על ידי הבנק בעתיד,  מתוך רצון טוב

אשר יוכל , כנזכר לעיל, זכיר את הסכום שהועבר כבר על ידי הבנקההבודק . החברה

  . להוות  כל  או חלק ממענק זה

) 8262/09. פ.ד(הגישה החברה תביעה לבית המשפט המחוזי בירושלים  2009ביוני  24ביום 

" נספי השואה נכסי"במסגרתה התבקש בית המשפט להצהיר הצהרות שונות הנוגעות ל

  .).ד.2.ג.6 ביאורראה פירוט ב(

לא ניתן להעריך אם לאור האמור בתביעה קיים צורך בתוספת  ,בשלב מוקדם  זה

  .האמור בדוח הבודק או בגין ישותלהפרשה שכבר בוצעה בגין הדר

. מתנהלים מגעים בין החברה לבין הבנק ליישוב חילוקי הדעות ביניהם באמצעות בוררות

  .טרם נחתם הסכם בוררות

  ייעוץ פנסיוני

  . בו נכללו מגבלות מסויימות פנסיוני לייעוץרישיון  לאומיקיבל , 2008באוגוסט 

  .ואילך 35בעמוד  2008-פירוט בנושא זה ניתן בדוחות השנתיים ל

שהחל בסניפי , ייעוץ הפנסיוניפריסת ה הרחבוה 2009של  המחצית הראשונהבמהלך 

הייעוץ ניתן בכפוף . ארץהברחבי לכל הסניפים  ,2008פיילוט ברביע האחרון של שנת 

כאשר מרביתם בעלי רישיון , על ידי בעלי רישיון ייעוץ פנסיוני, לתנאים הקבועים ברישיון

  .קעותייעוץ הש

הוסרו התנאים המגבילים ברישיון  2009אפריל ב 1- החל מה, בהתאם להיתר האוצר

לרבות מוצרי , כולל במוצרים פנסיונייםרשאי לתת ייעוץ פנסיוני  פנסיוני והבנקהייעוץ ה

  . הארץ ברחבי לכלל האוכלוסיה , ביטוח

כרוך , וסיהמתן הייעוץ הפנסיוני הכולל  במכלול המוצרים הפנסיוניים לכלל האוכל

אשר הבנק השקיע בה וממשיך להשקיע בה , בהיערכות תפעולית ועסקית מורכבת

  . משאבים רבים

מסרבל את , )מסלקה( העדר ממשקים ממוכנים בין הבנק לבין הגופים המוסדיים, ככלל

סוגיה זו מקבלת משנה תוקף בכל הנוגע . המעקב אחר ביצוע ההמלצות ומקשה עליו

  . עוץ במוצרי ביטוחלייעוץ לשכירים וליי

וכן העדרם של , לגופים המוסדייםהעדר הממשקים בין הבנק  -לעניין ייעוץ לשכירים 

הן לעניין מידע והן לעניין , ולשכות השכר שלהם ממשקים בין הבנק לבין המעסיקים

מימוש תהליך בפוגעים באופן מהותי  ,לאחר מתן ייעוץ םסליקת הכספים עבור שכירי

   .הייעוץ לשכירים

העדר ממשקים ממוכנים בין גופים מוסדיים למפיצי מוצרי ביטוח  -אשר לייעוץ בביטוח 

, ערכים חד ערכיים למוצרי הביטוח) בטוח נט(והעובדה שהאוצר לא הסדיר באתר האוצר 

אינו מקשה על בניית מודל תומך החלטה ועקב כך , המאפשרים בחינת וזיהוי המוצרים

כן בהעדר ערכים חד ערכיים כאמור ובהעדר ממשקים עם  כמו. מתן ייעוץ בביטוח מאפשר
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לא ניתן לבצע מעקב אחר מימוש המלצות הייעוץ מול הגופים , הגופים המוסדיים

   .המוסדיים

, המנהלים קופות גמל נערך ליצירת ממשקים ממוכנים עם הגופים המוסדיים לאומי

ך לייעוץ פנסיוני במטרה לפשט תהליכי העברת מידע וביצוע עסקאות הנערכות בהמש

  .ובהמשך לייעוץ בקרנות השתלמות במסגרת ייעוץ השקעות

שתפקידיה , החל האוצר לקדם הקמתה של מסלקה בתחום החיסכון הפנסיוני, במקביל

העיקריים יהיו העברת מידע בין כל הגורמים השונים הפועלים בשוק החסכון הפנסיוני 

וסליקת כספי , גופים מוסדיים ומעסיקים ,סוכנים פנסיונים, בכלל זה יועצים פנסיונים(

פרסם האוצר מזכר הבנות לשיתוף פעולה לקידום  2009בחודש יולי . החיסכון הפנסיוני

הוא הקמתה של חברה  בבעלות , המודל המתוכנן להפעלת המסלקה. מסלקה כאמור

 הוקם צוות). מפיצים ולשכות שכר, גופים מוסדיים(משותפת של הגורמים השונים בשוק 

כמו כן  .לבנק נציגות בצוות היגוי זה. היגוי  בראשות האוצר לקידום הקמת המסלקה

. טרם הותקנו תקנות המסדירות את תשלומי עמלות ההפצה בגין ייעוץ במוצרי ביטוח

הועברה לאישור וועדת הכספים טיוטת תקנות לתיקון תקנות  2008בחודש ספטמבר 

על פי הטיוטא  לא תשולם ). עמלות הפצה) (קופות גמל(הפיקוח על שירותים פיננסיים 

ולגבי אלה מהמוצרים שניתן , עמלת הפצה בגין חלק ממוצרי הביטוח שלגביהם ינתן ייעוץ

לשנה מיתרת הצבירה   0.25%שיעור העמלה המירבי יהיה , לשלם בגינם עמלת הפצה

  .לחסכון במוצר הביטוחי נשוא הייעוץ

, כנסת יכנסת מספר הצעות חוק מטעם חברהונחו על שולחן ה  2009בחודש אפריל 

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

ולא כיועצים , יוגדרו הבנקים כיועצים מפיצים, על פי הצעות החוק. 2005 –ה "התשס

ם בגין המשולמת היום על ידי הגופים המוסדיי, מוצע כי עמלת ההפצה, אובייקטיביים

כמו כן מוצע להטיל על הבנקים אחריות למוצרים . לא תשולם בנסיבות שונות, הייעוץ

וכן לעכב לתקופה של , מעבר לאחריות בגין הייעוץ הקיימת ממילא, המופצים על ידיהם

אלא אם , ימים כניסה לתוקף של הוראת לקוח להעביר כספים למוצר פנסיוני אחר 60

  .ות היועץ שבאמצעותו נרכש המוצרההוראה לשינוי ניתנה באמצע

ואף יתכן , נראה כי אינן מגינות על מקבלי הייעוץ, מבחינה ראשונית של הצעות החוק

   . תפגענה באופן מהותי באפשרות הבנק לתת ייעוץ פנסיוני ואם תתקבלנה, שלהיפך

פורסמו טיוטת תקנות וטיוטת חוזר בדבר התאמת מסלול החסכון  2009בחודש יולי 

יחויבו הגופים המוסדיים , על פי טיוטות אלו ").ייליאנ'המודל הצ("יני העמית למאפי

אשר יהוו ברירת מחדל של עמיתים בעת , להקים מסלולי השקעה לניהול כספי עמיתים

זאת בהתאם למודל לסיווג עמיתים שייקבע על ידי . הצטרפותם לקופות הגמל שבניהולם

ובכלל זה גיל , לבנטיים שיקבעו על ידםהגופים המוסדיים בהתבסס על מאפיינים ר

הגוף המוסדי יעביר את העמיתים למסלולי , בהעדר הודעה אחרת מצד העמית. העמית

העברת עמיתים מיועצים למסלולי ברירת המחדל עשויה . ברירת המחדל שנקבעו להם

הבנק פועל באמצעות איגוד . לעמוד בסתירה לייעוץ הפנסיוני שקיבלו אותם עמיתים

  . לקוחות המקבלים ייעוץ פנסיוני מתמשךעל ים כדי שהוראות אלו לא יחולו הבנק

על פי . אושרו תקנות להסדרת פעילות קופות גמל בניהול אישי 2009בחודש אוגוסט 

ולכספים של עמית , התקנות המודל ייושם בשלב זה רק ביחס לכספים בקרנות השתלמות

רות על תשלום עמלת הפצה בעד קופת התקנות אוס. מעסיקעצמאי שאין כנגדם הפקדות 

  .גמל בניהול אישי

  שינויים בשיעורי מס ערך מוסף

רים ומוסדות "שיעור המס על  מלכ(פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף  2009ביולי  1ביום 

המעלה את שיעורי מס השכר ומס הרווח החלים על מוסדות  2009- ט"תשס ,)כספיים

  .16.5%- ל 15.5%-מ 2010בדצמבר  31- ועד ל 2009ביולי  1-כספיים החל מ

לעניין חוק מס ערך מוסף תגרום הגדלת מס הרווח לגידול " מוסד כספי"בשל היות הבנק 

 36.21%יחול שיעור מס כולל של  2009כך שבשנת , בשיעור המס הכולל שיחול על הבנק
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של יחול שעור מס כולל  2010ובשנת ) נקודות האחוז 0.28גידול של ( 35.93%במקום 

  .)נקודות האחוז 0.56גידול של ( 35.06%במקום  35.62%

במחצית הראשונה של מ על ההפרשה למסים "סך ההשפעה של השינוי בשיעור המע

  .לא היתה מהותית ,השנה

  חברותשינויים בשיעורי מס 

תיקוני חקיקה ליישום (אישרה הכנסת את חוק ההתייעלות הכלכלית  2009בחודש יולי 

אשר מפחית את שיעורי מס  2009- ט"התשס, )2010-2009לשנים  התוכנית הכלכלית

שיעורי המס . ואילך 2016בשנת  18% - ועד ל 2010-ב 25%- מ, חברות באופן הדרגתי

  .ואילך 2016-ב 29.0%- עד ל 2010- ב 35.62%- שיחולו על בנקים כולל מס רווח יופחתו מ

מליון  153בסך  2009ל את הוצאת המס ברביע השלישי ש  השינוי בשיעורי המס יגדיל

  .2009ביוני  30וזאת בהתייחס ליתרת המסים הנדחים ליום , ח"ש

  הרפורמה בעמלות

המעוגנת בתיקון לחוק , נכנסה לתוקף רפורמה מהותית בתחום העמלות 2008יולי בחודש 

 ).שירות ללקוח(הבנקאות 

 .39-ו 38בעמודים  2008פירוט בדבר הרפורמה ניתן בדוחות השנתיים לשנת 

מחדש הצעת חוק פרטית שמטרתה להטיל  ההוגש 2009באפריל  18- עם כינון הכנסת ה

  . מגבלות נוספות על גביית עמלות
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  מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים

הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ובהתאם להוראות המפקח 

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

  .2008בדצמבר  31בדוחות הכספיים השנתיים ליום  1בבאור 

הכנת הדוחות הכספיים המאוחדים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ובהתאם 

להוראות המפקח על הבנקים דורשת מההנהלה שימוש באומדנים והערכות המשפיעים 

  .התחייבויות וכן על סכומי הכנסות והוצאות, מים המדווחים של נכסיםעל הסכו

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

הערכות לגבי השווקים , האומדנים וההערכות מתבססים בדרך כלל על תחזיות כלכליות

נהלה מאמינה כי הינם סבירים תוך הפעלת שיקול דעת ואשר הה ,השונים ונסיון העבר

  .בעת החתימה על הדוחות הכספיים

 2008בדצמבר  31הנושאים החשבונאיים הקריטיים העיקריים שצויינו בדוח השנתי ליום 

, ניירות ערך, מכשירים פיננסיים נגזרים, הפרשות לחובות מסופקים: הם כדלהלן

בניינים וציוד ומסים , פטיותהתחייבויות בגין תביעות מש, התחייבויות לזכויות עובדים

  .על הכנסה

לא חלו שינויים במדיניות החשבונאית בנושאים  2009של שנת  יוני -בתקופה ינואר 

  . 2008קריטיים לעומת אלו שתוארו בדוח השנתי לשנת 

  .2008השנתי בדוח  51-47לפרטים נוספים ראה עמודים 

  הליך אישור הדוחות הכספיים
ורם המופקד על בקרת העל בבנק ועל אישור הדוחות הכספיים דירקטוריון הבנק הוא הג

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

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

  ).1993-ד"התשנ

, מבין חבריו ועדה לבחינת הדוחות הכספיים הקים הדירקטוריון, 2008בחודש ספטמבר 

  .שתפקידה לדון בדוחות הכספיים ולהמליץ בפני הדירקטוריון על אישורם

מתקיים דיון , לפני הבאת הדוחות הכספיים לדיון בועדה לבחינת הדוחות הכספיים

ועדת הגילוי הינה ועדת הנהלה . בועדת הגילוי בנושא הדוחות הכספיים של הבנק

וכן חברים בוועדה ראש החטיבה לבנקאות מסחרית , כל חברי הנהלת הבנקהמורכבת מ

. מזכיר הקבוצה  וראש האגף לבקרת ניהול סיכונים, היועצת המשפטית הראשית, בפועל

  . בדיוני הועדה משתתפים  המבקר הפנימי הראשי ומנהלים בכירים נוספים בבנק

יימים דיונים בוועדה לבחינת לפני הדיון בדוחות הכספיים במליאת הדירקטוריון מתק

החשבונאי , ל"המשנה הבכיר למנכ, ל הראשי"בהשתתפות המנכ, הדוחות הכספיים

  . המבקר הפנימי הראשי ואחרים, הראשי

מתקיים דיון במליאת הדירקטוריון בטיוטה הסופית של הדוחות , לאחר הדיונים בוועדה

, החשבונאי הראשי,  ל"המשנה הבכיר למנכ, ל הראשי"בהשתתפות המנכ, הכספיים

גם חברי  - וככל שמדובר באישור הדוחות הכספיים השנתיים , המבקר הפנימי הראשי

  .ההנהלה בבנק

הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים וועדת הגילוי בנושא הדוחות , כל דיוני הדירקטוריון

אשר , הכספיים נערכים בהשתתפות נציגי רואי החשבון המבקרים המשותפים של הבנק

הדוחות הכספיים מאושרים על ידי . דים לרשות המשתתפים לשאלות ולהבהרותעומ

הדירקטוריון לאחר שרואי החשבון המבקרים המשותפים הציגו בפניו חולשות מהותיות 

ולאחר שהוצגו בפני הדירקטוריון , אשר עלו מתהליכי הביקורת שבוצעו ,במידה והיו

ל בדבר הערכת בקרות ונהלים "ל הראשי והצהרת המשנה הבכיר למנכ"הצהרת המנכ

  . לגבי הגילוי של הבנק בדוח הכספי

מדיניות חשבונאית 
  בנושאים קריטיים

  הליך אישור 
 הדוחות הכספיים
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מיליון  936בסך  2009של   יוני - של קבוצת לאומי הסתכם בתקופה ינואר  הרווח הנקי

  .31.1% שלירידה , ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 1,359ח לעומת "ש

ח "מיליון ש 507כם בסך הסת 2009הרווח הנקי של קבוצת לאומי לרביע השני של שנת 

  .43.0%ירידה של , ח ברביע המקביל אשתקד"מיליון ש 889לעומת 

לעומת התקופה  2009 של  יוני -בתקופה ינואר של הקבוצה ברווח הנקי  הירידה

  *: על ידי הגורמים כלהלןאשתקד מוסברת בעיקר  המקבילה

, ח"מיליון ש 625פעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים בסך קיטון ברווח מ  .1

  .16.0%קיטון של , לפני השפעת המס

עלייה , לפני השפעת המס, ח"מיליון ש 133גידול בהפרשות לחובות מסופקים בסך   .2

  .23.8%של 

  .נטו, ח"מיליון ש 310קיטון בחלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות בסך   .3

  .ח נטו"מיליון ש 220מפעולות בלתי רגילות בסך ירידת הרווח   .4

  :ל"מאידך הגורמים דלהלן קיזזו חלקית את הירידה הנ

של  ירידה, ח"מיליון ש 252בסך ) כולל שכר(בהוצאות התפעוליות והאחרות  קיטון  .1

  . לפני השפעת המס 7.3%

של  עלייה בשיעור, ח"מיליון ש 301גידול בהכנסות התפעוליות והאחרות בסך   .2

  . השפעת המס לפני ,17.6%

 ,ח"מיליון ש 232-שהם כ, נקודות האחוז 16.5-ב האפקטיבי בשיעור המס ירידה  .3

  .בסעיף הפרשה למס 22כמוסבר בעמוד 

ח לעומת "מיליון ש 507של  בסךברביע השני של השנה הנקי כאמור לעיל הסתכם הרווח 

להלן . ח"מיליון ש 382רידה של י ,ח ברביע המקביל אשתקד"מיליון ש 889רווח נקי של 

  *:הגורמים העיקריים לירידה ברווחיות

  .ח נטו"מיליון ש 223ירידת הרווח מפעולות בלתי רגילות בסך   .1

  .נטו, ח"מיליון ש 257קיטון בחלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות בסך   .2

, ח"ן שמיליו 27קיטון ברווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים בסך   .3

  .1.4%קיטון של , לפני השפעת המס

עלייה של , לפני השפעת המס, ח"מיליון ש 23גידול בהפרשות לחובות מסופקים בסך   .4

7.3%.  

  :ל"מאידך הגורמים דלהלן קיזזו חלקית את הירידה הנ

עלייה בשיעור של , ח"מיליון ש 149גידול בהכנסות התפעוליות והאחרות בסך   .1

  . המס לפני השפעת ,17.2%

ירידה של , ח"מיליון ש 22בסך ) כולל שכר(קיטון בהוצאות התפעוליות והאחרות   .2

  . לפני השפעת המס 1.3%

, ח"מיליון ש 49- שהם כ, נקודות האחוז 5.1-ירידה בשיעור המס האפקטיבי ב  .3

  .בסעיף הפרשה למס 22כמוסבר בעמוד 

  .פני זכויות מיעוט בחברות מאוחדותל *

של קבוצת לאומי הסתכם  מימון לפני הפרשה לחובות מסופקיםהרווח מפעולות 

ח בתקופה "מיליון ש 3,913- לבהשוואה , ח"מיליון ש 3,288-ב 2009של  במחצית הראשונה

  .16.0%בשיעור של  קיטון, ח"מיליון ש 625ירידה של , 2008- בהמקבילה 

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

קיטון של , ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 1,953לעומת , ח"מיליון ש 1,926

1.4%.  

  

, התפתחות ההכנסות
ההוצאות וההפרשה   

  למס 

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

  :- מ בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר 2009של 

    חודשים שהסתיימו ביום לשישה  

  השינוי %  2008 ביוני 30  2009 וניבי 30   

    )ח"במיליוני ש(  

  0.8  3,287  3,314  פעילות שוטפת

  )47.3(  336  177  גבייה והפחתה של ריבית בגין חובות בעייתיים

  מניות שנזקפו מימון הפרשי שער בגין 

  בקרן הוןאו בהכנסות תפעוליות 

  

)78(  

  

226  

  

-  

  -  )92(  )137(  ח זמין למכירה"ירידת ערך באג

ולמסחר ח זמינות למכירה "רווחים ממכירת אג

  ח למסחר"של אג הוגןומהתאמות לשווי 

  

473  

  

110  

  

+  

  -  27  )94(  *ל "חיסוי השקעות בחו ע"עלויות מימון בק

  -  )178(  )387(  התאמות לשווי הוגן של מכשירים נגזרים

  )89.8(  197  20  השפעת המדד הידוע

  )16.0(  3,913  3,288  סך הכל

לעומת הפרשי שער  ל"האסימטריה בחבות המס בגין הפרשי השער על ההשקעות בחו חיסויות על* 

  .ראה גם ההשפעה בסעיף המס. סעיף המסבהפיצוי לעלות זו מגיע , על מקורות המימון

כפי שעולה מהלוח לעיל הרווח המימוני בפעילות השוטפת נותר ללא שינוי כאשר הירידה 

  .הפעילות במרווח פוצתה מגידול בהיקפי

  :פעילות עיקריים מגזרילהלן התפתחות הרווח המימוני לפי 

  השינוי %    2008מחצית ראשונה   2009מחצית ראשונה   המגזר

    )ח"במיליוני ש(  

  )18.1(  1,285  1,052  משקי בית

  )5.8(  450  424  עסקים קטנים

  )8.9(  1,035  943  בנקאות עסקית

  )11.7(  771  681  בנקאות מסחרית

  44.1  213  307  ת פרטיתבנקאו

  -  197  )114(  שוקי הון - ניהול פיננסי 

  +  )38(  )5(  אחר

  )16.0(  3,913  3,288  סך הכל

 של במחצית הראשונה) ללא עיסקאות במכשירים פיננסיים נגזרים(הכולל פער הריבית  

פער הריבית הכולל עיסקאות  .2008-בבתקופה המקבילה  2.96%לעומת  1.74%הוא  2009

 1.84%לעומת  2009של  במחצית הראשונה 0.90%ירים פיננסיים נגזרים הוא במכש

   .2008בכל שנת  1.63%- ו, 2008- בתקופה המקבילה ב

  :הושפע לרעה בין השאר מהסיבות כלהלן 2009המרווח הפיננסי במחצית הראשונה של 

 רמת הריבית הנמוכה של בנק ישראל וכן הריביות הנמוכות בעולם גרמו לשחיקה  .א

בפער הריבית כתוצאה מיתרות עובר ושב שאינן נושאות ריבית ואשר הריביות 

  .שנתקבלו בגינן ירדו משמעותית

רמת הריביות הנמוכה גרמה לקיטון בפער הריבית בעיקר במגזר השקלי הלא צמוד   .ב

שם לא הוקטנה הריבית בשיער זהה , בגין פיקדונות לזמן קצוב בסכומים קטנים

  .ישראללהורדת ריבית בנק 

שינוי תמהיל השימושים בעיקר במטבע חוץ ובהקטנת סיכון האשראי גרמו   .ג

  .לתשואות נמוכות יותר בגין השימושים וכתוצאה הוקטן פער הריבית

   .לירידה בפער הריביתאף הם גורמי התחרות במערכת תרמו   .ד
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עילות מהפרשי עיתוי במדידת הרווחיות מפגם  קיטון בפער הריבית הכולל נובע ה  .ה

ל וההשקעות "מהפרשי שער בגין חיסוי ההשקעות בחו, במכשירים פיננסיים נגזרים

  .פערים במדד ידוע בין שתי התקופות, במניות

  .מאידך העלאת מרווחי הסיכון באשראים קיזזו חלקית ירידות אלה  .ו

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

בתקופה המקבילה ) במונחים שנתיים( 2.83%לעומת  2.22%נכסים הכספיים היה של ה

  .אשתקד

לעומת ח "מיליון ש 167-ב 2009 של  במחצית הראשונההסתכמו   העמלות המימוניות

עמלות אלו כוללות . 7.7%גידול בשיעור של , ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 155

ערבויות , ערבויות למתן אשראי כמו, זניתמא-חוץהפעילות הבעיקר את ההכנסות מ

  . ערבויות אחרות וכן עמלות מפעילות סחר חוץ, לרוכשי  דירות

הפסדים ממכירת אגרות חוב /כוללות בעיקר רווחים הכנסות והוצאות מימון אחרות

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

הפחתות הפרשות ו ת ריבית בגין חובות מסופקים משנים קודמותגביי, על אשראים

 של  במחצית הראשונהח "מיליון ש 626-הסתכמו ב אלות יוההכנסות נטו מפעילו .לריבית

   .בתקופה המקבילה אשתקדח "מיליון ש 428לעומת סך של , 2009

  :עיקרי השינויים בהכנסות והוצאות מימון אחרותלהלן 

  השינוי  2008 יוניב 30  2009 ביוני 30  

  %-ב  )ח"במיליוני ש(  

  +  40  312  ממכירת אגרות חוב זמינות למכירהנטו רווח 
  -  )92(  )137(  ח זמין למכירה"ירידת ערך של אג

  של  הוגןרווח ממכירת והתאמה לשווי 
  אגרות חוב למסחר

  
161  

  
70  

  
130.0  

  )47.3(  336  177  הפחתת ריבית בגין חובות מסופקים /גביית

  )30.2(  79  55  לות פרעון מוקדם על אשראיםעמ

  +  )5(  58  אחר

  46.3  428  626  סך הכל

  
 2009 של במחצית הראשונההסתכמה של קבוצת לאומי ההפרשה לחובות מסופקים 

  של גידול ,2008- בח בתקופה המקבילה "מיליון ש 560- לבהשוואה , ח"מיליון ש 693-ב

  .23.8%, ח"מיליון ש  133

ח "מיליון ש 339הסתכמה ההפרשה לחובות מסופקים בסך  2009 ברביע השני של

  .7.3% ,ח"מיליון ש 23 גידול של, 2008- ח בתקופה המקבילה ב"מיליון ש 316-בהשוואה ל

ההפרשה הנוספת והכללית לחובות מסופקים בגין סיכונים שאינם מזוהים בתיק 

, חריגה ענפית לאשראיהאשראי והמתבססים על מאפייני הסיכון בתיק האשראי וכן בגין 

מיליון  20של  קיטון בסךח לעומת "מיליון ש 26- בהשנה של   במחצית הראשונה קטנה

  . 2008ח בכל שנת "מיליון ש 73של  וגידולח בתקופה המקבילה אשתקד "ש

מסך  0.67%היה  2009של  במחצית הראשונהשיעור ההפרשה הכולל לחובות מסופקים 

המקבילה תקופה ב 0.56%לעומת שיעור של , )נתייםבמונחים ש(כל האשראי לציבור 

שיעור ההפרשה הכולל לחובות מסופקים ביחס . 2008בכל שנת  1.01%אשתקד ולעומת 

  .בהתאמה 0.67%-ו  0.36% ,0.45% היה) מאזני וחוץ מאזני(לסיכון האשראי הכולל 

לפי (היתרה המצטברת של ההפרשה הכללית וההפרשה הנוספת לחובות מסופקים  

בבנק ובחברות המאוחדות שלו ) מאפייני סיכון שהוגדרו על ידי המפקח על הבנקים

, )מסך האשראי לציבור 0.44%מהווה (ח "מיליון ש 922-ב 2009 ביוני 30- בהסתכמה 

  .2008ח בסוף שנת "מיליון ש 948לעומת 
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  :להלן התפתחות ההפרשות לחובות מסופקים לפי מגזרי פעילות עיקריים

  2008מחצית ראשונה   2009  ראשונהמחצית   מגזר

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

  0.4  130  0.4  132  משקי בית

  0.4  33  1.0  87  עסקים קטנים 

  0.8  274  0.8  313  בנקאות עיסקית

  0.6  158  0.6  139  בנקאות מסחרית

  .אחוז מסך האשראי לסוף תקופה על בסיס שנתי*   

  .31-ו 25עמודים ספים ראה לפרטים נו

של קבוצת לאומי הסתכם  הרווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים

ח בתקופה "מיליון ש 3,353- לבהשוואה , ח"מיליון ש 2,595-ב 2009 של במחצית הראשונה

  .22.6%ירידה של , 2008- בהמקבילה 

לחובות מסופקים  ברביע השני של השנה הסתכם הרווח מפעולות מימון לאחר הפרשה

ירידה , ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 1,637- בהשוואה ל, ח"מיליון ש 1,587בסך 

  .3.1%של 

 במחצית הראשונהשל קבוצת לאומי הסתכמו  סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות

, 2008- בח בתקופה המקבילה "מיליון ש 1,715-לבהשוואה , ח"מיליון ש 2,016-ב 2009 של

   .17.6%ל שגידול 

ח "מיליון ש 1,013ברביע השני של השנה הסתכמו ההכנסות התפעוליות והאחרות בסך 

   .17.2%של גידול , ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 864-בהשוואה ל

  :להלן עיקרי השינויים בהכנסות התפעוליות והאחרות

  

    למחצית הראשונה  שהסתיימה ביום   

    השינוי  2008 ביוני 30  2009 ביוני 30  

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

  )6.3(  )113(  1,784  1,671  )1(עמלות תפעוליות 

  +  300  )115(   185  )2(מהשקעות במניות ) הפסדים(רווחים 

  247.8  114  46  160  )3(הכנסות אחרות 

  17.6  301  1,715  2,016  סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות 

  :ל"לכל אחד מהסעיפים הנעיקריים ם להלן פרטים נוספי

  )ח"מיליון ש) 113((עמלות תפעוליות   .1

  ).37.1%(, ח"מיליון ש 75בהכנסות מטיפול באשראי ובעריכת חוזים בסך קיטון   .א

  ).19.5%(ח "מיליון ש 29קיטון בעמלות מהפרשי המרה בסך   .ב

  )14.7%(, ח"מיליון ש 14קיטון בעמלות הפצת מוצרים פיננסיים   .ג

  ).3.1%(ח "מיליון ש 12בהכנסות מפעילות בניירות ערך גידול   .ד

 )ח"מיליון ש 300(השקעות במניות מ) הפסדים(רווחים   .2

ח לעומת "מיליון ש 111נטו ממכירת ניירות ערך זמינות למכירה בסך רווחים   .א

  .ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 94הפסדים והפחתות נטו בסך 

מיליון  7וש ומהתאמה לשווי הוגן של ניירות ערך למסחר בסך רווחים ממימ  .ב

  .ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 94ח לעומת הפסדים בסך "ש

  )ח"מיליון ש 114(הכנסות אחרות   .3

בתקופה  "0"ח לעומת "מיליון ש 115הגמל לפיצויים בסך קופת  רווחיהגידול מעיקר   

  .המקבילה אשתקד
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רווח מפעולות מימון לפני , קרי(ת והאחרות  מסך כל ההכנסות משקל ההכנסות התפעוליו

לעומת  38.0%של היה בשיעור ) הפרשה לחובות מסופקים והכנסות תפעוליות ואחרות

  .2008בכל שנת  30.5%- ו בתקופה המקבילה אשתקד 30.5%

לעומת  מההוצאות התפעוליות והאחרות 62.9%ההכנסות התפעוליות והאחרות מכסות 

  . 2008בכל שנת  40.0%בתקופה המקבילה אשתקד ולעומת  49.6% כיסוי של

 במחצית הראשונהשל קבוצת לאומי הסתכמו  סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

 ,2008- ח בתקופה המקבילה ב"מיליון ש 3,456-לבהשוואה , ח"מיליון ש 3,204-ב 2009 של

   .7.3% של ירידה

, ח"מיליון ש 1,640פעוליות והאחרות בסך ברביע השני של  השנה הסתכמו ההוצאות הת

  .1.3%של   ירידה, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 1,662-בהשוואה ל

 בשיעור שלו, ח"מיליון ש 294בסך  2009 של נהשובמחצית הרא ירדוהוצאות השכר 

 בהוצאות השכר נובעת בעיקר   הירידה. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד 14.0%

וקופת התגמולים המשמשות גם כיעודה לכיסוי של הקופה לפיצויים  ביתמהתשואה החיו

בתקופה המקבילה  נמוכהתשואה לעומת , ההתחייבויות הפנסיוניות של העובדים

 253- הוקטנו עלויות השכר בגין רווחי הקופות בכ 2009במחצית הראשונה של  .אשתקד

 והאחרות כנסות התפעוליותח בה"מיליון ש 115ח ובנוסף נרשמו הכנסות בסך "מיליון ש

ות עלוי קטנוהובה  2008של  מחצית הראשונהלעומת ה ,)ח ברביע השני"מיליון ש 58מזה (

   .ח"מיליון ש 9- רק בכ הקופותתשואות נמוכות של עקב ר שכה

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

לעומת התקופה  3.1%בשיעור של  עלייה ,ח"יון שמיל 42בסך  2009שנת של  הראשונה

   .20.2%בעיקר עקב גידול בעלויות הפחת בשיעור של , המקבילה אשתקד

בתקופה המקבילה  61.4%לעומת  מסך כל ההכנסות 60.4%ההוצאות התפעוליות מהוות 

  .2008בכל שנת  76.3% אשתקד ולעומת

 ,מסך כל הנכסים 2.02%מהוות ) םבמונחים שנתיי(סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות 

  .2008שנת כל ב 2.25%ולעומת  ,תקופה המקבילה אשתקדב 2.38%לעומת 

  
של  במחצית הראשונהשל קבוצת לאומי הסתכם  הרווח מפעולות רגילות לפני מס

, 2008- בח בתקופה המקבילה "מיליון ש 1,612-לבהשוואה , ח"מיליון ש 1,407- ב 2009

   .12.7%ירידה של 

, ח"מיליון ש 960ע השני של השנה הסתכם הרווח מפעולות רגילות לפני מס בסך ברבי

   .14.4%של עלייה , ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 839-בהשוואה ל

  
במחצית הסתכמה  של קבוצת לאומימפעולות רגילות  ההפרשה למס על הרווח

-בח בתקופה המקבילה "מיליון ש 783- לבהשוואה , ח"מיליון ש 451- ב 2009של  הראשונה

 48.6%מהרווח לפני מס לעומת  32.1%- כל היה "שיעור ההפרשה בתקופה הנ .2008

   .ח"מיליון ש 232- שהם כ, נקודות האחוז 16.5- קיטון של כ, בתקופה המקבילה אשתקד

  : בעיקר והושפעהפרשה למס בשיעור ה השינויים

ואשר  סיס חישוב המסשאינם נכללים בב  ,ל"הפרשי השער בגין ההשקעות בחו  .1

בתקופה המקבילה לעומת הפרשי שער שליליים , חיובייםבתקופה הנדונה היו 

נקודות  4.8- עור ההפרשה למס ביהקטינו את ש ,לדוח 72כמפורט בעמוד , אשתקד

נקודות האחוז בתקופה המקבילה  11.1- לעומת הגדלת שעור המס ב ,האחוז

  . אשתקד

 0.6שהם  ח"מיליון ש 8להקטנת המס בסך  העהירידה בשיעור מס החברות השפי  .2

  .נקודת האחוז
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רים ומוסדות "שיעור המס על מלכ(פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף  2009ביולי  1ם ביו

המעלה את שיעורי מס השכר ומס הרווח החלים על מוסדות  2009- ט"תשס ,)כספיים

  . 16.5%- ל 15.5%-מ 2010בדצמבר  31- ועד ל 2009ביולי  1-כספיים החל מ

לעניין חוק מס ערך מוסף תגרום הגדלת מס הרווח לגידול " מוסד כספי"בשל היות הבנק 

 36.21%יחול שיעור מס כולל של   2009כך שבשנת , בשיעור המס הכולל שיחול על הבנק

יחול שעור מס כולל של  2010ובשנת ) נקודות האחוז 0.28גידול של ( 35.93%במקום 

  ).נקודות האחוז 0.56גידול של ( 35.06%במקום  35.62%

 956בסך  2009של  במחצית הראשונההסתכם  מפעולות רגילות לאחר מס הרווח

 .15.3%של  עלייה , ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 829ח  לעומת "מיליון ש

, ח"מיליון ש 551ברביע השני של השנה הסתכם הרווח מפעולות רגילות לאחר מס בסך 

  .25.5%של  עלייהח "ן שמיליו 439לעומת 

 מפעולות רגילות לאחר מס של חברות כלולות) הפסד(חלק הקבוצה ברווח 

ח בהשוואה "מיליון ש 30בתרומה שלילית של  2009שנת  של מחצית הראשונה הסתכם ב

מיליון  310- כלומר ירידה של כ ,2008-בח בתקופה המקבילה "מיליון ש 280לרווח של 

  .ברביע השני של השנהח "יון שמיל 257מזה  ,בתרומהח "ש

של   במחצית הראשונההסתכם  ברווחי הקבוצה חלקם של בעלי המניות החיצוניים

תקופה המקבילה ב ח"מיליון ש 2הפסד של לעומת ח "מיליון ש 18של  ברווח 2009

   . אשתקד

בסך  2009של  במחצית הראשונהשל הקבוצה הסתכם  הרווח הנקי מפעולות רגילות

ירידה , ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 1,111ח לעומת רווח בסך "שמיליון  908

    .18.3%בשיעור של 

של  בסך 2009של  במחצית הראשונההסתכם  מפעולות בלתי רגילות לאחר מס הרווח

 בעיקר ד שנבעח בתקופה המקבילה אשתק"מיליון ש 248בסך  רווח ח לעומת"מיליון ש 28

ניהול  –פק והנפרע של לאומי קארד לחברת קנית מהון המניות המונ 20%מהקצאת 

   .מ"השקעות בע

-ל 2009של  במחצית הראשונההגיע  למניהמפעולות רגילות הבסיסי הרווח הנקי 

  .2008- בח בתקופה המקבילה "ש 0.77-לח בהשוואה "ש 0.62

ח בהשוואה "ש 0.64-ל 2009של   במחצית הראשונההגיע  הבסיסי למניההרווח הנקי 

  .2008-בח בתקופה המקבילה "ש 0.94- ל

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

   2008מחצית ראשונה   2009מחצית ראשונה   

  %            

      14.1      10.2  הרווח הנקי 

      11.5      9.9  הרווח הנקי מפעולות רגילות

   :במונחים שנתיים) ת המיעוטללא זכויו(ממוצע לתקופה  - התשואה להון עצמי 

 2009    2008       

 רביע רביע   רביע  רביע  רביע  רביע 

  ראשון  שני  שלישי  רביעי  ראשון  שני  

  %            

  9.8   19.1  )1.6(  )22.2(  9.7  11.1  ) הפסד(הרווח הנקי 

  9.8  13.4  )1.6(  )22.2(  9.6  10.4  מפעולות רגילות) הפסד(הנקי הרווח 
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  הרבעונים האחרונים שתבשת הרווח יוהתפתחו

הרבעונים  בששתלהלן תמצית דוח רווח והפסד מפעולות רגילות לאחר מסים . א

  ):לא כולל חלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות( האחרונים

  2009    2008        

רביע   

  שני

  רביע 

  ראשון

רביע 

  רביעי

רביע 

  שלישי

  רביע

  שני

רביע 

  ראשון

          )ח"במיליוני ש(  

  1,960  1,953  1,491  976  1,362  1,926  ימון  רווח מפעולות מ

  )244(  )316(  )495(  )1,090(  )354(  )339(  הפרשה לחובות מסופקים

  851  864  540  545  1,003  1,013  הכנסות תפעוליות ואחרות

  )1,794(  )1,662(  )1,746(  )1,801(  )1,564(  )1,640(  הוצאות תפעוליות ואחרות  

              מפעולות ) הפסד(רווח 

  773  839  )210(  )1,370(  447  960  רגילות לפני מסים

  )383(  )400(  )61(  423  )42(  )409(  הפרשה למס 

              מפעולות ) הפסד(רווח 

  390  439  )271(  )947(  405  551  רגילות לאחר מסים

  
להלן התפתחות הסעיפים העיקריים ברווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות . ב

  :מסופקים

  2009    2008        

  רביע  

  שני

  רביע 

  ראשון

רביע 

  רביעי

רביע 

  שלישי

  רביע

  שני

רביע 

  ראשון

          )ח"במיליוני ש(  

  1,629  1,671  1,584  1,794  1,631  1,683  פעילות שוטפת

גבייה והפחתה של ריבית בגין 

  חובות בעייתיים

  

88  

  

89  

  

91  

  

80  

  

87  

  

249  

הפרשי שער בגין מניות שנזקפו 

או בקרן  בהכנסות תפעוליות

  הון

  

  

31  

  

  

)109(  

  

  

)30(  

  

  

2  

  

  

129  

  

  

97  

              הפרשות לירידת ערך

  )10(  )82(  )425(  )810(  )40(  )97(  ח זמין למכירה"באג

ממכירת ) הפסדים(רווחים 

 ולמסחר ח זמינות למכירה"אג

ומהתאמות לשווי שוק של 

  ח למסחר"אג

  

  

  

177  

  

  

  

296  

  

  

  

128  

  

  

  

)166(  

  

  

  

)2(  

  

  

  

112  

ע חיסוי "מימון בק עלות

  ל"השקעות בחו

  

50  

  

)144(  

  

)134(  

  

9  

  

-  

  

27  

התאמות לשווי הוגן של 

  מכשירים נגזרים

  

)59(  

  

)328(  

  

)25(  

  

250  

  

)18(  

  

)160(  

  25  172  157  )38(  )33(  53  השפעת המדד הידוע

  1,969  1,957  1,491  976  1,362  1,926  סך הכל
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  :ובות מסופקיםלהלן התפתחות רבעונית של ההפרשות לח. ג

  2009    2008        

  רביע   

  שני

  רביע 

  ראשון

רביע 

  רביעי

רביע 

  שלישי

  רביע 

  שני

רביע 

  ראשון

        )ח"במיליוני ש(  

  269  311  500  992  323  396  הפרשה ספציפית

  )25(  5  )5(  98  31  )57(  הפרשה נוספת 

  244  316  495  1,090  354  339  סך הכל

  שיעור ההפרשה מסך הכל 

  )על בסיס שנתי(ציבור האשראי ל

  

0.66%  

  

0.67%  

  

2.05%  

  

0.96%  

  

0.63%  

  

0.49%  

  

  :להלן התפתחות רבעונית בהכנסות התפעוליות והאחרות. ד

  2009    2008        

  רביע   

  שני

  רביע

  ראשון

רביע 

  רביעי

רביע 

  שלישי

  רביע 

  שני

רביע 

  ראשון

    )ח"במיליוני ש(  

  902  882  887  867  831  840  עמלות תפעוליות 

מהשקעות ) הפסדים(רווחים 

   במניות  

  

90  

  

95  

  

)434(  

  

)363(  

  

)44(  

  

)71(  

  20  26  16  112  77  83  הכנסות אחרות  

  סך כל ההכנסות 

  התפעוליות והאחרות

  

1,013  

  

1,003  

  

545  

  

540  

  

864  

  

851  

  :להלן התפתחות רבעונית בהוצאות שכר. ה

  2009    2008        

  רביע   

  שני

  רביע 

  ראשון

רביע 

  יעירב

רביע 

  שלישי

  רביע 

  שני

רביע 

  ראשון

    )ח"במיליוני ש(  

  953  956  856  982  1,003  948  הוצאות שכר ללא מיוחדות

  178  19  187  )13(  )120(  )19(  הוצאות שכר מיוחדות

  הוצאות בגין הנפקת: מזה

  אופציות לעובדים         

  

-  

  

-  

  

)14(  

  

)37(  

  

6  

  

29  

  רישום ההטבה בגין         

  מכירת מניות לעובדים        

  

-  

  

-  

  

-  

  

)39(  

  

11  

  

)22(  

  163  2  262  108  )120(  )20(  הפרשה לפיצויים  ופנסיה        

  -  -  -  )154(  -  -  החזר מס שכר  

  -  -  -  47  -  -  שינויים אקטואריים בגין יובל  

  8  -  1  -  -  1  שונות  

  1,131  975  1,043  969  883  929  סך הכל הוצאות שכר
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- ח בהשוואה ל"מיליארד ש 319.3- ב 2009 ביוני 30-בשל קבוצת לאומי הסתכם  המאזן

 של עלייה , 2008 ביוני  30- לובהשוואה  ,2.8%של עלייה  ,2008ח בסוף "מיליארד ש 310.8

9.4%.  

- כ, ח"מיליארד ש 107.2- כהינו במאזן ערך הנכסים במטבע חוץ והצמודים למטבע חוץ 

 ,3.1%- בהשקל ביחס לדולר  פוחתשל השנה  במחצית הראשונה. מסך הנכסים 33.6%

 גרם של השנה במחצית הראשונה השינוי בשער החליפין  .4.5%לאירו בשיעור של  ביחסו

  . המאזןבסך כל  1.4%בשיעור של  לעלייה

  ערך של הלקוחות תיקי ניירותסך כל המאזן וכן   -סך כל הנכסים בניהול הקבוצה 

מסתכמים  ,וקופות גמל וקרנות השתלמות לגביהם ניתנים שירותי ניהול תפעולי ומשמרת

-מיליארדי דולר ו 184- כ(, 2008ח בסוף "מיליארד ש 651לעומת  ,ח"מיליארד ש 723-בכ

  .בהמשךכמפורט  )מיליארד דולר בהתאמה 167

  :להלן ההתפתחות בסעיפי המאזן העיקריים

  ינוישיעור הש      

  מיוני  מדצמבר   בדצמבר 31  ביוני 30  

  2009  2008  2008  2008  

  (%)  ) ח"במיליוני ש(  

  9.4  2.8  310,792  319,346  סך כל המאזן

  14.2  3.5  244,783  253,254  פיקדונות הציבור

וכתבי  שטרי התחייבות, אגרות חוב

  התחייבות נדחים 

  

22,917  

  

20,636  

  

11.1  

  

4.5  

  )67.6(  )22.4(  3,742  2,904  פיקדונות מבנקים

  26.1  18.9  33,130  39,390  מזומנים ופיקדונות בבנקים

  30.9  26.8  44,910  56,944  ניירות ערך

  2.7  )2.8(  213,215  207,214  אשראי לציבור

  6.4  2.4  3,445  3,528  בניינים וציוד

 244.8- בהשוואה לח "מיליארד ש 253.3-ב 2009 ביוני 30- בהסתכמו  פיקדונות הציבור

של  עלייה, 2008 ביוני 30- לובהשוואה  ,3.5%של עלייה  2008בדצמבר  31- ח ב"מיליארד ש

14.2%.  

 לעלייה תרםשל השנה  במחצית הראשונההשקל ביחס למרבית מטבעות החוץ  פיחות

  . בסך כל פיקדונות הציבור 1.7% בשיעור של 

  :להלן התפתחות פיקדונות הציבור לפי מגזרי פעילות עיקריים

  השינוי %  2008בדצמבר  31  2009 ביוני 30  מגזר

    )ח"במיליוני ש(  

  )0.5(  120,846  120,185  משקי בית

  -   14,475  14,476  עסקים קטנים

  18.5  23,111  27,384  בנקאות עסקית

  2.0  29,659  30,245  בנקאות מסחרית

  8.2  38,057  41,162    בנקאות פרטית

  6.3  18,635  19,802  ניהול פיננסי שוקי הון ואחר

  3.5  244,783  253,254  סך הכל

 22.9- ב  2009 ביוני 30 - הסתכמו בשטרי הון וכתבי התחייבות נדחים , אגרות חוב

 ,11.1%עלייה של  2008 בדצמבר 31- ל ח "מיליארד ש 20.6- בהשוואה לח "מיליארד ש

  .4.5%עלייה של   2008 ביוני 30- ובהשוואה ל

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

 של התפתחותו המבנה
הנכסים וההתחייבויות 

(1)   
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  פעילות חוץ מאזנית

המנוהלים של הלקוחות ) םחוץ מאזניה(  )1(הנכסים הכספיים תחות ביתרות תפהלהלן ה

  :קבוצת לאומיב

  השינוי 2008בדצמבר  31  2009 ונייב 30  

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

  18.6  55,023  295,853  350,876  תיקי ניירות ערך

  17.0  6,219  36,572  42,791  )3( )2( קרנות נאמנותבניהול  :מזה

  13.8  4,385  31,794  36,179  )3) (2( קופות גמל

  28.7  3,667  12,769  16,436  )3) (2( קרנות השתלמות

  18.5  63,075  340,416  403,491  סך הכל

של קרנות נאמנות  (custody)ושווי ניירות שבמשמרת  רבות עליית שווי השוק של ניירות ערךל  )1(
  .תפעולי ומשמרתלגביהם ניתנים שירותי ניהול , וקופות גמל

  .קופות גמל וקרנות השתלמות, הקבוצה בארץ אינה מנהלת קרנות נאמנות  )2(
כולל יתרות הקופות של לקוחות , נכסי לקוחות לגביהם מעניקה הקבוצה שרותי ניהול תפעולי  )3(

  .מיועצים בלאומי
  

 213.2- לח בהשוואה "מיליארד ש 207.2-ב 2009 ביוני 30-בהסתכם  האשראי לציבור

של  עלייה, 2008 ביוני 30- לובהשוואה  2.8%של  ירידה, 2008בדצמבר  31- בח "מיליארד ש

2.7%.  

 לעלייהשל השנה גרם  במחצית הראשונהמטבעות החוץ השקל ביחס למרבית  פיחות

  .בסך האשראי לציבור 1.1%בשיעור של 

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

ירידה של , 2008בדצמבר  31- ח ב"ש מיליון  8,204- ח בהשוואה ל"ש מיליון 7,896- ב 2009

3.8%.  

  :לציבור לפי ענפי משק עיקריים* להלן התפתחות סיכון האשראי הכולל

    2008בדצמבר  31  2009 ביוני 30  

  שיעור  שיעור  סיכון אשראי  שיעור  סיכון אשראי  

  השינוי  מסך הכל  כולל לציבור  כלמסך ה  כולל לציבור  ענפי משק

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

  )10.5(  0.8  2,501  0.7  2,239  חקלאות

  )5.2(  16.3  52,212  16.0  49,523  תעשיה

  1.4  18.9  60,681  19.7  61,560  ן"בינוי ונדל

  14.3  0.6  1,851  0.7  2,116  חשמל  ומים

  )5.7(  9.7  31,009  9.4  29,237  מסחר

  )1.9(  1.6  5,275  1.7  5,175  שרותי הארחה ואוכל, י מלוןבת

  )5.4(  2.1  6,673  2.0  6,314  תחבורה ואחסנה

  )9.1(  2.2  7,084  2.1  6,438  תקשורת ושרותי מחשב

  )16.5(  13.3  42,565  11.5  35,529  שרותים פיננסיים

  )4.6(  2.9  9,279  2.9  8,850  שרותים עיסקיים אחרים

  )2.2(  2.7  8,564  2.7  8,375  לתייםשרותים ציבוריים וקהי

הלוואות  –אנשים פרטיים 

   לדיור

  

45,121  

  

14.5  

  

43,603  

  

13.5  

  

3.5  

  1.2  15.4  49,197  16.1  49,806   אחר –אנשים פרטיים 

  )3.2(  100.0  320,494  100.0  310,283  סך הכל

רים בגין ונכסים אחשל הציבור באגרות חוב  השקעות, לרבות סיכון אשראי חוץ מאזני  *

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

  השינוי  2008בדצמבר  31  2009 ביוני 30  מגזר

  %  )ח"במיליוני ש(  

  1.8  62,145  63,252  *משקי בית 

  )5.8(  18,161  17,099  עסקים קטנים

  )8.3(  48,506  44,466  בנקאות מסחרית

  )2.5(  76,563  74,680  בנקאות עסקית

  1.2  6,438  6,513  בנקאות פרטית

  ). משכנתאות(האשראי למשקי בית כולל גם הלוואות לדיור   *

  שעבוד לטובת בנק ישראל
חתם הבנק על איגרת חוב  על פיה שעבד הבנק בשעבוד צף ראשון  2008במאי  21ביום 

, יים בשקליםאת זכויותיו לקבלת סכומים וחיובים כספ, לטובת בנק ישראל, בדרגה

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 , של כל אשראי אינו עולה על שלוש שנים) מ"מח(הממוצע 

, עבוד הינו בסכום השווה לגובה הסכומים המובטחים באיגרת החובהש. ל"ללקוחות  הנ

  .ח"מיליארד ש 1.1עד לסך של , כפי שיהיו מעת לעת

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

  הלן נתונים נוספים על האשראי הכוללל

מאזני לפי גודל האשראי -י חוץוסיכון אשרא *האשראי לציבורסך כל הלן התפלגות ל

  :ללווה בודד

  

  2009  ביוני 30  

  מסך הכלשיעור   מסך הכלשיעור   ממספרשיעור   

  אשראי חוץ  האשראי  סך הכל  

  מאזני  המאזני  הלווים  ח"תקרת האשראי באלפי ש

      (%)  עד   -מ 

0  80  84.1  6.0  17.3  

80  600  14.0  19.3  12.7  

600  1,200  1.1  6.9  2.8  

1,200  2,000  0.3  3.3  1.5  

2,000  8,000  0.3  9.0  5.6  

8,000  20,000  0.1  8.0  6.2  

20,000  40,000  0.054  8.0  6.6  

40,000  200,000  0.036  17.7  18.8  

200,000  800,000  0.01 **  13.9  17.5  

  11.0  7.9  ** 0.00    800,000מעל 

  100.0  100.0  100.0    סך הכל
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  2008 בדצמבר  31  

  מסך הכלשיעור   מסך הכלשיעור   ממספרשיעור   

  אשראי חוץ  האשראי  סך הכל  

  מאזני  המאזני  הלווים  ח"תקרת האשראי באלפי ש

      (%)  עד   -מ 

0  80  83.4  5.8  16.5  

80  600  14.6  18.8  12.0  

600  1,200  1.1  6.4  2.6  

1,200  2,000  0.3  3.1  1.5  

2,000  8,000  0.4  9.0  5.7  

8,000  20,000  0.1  8.3  6.4  

20,000  40,000  0.05  8.1  4.8  

40,000  200,000  0.04  17.1  22.7  

200,000  800,000  0.01**  15.3  15.7  

  12.1  8.1  *** 0.0    800,000מעל 

  100.0  100.0  100.0    סך הכל

  .לאחר ניכוי הפרשות הספציפיות לחובות מסופקים   *  

  .לווים 131 - 2008בדצמבר  31-לווים וב 127 - 2009 ביוני 30-ב**   

  .לווים 20 – 2008בדצמבר  31-לווים וב 20 -  2009 ביוני 30- ב*** 

שהיקפם ללווה בודד ) א(להלן פירוט יתרות אשראי לציבור וסיכון אשראי חוץ מאזני 

   :ח בחתך מפורט יותר של תחומי האשראי ובחתך של ענפי משק"מיליון ש 800עולה על 

  .ל לווהסיכון אשראי לפי גודל אשראי ש. 1

      2009 ביוני 30  

  סיכון אשראי חוץ מאזני   ינאשראי מאז  מספר לווים    

  מזה    מזה    מזה    

  צדדים  סך  צדדים  סך  צדדים  סך  תקרת האשראי

  קשורים  הכל  קשורים  הכל  קשורים  הכל  ח"ש במיליוני

      )ח"במיליוני ש(       עד   -מ 

800  1,200  11  1  8,412  661  2,239  334  

1,200  1,600  4  1  4,123  1,295  1,786  259  

1,600  2,000  3  1  1,804  1,321  3,448  513  

2,000  2,400  -  -  -  -  -  -  

2,400  2,800  2  -  2,216  -  2,674  -  

2,800  3,200  -  -  -  -  -  -  

  1,106  10,147  3,277  16,555  3  20    סך הכל

  

טה ואינם בעלי שלי 20%כל הצדדים הקשורים הם תאגידים שהבנק מחזיק בהם עד 

ל חובות שבגינם בוצעו הפרשות לחובות "אין בין האשראים המפורטים בטבלה הנ. בבנק

  .מסופקים
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      2008בדצמבר  31  

  סיכון אשראי חוץ מאזני   ינאשראי מאז  מספר לווים  

  מזה    מזה    מזה    

  צדדים  סך  צדדים  סך  צדדים  סך  תקרת האשראי

  קשורים  הכל  קשורים  הכל  קשורים  הכל  ח"ש במיליוני

      )ח"במיליוני ש(       עד   -מ 

800  1,200  8  1  5,051  657  2,666  266  

1,200  1,600  5  -  4,096  -  2,246  -  

1,600  2,000  4  1  3,789  1,340  3,271  341  

2,000  2,400  1  1  1,876  1,876  436  436  

2,400  2,800  1    1  -  2,677  -  

2,800  3,200  1  -  2,857  -  -  -  

  1,043  11,296  3,873  17,670  3  20    סך הכל

  

  סיכון אשראי לפי ענפי משק.  2

      2009 ביוני 30  

  סיכון אשראי חוץ מאזני  ינאשראי מאז  מספר לווים  

  סך הכל  סך הכל    סך הכל  

    ח"במיליוני ש    

  7,038  6,783    8  תעשיה

  839  3,918    5  ן"בינוי ונדל

  310  626    1  חשמל ומים

  259  2,529    2  תקשורת ושירותי מחשב

  1,652  1,829    3  שירותים פיננסיים

  49  870    1  שירותים ציבוריים וקהילתיים

  10,147  16,555    20  סך הכל

  

      2008בדצמבר  31  

  סיכון אשראי חוץ מאזני  ינאשראי מאז  מספר לווים  

  סך הכל  סך הכל    סך הכל  

    ח"במיליוני ש    

  6,265  5,723    7  תעשיה

  995  2,883    4  ן"בינוי ונדל

  436  1,876    1  מסחר

  341  2,645    2  תקשורת ושירותי מחשב

  2,371  4,503    5  שירותים פיננסיים

  888  40    1  שירותים ציבוריים וקהילתיים

  11,296  17,670    20  סך הכל

  

 סיכון מסך כל 9.7% 2009 ביוני 30-ב תמהוו יםהלווים הגדולקבוצות ששת חבויות 

  . ב למגבלת שש קבוצות הלווים הגדולותמההון המחוש 93.4%- ו, האשראי
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לפי הסיווגים שנקבעו  )6( )1( להלן התפתחות האשראים הבעייתיים -חובות בעייתיים 

  :בהוראות המפקח על הבנקים

  בדצמבר  31

2008  

  ביוני 30

 2008  

 ביוני 30

2009  

   

   )ח"ש יוניבמיל( 

  )1(חובות בעייתיים       

  הכנסה םשאישאינם נו  2,206  1,561  2,012

  )2( שאורגנו מחדש  510  472  405

  )3( מיועדים לארגון מחדש  432  93  558

  בפיגור זמני  725  685  562

  *בהשגחה מיוחדת   14,345  10,238  14,545

  )1(ללווים בעייתיים  הכל אשראי מאזני סך  18,218  13,049  18,082

  )5() 1(ם ללווים בעייתיי אזנימ סיכון אשראי חוץ  3,658  2,372  3,482

  )ציבור(אגרות חוב של לווים בעייתיים   507  31  506

  )פיקדונות בבנקים+ ח "אג(סיכון אשראי כולל של בנקים   180  -  108

  נכסים אחרים בגין מכשירים נגזרים של לווים בעייתיים  359  57  612

  ) 1(סיכון אשראי כולל בגין לווים בעייתיים   22,922  15,509  22,790

  נכסים שהתקבלו בגין אשראים שסולקו  449  570  302

   )4( חובות בגינם קיימת הפרשה ספציפית  :מזה*  7,061  4,258  7,373

  אשראי לדיור שבגינו קיימת הפרשה  :מזה*      
  לפי עומק הפיגור    493  444  505

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 

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

  .ויתור על הכנסות

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

  .ועלהארגון מחדש טרם בוצע בפ

  .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 " 325גי אשראי מיישום הוראת נוהל בנקאי תקין החובות הבעייתיים כוללים סוו  )7(

ל ובהתאם להבהרות של המפקח על "בהתאם להוראה הנ". מסגרות אשראי בחשבון עובר ושב

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

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

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

 1,625ח ובהשגחה מיוחדת בסך "מיליון ש 89כתוצאה סווגו חובות שאינם נושאים הכנסה בסך 

  .ח"מיליון ש 1,948, ח"מיליון ש 100סווגו בהתאמה  2008בסוף שנת , ח"מיליון ש

מיליון  520- לח בהשוואה "מיליון ש 452- ב 2009 ביוני 30-בהסתכם  האשראי לממשלות

 של ירידה, 2008  ביוני 30-לובהשוואה  ,13.1%של  ירידה, 2008בדצמבר  31-בח "ש

14.9%.  
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  ניירות ערך
בהשוואה , ח"מיליון ש 56,944-בהסתכמו  2009 ביוני 30-בניירות ערך השקעות הקבוצה ב

מהשקעות  בעיקר כתוצאה  26.8% של עלייה , 2008בדצמבר  31-ח ב"מיליון ש 44,910- ל

  .כמוסבר להלן ותממשלתיבאגרות חוב 

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

  .ואגרות חוב מוחזקות לפדיון

ש בין השווי ההוגן לעלות וההפר ,ניירות ערך למסחר מוצגים במאזן לפי שווי הוגן

, ניירות ערך זמינים למכירה מוצגים לפי שווי הוגן. המופחתת נזקף לדוח רווח והפסד

ברווח כולל מוצג בסעיף נפרד בהון העצמי  המופחתתוההפרש בין השווי ההוגן לעלות 

הון " ("התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן"אחר שנקרא 

בכל מקרה שבו ירידת הערך הינה בעלת אופי אחר מזמני . בניכוי המס המתייחס ")עצמי

אגרות חוב המוחזקות לפדיון מוצגות לפי עלות  .לחשבון רווח והפסדנזקף ההפרש 

בתוספת /כוייהערך הנקוב בתוספת ריבית והפרשי הצמדה שנצברו עליו בנ(מופחתת 

  ).יו'יו או אג'דיסאג

ירידת  ע שערוך תיק ניירות הערך והבחנות בין"בקשבונאית והטיפול ע המדיניות הח"לפרטים בק

 לדוח הכספי 1ובבאור  49ראה בפרק מדיניות חשבונאית קריטית בעמוד , זמני או אחר מזמניערך 

  .2008-השנתי ל

  :ל"להלן סיווג סעיף ניירות הערך במאזן המאוחד בהתאם להוראות הנ

  

    2009 ביוני 30 

   הפסדים שטרם  רווחים שטרם   

 הערך שווי מומשו מהתאמות מומשו מהתאמות עלות 

 במאזן הוגן לשווי הוגן   לשווי הוגן   מופחתת 

    ) ח"במיליוני ש( 

      אגרות חוב

 827 851 )1( 25 827 מוחזקות לפדיון 

 39,527 39,527 )1,515( 521 40,521 זמינות למכירה

 13,517 13,517 )112( 179 13,450 למסחר

 53,871 53,895 )1,628( 725 54,798 כ"סה

      מניות וקרנות 

 2,978 2,978 )1( 884 2,095 זמינות  למכירה

 95 95 )346( - 441 למסחר

 3,073 3,073 )347( 884 2,536 כ"סה

 56,944 56,968 )1,975( 1,609 57,334 סך כל ניירות הערך
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    2008בדצמבר  31 

   הפסדים שטרם  טרם רווחים ש  

 הערך שווי מומשו מהתאמות מומשו מהתאמות עלות 

 במאזן הוגן לשווי הוגן   לשווי הוגן   מופחתת 

    ) ח"במיליוני ש( 

      אגרות חוב

 1,446 1,475 )1( 30 1,446 מוחזקות לפדיון 

 29,390 29,390 )1,923( 502 30,811 זמינות למכירה

 10,750 10,750 )196( 168 10,778 למסחר

 43,035 700 )2,120( 41,615 41,586 

      מניות וקרנות 

 3,219 3,219 )1( 430 2,790 זמינות  למכירה

 105 105 )352( - 457 למסחר

 3,247 430 )353( 3,324 3,324 

 44,910 44,939 )2,473( 1,130 46,282 סך כל ניירות הערך

  23.9%-וכווג כזמין למכירה ס הקבוצהמתיק הנוסטרו של  74.6%- כ 2009 ביוני 30ליום 

משווי ניירות  5.4%-כ .תיק ניירות הערך סיווג זה מקנה גמישות בניהול. כתיק למסחר

אלא לפי , הערך הינן השקעות במניות של חברות שאינן מוצגות על בסיס השווי המאזני

  .עלות או שווי שוק של המניות הנסחרות בבורסה

  :ים על פעילות הקבוצה באגרות חובלהלן נתונ

  לתקופה שנסתיימה ביום  

  2008 בדצמבר 31  2009ביוני  30  

  ) ח"במיליוני ש(  

  46,987  10,751  )מוחזקות לפדיון וזמינות למכירה(או נמכרו /אגרות חוב שיצאו לפדיון ו

  45,615  19,754  לפדיון וזמינות למכירה רכישות אגרות חוב

      :באגרות חובמהשקעות נטו רווח 

  914  1,601  הכנסות מימון על בסיס צבירה -  

  )1,337(   175  אגרות חוב זמינות למכירהומירידת ערך של ממכירת ) הפסד(רווח   -  

      או טרם מומש מהתאמה לשווי /שמומש ו) הפסד(רווח  -  

  82  161  הוגן של אגרות חוב למסחר   

  :סוגי הצמדות להלן פירוט הרכב ההשקעות באגרות חוב לפי

  

    2008בדצמבר  31    2009 ביוני 30  

ממשלת   

  ישראל

  ממשלות 

  זרות

  חברות 

  אחרות

ממשלת 

  ישראל

  ממשלות 

  זרות

  חברות 

  אחרות

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

              :מטבע ישראלי

  42  -  9,422  89  -  15,877  צמוד-לא

  1,046  -  4,948  696  -  6,755  צמוד למדד

  19,400  4,601  2,127  21,890  6,717  1,847  ח"לל צמוד מטח כו"מט

  20,488  4,601  16,497  22,675  6,717  24,479  * סך הכול אגרות חוב

  .ח"מיליון ש 2,873 (Subordinated)מזה אגרות חוב נדחות * 
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בהשקעות של  ,10.7%- ח כ"מיליארד ש 2.2- של כ עלייהחלה  2009של  במחצית הראשונה

  ל"ח בחו"וזאת בעיקר באגרות חוב במט, )כולל בנקים( חוב של חברות הקבוצה באגרות

מתוך אגרות החוב מושקע  57.9%- כ. כתוצאה מפיחות השקל מול הדולר והארובחלקו 

  .באגרות חוב של ממשלות ובעיקר ממשלת ישראל

  .לדוחות הכספיים 2לפרטים נוספים ראה בבאור 

  :ח"במיליוני שלהלן שווי ניירות הערך לפי אופן המדידה 

  2008בדצמבר  31  2009 ביוני 30  

    38,594  47,357  * ניירות ערך הנסחרים בשוק פעיל

   3,540  7,799  ** ניירות ערך לפי מחירים שנקבעו לפי מודלים חיצוניים

  2,776  1,788  ניירות ערך לפי ציטוט מהצד הנגדי או לפי עלות

  44,910  56,944  סך הכל

  .שמחושב על פי מודלים המבוססים על נתוני שוק שוטפיםכולל שווי הוגן   * 

  .ח שנמדדו לפי מודל של חברת בת"מיליוני ש 404ע בסך "כולל ני  **

  

שהונפקו ) ללא בנקים(להלן טבלת פירוט ההשקעות באגרות חוב של חברות בלבד 

  ):ן למכירה ולמסחריתיק זמ( ל לפי ענפי  משק"בישראל ובחו

    2009ביוני  30  

  ל"הונפק בחו  הונפק בישראל  משקענף 

    ח"שמיליוני   

  561  92  תעשיה

  123  86  ן"בינוי ונדל

  211  128  חשמל ומים

  227  117  מסחר

  -  26  תחבורה ואחסנה

  71  9  תקשורת ושרותי מחשב

  5,904  248  שירותים פיננסיים

  18  3  שירותים עסקים ואחרים

  46  26  שירותים ציבוריים וקהילתיים

  7,161  735  סך הכל
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  התיק הזמין למכירה

  :ביוני 30להלן הרכב התיק הזמין למכירה ליום 

  שינוי  2008 בדצמבר 31  2009 ביוני 30  

          ח"במיליוני ש  

  בארץ  ל"בחו  בארץ  ל"בחו   בארץ  ל"בחו  

  8,764  1,373  9,144  20,246  17,908  21,619  אגרות חוב 

  408  )649(  1,959  1,260  2,367  611  מניות וקרנות 

  9,172  724  11,103  21,506  20,275  22,230  סך הכל

 886להון עצמי סך של  2009של  במחצית הראשונהבגין התיק הזמין למכירה נזקפו   .א

, הפרשי שער בגין אגרות החוב הנקובות במטבע חוץו ערך עלייתח בשל "מיליון ש

עליית עיקר  .בתקופה המקבילה אשתקדח "מיליון ש 903סך של ירידת ערך בלעומת 

  .השנהשל ברביע השני , ל"הערך מאגרות חוב נדחות של בנקים בחו

הפרשות שהוגדרו  בקיזוז ממכירת אגרות חוב רווחיםנזקפו לרווח והפסד  כמו כן  .ב

ח לעומת "מיליון ש 175כירידות ערך בעלות אופי אחר מזמני של ניירות ערך בסך של 

  .לה אשתקדבתקופה המקביח "מיליון ש 52הפסדים בסך 

  )כולל הכנסות מימון(ל בגין התיק הזמין  למכירה "להלן ריכוז התוצאות הנ. ג

  2008בדצמבר  31  2008 ביוני 30  2009 ביוני 30  

    ) ח"במיליוני ש(  

בגין ניירות ערך שנזקפו ) הפסדים(רווחים 
  * לרווח והפסד

  
1,629  

  
)1,946(  

  
)772(  

רות ערך של ניי )לירידת(לעליית התאמות 
   ערך בהון עצמי

  
886  

  
)903(  

  
)1,784(  

לעומת  2009של  במחצית הראשונהח "מיליון ש 956מזה בגין הפרשי שער חיוביים בסך *   

ח "מיליון ש 1,330- ו 2008של  במחצית הראשונהח "מיליון ש 1,667הפרשי שער שליליים בסך 

  .2008בכל שנת 

נטו בגין ניירות ערך זמינים למכירה  התאמות(להלן פירוט היתרות נטו בהון עצמי   .ד

  ): לפני מס

 ביוני 30  

2009  

במרס  31

2009   

בדצמבר  31

2008  

  תנועה רבעונית

  2רבעון   1רבעון 

        )ח"במיליוני ש(  

  373  81  429  510  883  מניות

  )193(  82  434  516  323  אגרות חוב ממשלת ישראל

  )1(  )3(  9  6  5  אגרות חוב ממשלות זרות 

  1,399  )857(   )1,864(  )2,721(  * )1,322(  רות חוב אחרותאג

  )6(  11  )27(  )16(  )22(  מכשירי חוב אחרים

  1,572  )686(  )1,019(  )1,705(  )133(  סך הכל

  )564(  256  371  627  63  המס המתייחס

  1,008  )430(  )648(  )1,078(  )70(  סך הכל נטו

   .ח"מיליוני ש 607 ל"נקים בחושל ב ותנדחאגרות חוב  2009 ביוני 30-מזה ל  *  

חל , 2009 אוגוסטחודש  למחציתועד  2009 יונימאז סוף , בשווי התיק הזמין למכירה  

 133שלילית בסך הון ח לעומת קרן "מיליון ש 84- והיא מסתכמת ב ההוןבקרן שינוי 

  .ח"מיליון ש

לשווי  היתרה המצטברת נטו של התאמות ניירות ערך המוחזקים בתיק הזמין למכירה  

לאחר השפעת (ח "מיליון ש 70מסתכמת בסכום שלילי של  2009 ביוני 30הוגן  ליום 

. 2008ח בסוף "מיליוני ש 648- ו 2009ח בסוף מרס "מיליון ש 1,078 לעומת, )המס

  .רווחים שטרם מומשו לתאריכי הדוחות/סכומים אלה מייצגים הפסדים
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מת ניירות ערך לשווי הוגן אינה על פי כללי חישוב הלימות ההון היתרה בגין התא  

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

  .מהתאמות לשווי הוגן של מניות זמינות למכירה בניכוי השפעת המס

מתייחסת ח "מיליון ש 994בסך של בסעיף אגרות חוב המצטברת ירידת הערך יתרת   

  .שהונפקו על ידי בנקים זרים חייבות נדחיםכתבי התבעיקר לירידת ערך של 

 30מצטברת ליום ( ירידת ערך של ניירות ערך זמינים למכירה שנזקפה להון עצמילהלן   .ה

  :)2009 ביוני

  *משך זמן ירידת הערך מאז תחילת הירידה    

 6עד     

  חודשים

6-9 

  חודשים

9-12 

  חודשים

 12מעל 

  חודשים

  

  סך הכל

        )ח"במיליוני ש(  

            ר הירידהשיעו

  -  -  -  -  -  מניות  10%עד 

  46  28  7  -  11  אגרות חוב מגובות נכסים  

  321  213  14  22  72  אגרות חוב אחרות  

  367  241  21  22  83  כ"סה  

  -  -  -  -  -  מניות  20%-10% 

  82  79  2  -  1  אגרות חוב מגובות נכסים  

  485  360  45  33  47  אגרות חוב אחרות  

  567  439  47  33  48  כ"סה  

  -  -  -  -  -  מניות  30%-20% 

  13  2  -  -  11  אגרות חוב מגובות נכסים  

  412  351  -  -  61  אגרות חוב אחרות  

  425  353  -  -  72  כ"סה  

  -  -  -  -  -  מניות  35%-30%

  7  -  -  -  7  אגרות חוב מגובות נכסים  

  118  105  -  -  13  אגרות חוב אחרות  

  125  105  -  -  20  כ"סה  

  -  -  -  -  -  מניות  40%-35%

  2  1  -  -  1  אגרות חוב מגובות נכסים  

  10  10  -  -  -  אגרות חוב אחרות  

  12  11  -  -  1  כ"סה  

  1  1  -  -  -  מניות  40%מעל 

  2  1  -  -  1  אגרות חוב מגובות נכסים  

  17  17  -  -  -  אגרות חוב אחרות  

  20  19  -  -  1  כ"סה  

  1  1  -  -  -  מניות  סך הכל

  152  111  9  -  32  אגרות חוב מגובות נכסים  

  1,363  1,056  59  55  193  אגרות חוב אחרות  

  1,516  1,168  68  55  225    סך כללי

  

ע הטיפול בשיערוך ניירות הערך והבחנות בין ירידת ערך בעלת אופי זמני או אחר "בק

  .2008בדוח הכספי לשנת  49מזמני ראה בעמוד 

 רך כלשהיא של ניירמשך זמן ירידת הערך מאז תחילת הירידה משמעו מאז תחילת ירידת ע  *

  . הערך
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  התיק למסחר

  :2009 ביוני 30להלן הרכב התיק למסחר ליום 

  שינוי  2008בדצמבר  31  2009 ביוני 30  

          ח"במיליוני ש  

  בארץ  ל"בחו  בארץ  ל"בחו  בארץ  ל"בחו   

  )408(  3,175  5,881  4,869  5,473  8,044  אגרות חוב 

  4  )14(  -  105  4  91  מניות וקרנות 

  )404(  3,161  5,881  4,974  5,477  8,135  כלסך ה

בגין אגרות חוב למסחר נרשמו בדוח רווח והפסד רווחים שמומשו וטרם מומשו בסך של 

ובגין מניות וקרנות  , בתקופה המקבילה אשתקדח "מיליון ש 70ח לעומת "מיליון ש 161

ומשו וטרם הפסדים שמ ח לעומת"מיליון ש 7שמומשו ושטרם מומשו בסך  רווחיםנרשמו 

  .בתקופה המקבילה אשתקדח "מיליון ש 94מומשו בסך 

  ל"השקעות בניירות ערך שהונפקו בחו

ניירות ) מיליארד דולר 7.9-כ( ח"שמיליארד  30.9-בתיק ניירות הערך של הקבוצה יש כ

 94%-מהם כ, Investment Gradeמדורגים  )3%-כפרט ל(שכולם  ל"שהונפקו בחוערך 

של בנקים  אגרות חוב נדחות התיק כולל , AAAבדרוג  41%-זה כומעלה מ) (-Aבדרוג 

מסך כל ההשקעה בניירות ערך  9.3% - כ, ח"מיליון ש 2,873 בשווי הוגן של  ל"בחו

מסווג ) ד דולרמיליאר 5.7-כ(ח "מיליארד ש 22.2-ל כ"מתוך התיק הנ . ל"שהונפקו בחו

מסווג בתיק למסחר ) ד דולרמיליאר 2.1-כ(ח "מיליארד ש 8.1-כ, בתיק הזמין למכירה

  .והיתרה בתיק לפדיון

  :ל"להלן הרכב ההשקעות בניירות ערך שהונפקו בחו

  2008בדצמבר  31  2009 ביוני 30 

 תיק סחיר תיק זמין תיק סחיר תיק זמין הערך במאזן

   ח"שבמיליוני  

 3,707 2,175 5,844 1,947 אגרות חוב ממשלתיות

 472 11,240 1,808 13,567 ננסייםאגרות חוב בנקים ומוסדות פי

 207 4,211 154 4,933 אגרות חוב מגובות נכסים 

 483 2,620 238 1,172  אגרות חוב אחרות

  105  1,260  91  611   מניות וקרנות

 4,974 21,506 8,135 22,230 סך הכל

רובו של התיק מחושב . השווי ההוגן מתבסס על מחירים המתקבלים ממקורות חיצוניים

שעיסוקו בחישוב שווי הוגן בנכסים הפיננסיים  י חודש על ידי מוסד בינלאומי מוכרמד

מוסד זה הוא בלתי תלוי בגופים המנפיקים ובלתי . לצורך גילוי השווי בדוחות כספיים

ועל  החישוב מתבסס בעיקרו על מחירי עסקות בשווקים פעילים. תלוי בגופים המשווקים

ניירות קף את המחיר שקונה מרצון בשוק ישלם עבור החישוב מש .שערוך עסקות דומות

מכיוון שרק חלק קטן . (observable market inputs)על בסיס מידע שוטף הנצפה בשוק  ערך

  :המוסד משתמש בשתי שיטות הערכה, נסחרים בעולם בתדירות יומית ערךהמניירות 

) היוון(רי תשואה רוב הניירות מוערכים באמצעות שיעו: הערכה ברמת קבוצת נכסים  .א

, סוג הנכס, סקטור, לפי מדינה(המתייחסים לקבוצות של נכסים בעלי מאפינים דומים 

בדרך כלל ביחס לאינדקס , משקלול המידע הקיים בשוק, בעיקרם). 'דירוג וכו

  .הרלוונטי

הערכת (הניירות מוערכים באופן פרטני שאר : הערכה וציטוטים לניירות ספציפיים  .ב

על בסיס ציטוטי מחירים ישירים למרווחים של הנייר או , )יר הבודדהמנפיק והני

חלק קטן מהנכסים בקבוצה זו מוערכים רק על בסיס ציטוטי . למנפיק הספציפי

  ).שלהן עושי שוק פעילים, ח ממשלתיות"בעיקר אג(מחירים משווקים מאוד פעילים 
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ערך על ידי גורם חיצוני שו, המהווה חלק קטן יחסית של תיק ניירות הערך, CLO -תיק ה

, מכיוון שאין שוק פעיל למכשירים אלה. שעיסוקו בשערוך מכשירים מסוג זה, מקצועי

תיקף את המודל ווידא ברמה סבירה של בטחון את  הבנק. השערוך התבסס על מודל

התיקוף כולל בין היתר בחינה של הקשר השיטתי הלוגי בין הנתונים . נכונות השווי ההוגן

התייחסות לגורמים המהותיים להערכה ותקפות הנתונים והפרמטרים , שווילהערכת ה

לא נעשה שימוש במודלים פנימיים לצורך שיערוך ניירות  .שעליהם מבוססת ההערכה

   .ערך

לפי עקרונות חשבונאיים מקובלים ירידת ערך זמנית בתיק ניירות ערך זמין למכירה 

  .נזקפת לרווח והפסד, בעלת אופי זמניננה איאשר ירידת ערך ש בעוד ,נזקפת להון העצמי

  .41בעמוד  2ראה גם להלן סעיף 

, ירידת הערך בתיק הזמין למכירה הינה ברובה בעלת אופי זמני, להערכת הנהלת הבנק

, מיום ביצוע ההשקעות, כוונת הבנק היתה. ותוצאות הרביע השני תומכות בגישה זו

בנק להמשיך ולהחזיק את ההשקעות עד בכוונתו וביכולתו של ה. להחזיקן עד לפדיון

לכן נזקפת ירידת ערך זו להון . להשבה החזויה של מלוא העלות של הנכסים או עד לפדיון

ל מיום רכישתם "ניירות הערך שהונפקו בחו ירידת הערך שנזקפה להון העצמי בגין. עצמי

ח לאחר "ן שמיליו 845- כ(ח "מיליון ש 1,325-מסתכמת בסך של כ, 2009 ביוני 30-ועד ל

גידול בקרן (ח "מיליון ש 16- ירדה הקרן השלילית ב 2009במחצית הראשונה של  .)מס

מיליון  1,314קיטון בקרן השלילית בסך ח ברביע הראשון ו"מיליון ש 1,298השלילית בסך 

ל שהם "עיקר הסכום מתייחס לירידת הערך של אגרות חוב בנקים בחו .)ח ברביע השני"ש

  .כמוסבר בהמשך  Subordinatedמסוג 

 2009של  במחצית הראשונהנזקפה , בנוסף לירידת הערך הזמנית שנזקפה להון עצמי

ח ברביע השני של "מיליון ש 97מזה (, ח"מיליון ש 137- לרווח והפסד ירידת ערך בסך של כ

  ).השנה
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חוץ משל אגרות החוב של בנקים ומוסדות פיננסיים  2009ביוני  30- ללהלן השווי ההוגן 

  ):נכסים ותלא כולל אגרות חוב מגוב(ישראל ל

  ללא   סך הכל
  דרוג

  נמוך 
  B  - מ

BBB+  
  BBB-עד 

  
A- 

 
A  

 
A+ 

AAA   
  AA-עד 

   

    ח"במיליוני ש            

  )בריטניה(הממלכה המאוחדת   264  274  814  65  -  -  -  1,417

  אוסטריה  -  -  521  -  -  -  -  521

  איטליה  -  23  361  -  -  -  6  390

  אירלנד  -  -  136  79  107  -  -  322

  בלגיה  -  -  322  61  -  -  -  383

  גרמניה  205  650  -  -  116  -  -  971

  הולנד  404  717  71  215  25  -  -  1,432

  לוכסמבורג  -  392  100  -  -  -  -  492

  ספרד  160  -  15  165  -  -  -  340

  פורטוגל  -  -  85  -  -  -  -  85

  פינלנד  25  27  -  -  -  -  -  52

  צרפת  295  167  -  -  -  -  -  462

  שוויץ  -  20  194  -  -  -  -  214

  אוסטרליה  506  -  101  -  -  -  -  607

  )1(אחר   498  255  496  11  -  28  -  1,288

  לפי רמת בנק –ארצות הברית                   

931  -  -  -  931  -  -  -   CITIGROUP INC NY  

841  -  -  -  -  -  841  -   CHASE MANHATTAN BANK, N.A.   

476  -  -  -  -  476  -  -   MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BA   

703  -  -  -  -  703  -  -   BANK OF AMERICA  

489  -  -  -  -  489  -  -   GOLDMAN, SACHS AND CO.  

  

505  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

505  

 WACHOVIA INTERNATIONAL 

BANKING  

381  -  -  -  -  -  -  381   WELLS FARGO BANK N.A.  

    )2( אחר -ארצות הברית   308  409  856  -  240  -  260  2,073

   סכום כולל  3,551  3,775  5,740  1,527  488  28  266  15,375

  .מדינות 9- סכום זה כולל השקעות ב   )1(

  .בנקים 24-סכום זה כולל השקעות ב  )2(

    2,873 הוא 2009 ביוני 30שהשווי ההוגן שלהן ליום   Subordinatedכולל אגרות חוב נדחות   )3(

  ).ן ותיק מסחריכולל תיק זמי( ח"מיליון ש       
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  ל"השקעות בניירות ערך מגובי נכסים בחו .1

ניירות ערך ) מיליארד דולר 1.3- כ( ח"שמיליארד  5.1-בתיק ניירות הערך של הקבוצה יש כ

מדורגות  )2.6%- פרט ל(שכולם ) משכנתאות ושאינם משכנתאות כאחת(מגובי נכסים 

-כ(ח "מיליארד ש 4.9- ל כ"ק הנמתוך התי.  AAAבדרוג  91%- מזה כ, ומעלה) (-Aבדרוג 

  . ולפדיון מסווג בתיק הזמין למכירה והיתרה בתיק למסחר) דולר מיליון 1,259

 ביוני 30להלן ריכוז ההשקעות באגרות חוב מגובות נכסים בתיק הזמין למכירה ליום 

2009 :  

עלות  
 מופחתת

  רווחים 
 שטרם מומשו

הפסדים שטרם 
 מומשו

  הערך במאזן 
 )שווי הוגן(

   ח"במיליוני ש 

MBS 3,998 )61( 35 4,024 אגרות חוב מגובות משכנתאות 

ABS אגרות חוב מגובות נכסים     

 935 )91( 47 979 : שאינם משכנתאות

 CLO  776 36 )82( 730  :מזה

   SCDO  103 9 )7( 105 

  100  )2(  2  100 אחר            

 4,933 )152( 82 5,003 כ"סה

 ביוני 30ל בקבוצה ליום "ה של השקעות בניירות ערך מגובי נכסים בחוהתיק הזמין למכיר

. ח"שמיליארד  4.0- כולל השקעה באגרות חוב מגובות משכנתאות בסכום כולל של כ 2009

מסך אגרות החוב המגובות משכנתאות שבתיק הזמין הינן בערבות סוכנויות  99%

    FNMA (FNMA, ,FHLMC, GNMA)ב או שהונפקו ישירות על ידן "פדראליות בארה

 הועברו לחסות ממשלתית במסגרת תוכנית ההצלה של הממשל האמריקאי FHLMC-ו 

  . ערבות מדינה GNMAולאגרות חוב של 

הסתכמה ירידת הערך המצטברת נטו שנזקפה להון עצמי הנובעת  2009 ביוני 30נכון ליום 

  .ח"שמיליוני  )26(- מתיק אגרות החוב המגובות משכנתאות בכ

ואינן בחסות ) ב"ארה(ך אגרות החוב המגובות משכנתאות שאינן בערבות מדינה ס

מיליון  139- מסתכם בכ, מוסדות פדראליים אמריקאים הן בתיק הזמין והן בתיק למסחר

  . ח"ש

שנים  2.5- כהתקופה החזויה לפדיון של כל תיק אגרות החוב המגובות משכנתאות היא 

  .בממוצע

כולל התיק הזמין למכירה של הקבוצה גם , ת משכנתאותבנוסף לאגרות החוב המגובו

ואשראים , אשראי לרכישת רכב(אגרות חוב אחרות מגובות נכסים שאינם משכנתאות 

) (-Aמדורגות בדרוג  5%- פרט ל, ח אלו כולן"אג. ח"ש מיליון 935-בסך של כ) אחרים

- כבסך של  SCDOתיק זה כולל בין היתר אגרות חוב מסוג . AAAבדרוג  66%ומעלה מהן 

התקופה החזויה לפדיון של תיק . ח"שמיליון  730- בסך של כ CLO -ח ו"מיליון ש 105

  .שנים בממוצע 5-כאגרות החוב המגובות נכסים שאינם משכנתאות היא 

בדוח  49ועל בסיס בחינה לפי הקריטריונים המפורטים בעמוד , להערכת הנהלת הבנק

ת החוב מגובות הנכסים שאינם משכנתאות הינה ירידת הערך בתיק אגרו .2008-השנתי ל

הסתכמה  2009 ביוני 30נכון ליום . חלק זה נזקף להון עצמי. בחלקה בעלת אופי זמני

-מגובות נכסים שאינם משכנתאות בכירידת ערך שנזקפה להון עצמי בתיק אגרות החוב ה

  ). ח לאחר מס"מיליון ש 28-כ(ח "מיליון ש 44

בגין תיק . ח"מיליון ש 105-מסתכם ב  SCDOבי הנכסים מסוג סך תיק ניירות הערך מגו

 29ירידת ערך לחשבון רווח והפסד סך של   2009של  במחצית הראשונה ניירות זה נזקפה

  .ח"מיליון ש

בגין ניירות . ח"מיליון ש 730-מסתכם ב CLOסך תיק ניירות הערך מגובי הנכסים מסוג 

וירידת ערך , ח להון עצמי"מיליון ש 54ם בסך סכו  2009של  במחצית הראשונהאלו נזקף 

  .לחשבון רווח והפסד ח"מיליון ש 17בסך 
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הזקיפה לרווח והפסד בשני תיקים אלו בוצעה על סמך המדיניות שפורטה בסעיף עיקרי 

וזאת למרות שלמועד פרסום  2008לדוח השנתי של  49המדיניות החשבונאית בעמוד 

ולא  SCDOלא בניירות ערך מגובי נכסים מסוג הדוח לא היה אירוע של כשל אשראי 

  . CLOבניירות ערך מגובה נכסים מסוג 

 154-במסגרת התיק למסחר קיימות השקעות בניירות ערך מגובי נכסים בהיקף של כ

ח מושקעים בניירות ערך מגובי "מיליון ש 130-מתוכם כ) מיליון דולר 39(ח "מיליון ש

תיק זה כולל . ם בניירות ערך מגובי נכסים אחריםח מושקעי"מיליון ש 24- משכנתאות וכ

 38%) מיליון דולר 0.8(ח "מיליון ש 3בסך  sub-primeאגרות חוב מגובות משכנתאות 

ההפרש בין השווי ההוגן לעלות המופחתת במידה והיה כזה . BBBוהיתרה AAA בדרוג 

  . נזקף לדוח רווח והפסד

. ח"ש ןליומי 59-ם של כבסכוהינה  2009 ביוני 30של חברות ליום  CDS-יתרת ההשקעה ב

   .לרווח והפסדישירות שיערוך מכשירים אלה על בסיס שווי הוגן נרשם 

 בסך ערך עלייתלרווח והפסד  2009של  במחצית הראשונה הנרשמ, CDS-בבגין ההשקעה 

  . ח"שליון ימ 5-כ

  .2008-לדוח הכספי השנתי ל 3להגדרות של אגרות חוב מגובי נכסים ראה בבאור 

  )שאינם מגובי נכסים(ל "השקעות בניירות ערך אחרים בחו. 2

מיליארד  6.6(ח "מיליארד ש 25.8- כ 2009 ביוני 30-בתיק ניירות הערך של הקבוצה ב

והכוללים בעיקר ניירות ערך של בנקים ומוסדות , ניירות ערך שאינם מגובי נכסים) דולר

 ,צרפת וישראל,ב"ת ערך של ממשלות ארהוהיתר ניירו ותלרבות אגרות חוב נדח ,פיננסיים

מיליארד  4.4(ח "מיליארד ש 17.3. ל"וכן ניירות ערך של חברות ישראליות שהונפקו בחו

 ח בתיק"מיליארד ש 8.0- מניירות הערך הללו מסווגים בתיק הזמין למכירה וכ) דולר

  .AAAבדרוג  33%ומעלה מתוכם  -Aבדרוג  96.5%מסך ניירות הערך מדורגים . למסחר

  .85 ע חשיפה לבנקים ומוסדות פיננסיים זרים ראה בעמוד"לפרטים נוספים בק

ולכן , להערכת הבנק ירידת המחירים של ניירות הערך הללו הינה בעיקרה בעלת אופי זמני

על בסיס הקריטריונים שפורט בעיקרי , זאת. נזקפה מרבית ירידת הערך להון העצמי

ותוך התחשבות בפרמטרים  ,49עמוד  2008נת דוח הכספי לשהמדיניות החשבונאית ב

בהבטחת וובכלל זה השקעה ישירה בהון של ממשלות , והגיבוי, המעורבות, נוספים כגון

, והערכות השוק לסיכון הכשל של בנקים, האיתנות של בנקים אלה ואחרים במדינותיהן

י לאחר מועד וכן עליית שוו ).CDS(כפי שזה בא לידי ביטוי במחירים של נגזרי האשראי 

  .וניתוחי עמידות בתרחישי לחץ) ומעלה Aקבוצה (דירוג אשראי גבוה , הדוח הכספי

שנזקפה להון עצמי בגין ניירות ערך המצטברת הסתכמה ירידת הערך  2009 ביוני 30ליום 

ח "יון שמיל 1,255-בתיק הזמין למכירה ב ושהם, ל"שהונפקו בחושאינם מגובי נכסים 

  .2009של  במחצית הראשונהח תוספת "מיליון ש 100מזה  )חר מסח לא"מיליון ש 801(

ל הן ברובן המוחלט אגרות חוב של "אגרות החוב שאינן מגובות נכסים והונפקו בחו

  . בנקים

ב "ובארה )49%(תיק אגרות החוב של הבנקים מושקע במדינות אירופה המערבית 

דולר מושקע באגרות חוב  דרמעט פחות ממיליא, מזה. בבנקים גדולים ומוכרים )43.3%(

אגרות החוב מסוג זה המוחזקות על ידי הקבוצה הן אגרות חוב . (subordinated)נדחות 

באגרות חוב . ומועד הפרעון האחרון שלהן נמוך מעשר שנים ללא מרכיב המרה למניות

במקרה בו . (call)אפשרות לקריאה מוקדמת של האגרת , בדרך כלל, אלו קיימת למנפיק

בדרך כלל שלוש (חיי האיגרת מתארכים במספר שנים , ק לא מבצע קריאה מוקדמתהמנפי

עקב רמת הנזילות הנמוכה בשווקים . step-up)מנגנון (והריבית עולה  , )עד חמש

יבצעו את אופציית (טרם הוברר אם בנקים ינהגו כבעבר ויקראו לאגרות החוב , העולמיים

  . בית תעלהוהרי שהתקופה לפדיון תוארךאו ) call - ה

 30- נכון ל. רות חוב נדחותל הייתה באג"מרבית ירידת הערך בניירות הערך שהונפקו בחו

 מיליארד 3.1- כ בסך של אגרות החוב הנדחות זמין למכירה שלה תיקהמתוך , 2009 ביוני

מאחר ומרכיב מהותי   .ח"מיליארד ש 2.5- השווי ההוגן שלהם ליום הדוח הוא כ ,ח"ש
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מהעליה בהסתברות שהמנפיק ינצל את זכותו שלא לבצע קריאה  בירידת הערך נובע

ולאחר שהבנק ביצע בדיקות פרטניות לבחינת , מ האגרות"מוקדמת ובכך יאריך את מח

ובהתחשב בשיפור המשמעותי שהיה , יכולת העמידה של כל אחד מהבנקים בקבוצה זו

שני הרבעונים . מניתהחליט הבנק שירידת ערך זו היא ירידת ערך ז, לאחר תאריך המאזן

בעוד . היו שונים באופן מהותי באשר לשווי ההוגן של השקעה זו ההראשונים של השנ

בקרן הון בגידול שהרביע הראשון התאפיין בירידה משמעותית בשווי ההוגן  וכתוצאה 

שלילית הרי שברביע השני היה מהפך וכל ירידת הערך של הרביע הראשון נמחקה 

המחצית מתום .  ח"מיליון ש 14- ערך של  ירידתמחצית היתה של ה יתוהתוצאה הסופ

  .ח"מיליון ש 200- כבתיק זה בסדר גודל של נוסף חל שיפור  אוגוסטועד מחצית  הראשונה

מיליון  186עמד על  אוגוסטעד מחצית  2009במהלך   הקיטון בקרן השליליתכך שסך 

אף יותר במרווחים של כמו גם הצטמצמות מהותית , ח"הצטמצמות מרווחי האג. ח"ש

מראשית , CDSבאותם בנקים בקבוצה להם קיימים , הרלוונטיים CDS)(נגזרי האשראי 

  . תומכים בכך שירידת ערך זו היא זמנית, אוגוסטועד מחצית  יולי

בכוונת הבנק וביכולתו להחזיק באגרות חוב אלו עד למועד פדיונן הצפוי או לפחות עד 

  .להשבת ערכן

 למחציתש הפר  שווי הוגן 

 הראשונה

  בשווי ההוגן

  

  ביוני 30 

 2009 

במרס  31

2009  

  בדצמבר 31

 2008 

  באוגוסט 17

 2009 

        ח"במיליוני ש  

ח נדחים של "סך הכל אג

  ל"בנקים שהונפקו בחו

  

2,542  

  

2,261  

  

2,614  

  

)72(  

  

2,545  

ח נדחה שירד ביותר "אג: מזה

 2009ביוני  30-ל 35%-מ

  

34 

  

1,073  

  

24 

  

10 

  

14 

של בנק  ח"שמיליון  282- ארוכות בסך של כ (senior) לבנק אגרות חוב בכירות , בנוסף

ירדו , התקופה הארוכה לפרעוןבגלל , אגרות אלו, 2009 ביוני 30 - נכון ל. (citi)אמריקאי 

כמו גם ניתוח פרטני של , citiמעורבות הממשל בניהולו ובאבטחת יציבותו של  .28%-ב

מצביעים על כך שירידת הערך , )ב"נוסף למבחן שערכו לו הרשויות בארהוזאת ב(יכולותיו 

במידה התאוששו גם אגרות אלו  אוגוסטממועד המאזן ועד מחצית . אינה קבועה

    .מסויימת

 2009של  במחצית הראשונהנזקפו , בנוסף לירידת הערך הזמנית שנזקפה להון העצמי

 69(ח "מיליון ש 106שבתיק הזמין למכירה ל "לחשבון הרווח והפסד בגין ניירות הערך הנ

  ).ח ברביע השני"מיליון ש 101מזה (). ח לאחר מס"מיליון ש

. בנוסף לתיק הזמין למכירה כלולים ניירות ערך שאינם מגובים בנכסים גם בתיק למסחר

וכן תיקי ניירות ערך , התיק למסחר כולל בעיקר ניירות ערך של בנקים ומוסדות פיננסיים

כל ניירות הערך שבתיק למסחר . וקרנות של ניירות ערך, מנהלי השקעות חיצונייםבניהול 

 שווי התיק למסחר. ומעלה Aדורגים מ 99%- וכ, )Investment Grade(בדירוג השקעה 

). מיליארד דולר 2.0(ח "מיליארד ש 8.0-הסתכם ב 2009 ביוני 30- ב שאינו מגובה בנכסים

נזקף לחשבון הרווח , במידה שיש הפרש כזה, חתתההפרש בין השווי ההוגן לעלות המופ

  . והפסד

  שהונפקו בישראל -השקעות באגרות חוב 

מיליארד  23.6- ב 2009 ביוני 30 - ההשקעות באגרות חוב שהונפקו בישראל הסתכמו ב

והיתר , ח אגרות חוב שהונפקו על ידי ממשלת ישראל"מיליארד ש 22.8מזה סך של , ח"ש

מאגרות חוב החברות  90%. רות חוב שהונפקו על ידי חברותח אג"מיליארד ש 0.8סך 

תיק אגרות חוב החברות מפוזר בין ענפי משק . ומעלה -AA 71%מזה , ומעלה -Aמדורגות 

ההשקעות באגרות חוב  .25%- כ, ן הוא הגדול ביותר"שעור ההשקעה בענף הנדל. שונים

והיתר בתיק , זמין למכירהח בתיק ה"מיליארד ש 0.6- ב 2009 ביוני 30- חברות הסתכמו ב

  . למסחר
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כל אגרות החוב של החברות שבתיק למסחר וחלק מאגרות החוב של החברות שבתיק 

מאגרות חוב של החברות  83.6%- כ. הזמין למכירה רשומות למסחר וסחירות בבורסה

שערוך אגרות החוב של החברות הסחירות מבוסס . שבתיק הזמין למכירה אינן סחירות

אגרות החוב שאינן סחירות משוערכות על ידי גורם מקצועי . שוק בבורסהעל מחירי ה

מכיוון שאין שוק פעיל לאגרות החוב . שהינו חברה בת של הבנק העוסק בהערכות שווי

הבנק תיקף את המודל ווידא ברמה סבירה של בטחון . השערוך התבסס על מודל, הללו

הלוגי בין  -בחינה של הקשר השיטתי התיקוף כולל בין היתר . את נכונות השווי ההוגן

ותקפות הנתונים , התייחסות לגורמים המהותיים להערכה, הנתונים להערכת השווי

כמו גם התייחסות פרטנית לתוצאות המודל של  ,והפרמטרים שעליהם מבוססת ההערכה

המשערכת נכסים אלו לצורך הדוחות הכספיים של מוסדות " שערי ריבית"חברת 

  .פיננסיים

חן לקביעה אם ירידת ערך של אגרות חוב בתיק הזמין למכירה הינה בעלת אופי המב

 49בעמוד שאינו זמני מתבסס בעיקר על הקריטריונים המפורטים במדיניות החשבונאית 

   . 2008בדוח לשנת 

ארד מילי 0.6מתוך כל תיק אגרות החוב של החברות שבתיק הזמין למכירה בהיקף של 

מיליון  19ח והקרן השלילית בסך "מיליון ש 33מסתכמת בסך קרן ההון החיובית ח "ש

להערכת הבנק ירידת הערך בתיק . 13% וכאשר שיעור ירידת ערך הגבוה ביותר הינ, ח"ש

על בסיס בחינה פרטנית של , זאת. אגרות חוב של החברות הינה בעיקרה בעלת אופי זמני

רות חוב עד להשבתו לערך בכוונתו וביכולתו של הבנק להחזיק את האג. אגרות החוב

  . העלות המותאם ואף עד לפדיון

  השקעות במניות ובקרנות . 3

, ח"מיליון ש 3,073- בכ 2009 ביוני 30ליום  ות סך כל ההשקעות במניות ובקרנות מסתכמ

מסך כל . ח"מיליון ש 1,043ח ושאינן סחירות "מיליון ש 2,030מזה מניות סחירות 

ח מסווגות בתיק "מיליון ש 95- וגים כזמינות למכירה וח מסו"מיליון ש 2,978ההשקעה 

  .למסחר

תיק הזמין ( רשומות בסעיף ניירות ערךובקרנות הלהלן ההשקעות העיקריות במניות 

  :)1( )למכירה

    חלק הבנק על בסיס מאוחד  

  ערך ההשקעה  בהון הנפרע המקנה זכות  

  במאזן המאוחד   לקבלת רווחים  

  בדצמבר  31  ביוני 30  בדצמבר  31  ביוני 30  

  2009  2008  2009  2008  

  )ח"במיליוני ש(    (%)  

  411  579  9.85  9.85  )2( מ"מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע

  15  40  4.3  4.3  מ"אפריקה ישראל נכסים בע

  182  182  18.0  18.0  *מ "בע) ישראל(פארם -סופר

  239  381  14.96  14.96  )3( מ"מערכות תקשורת בכבלים בע -הוט 

  29  49  8.62  8.62  מ"אוצר התישבות היהודים בע

  683  778  4.22  4.17   )4(מ "החברה הישראלית לתקשורת בע -בזק 

  101  -  6.46  -  )5( מ "בנק אגוד לישראל בע

  49  49  -  -  שטרי הון טאואר סמיקונדקטר 

  27  27  -  -  ויזה בינלאומי

  CLS -  -  21  21בנק 

  991  333  -  -  קרנות 

  56  41  -  -  אייפקס

  520  593  -  -  אחר

  3,324  3,073  -  -  סך הכל

  .לא סחיר* 

  .63לפרטים בדבר השקעות ריאליות המוצגות לפי השווי המאזני ראה בעמוד      )1(
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תיק זמין למכירה ותיק (במניות ובקרנות בסעיף ניירות ערך ) פוזיציה(להלן ההשקעות 

  ):ח"במיליוני ש) (הסחיר

  יתרה מאזנית  

  2008בדצמבר  31  2009 ביוני 30  

  1,718  1,951  מניות עם שער

  988  411  קרנות לפי ציטוט מצד נגדי

  618  711  מניות ללא שער

  3,324  3,073  סך הכל

  .64לפרטים נוספים ראה בעמוד   )2(

מניות רגילות של הוט  Cool Holding Ltd  11,376,902 -מכר הבנק ל 2009באוגוסט  3ביום   )3( 

. ח"ש 381,126,210בתמורה לסכום כולל של , מ שהוחזקו על ידי הבנק"מערכות תקשורת בע

  . ח"מיליון ש 120- הרווח הצפוי ממכירת המניות הינו כ

שונה סיווג של אשראי ללקוח מסוים  2003בהתאם להוראות המפקח על הבנקים מיולי   )4(

באוגוסט  10ביום . מאשראי לציבור לסעיף ניירות ערך, בזקשניתן למימון רכישת מניות 

מניות רגילות  155,000,000כונס הנכסים של הלקוח שהשלים עיסקה למכירת הודיע  2009

בזק והתמורה בניכוי של מניות מהון ה 5.849%כל אחת של החברה המהוות . נ.ח ע"ש 1בנות 

תשמש להקטנת חובות הלקוח בבנקים וזאת ח "מיליון ש 1,137- בסך של כעמלות והוצאות 

חלקו של הבנק בתמורה לאחר  . 1999של כל בנק במימון מניות בזק בשנת בהתאם לחלקו 

  .ח"מיליון ש 55- והרווח הנקי שירשום הבנק כ, ח"מיליון ש 272-עמלות והוצאות כ

  בנק אגוד  )5(

וישעיהו לנדאו  ")שרודר(" מ"נכסי שרודר בע, נחתם הסכם בין הבנק 2003בנובמבר  17ביום 

שניתנו  Call-ואופציית ה Put-על הארכת אופציית ה") ולנדא("מ "בע) 1993(אחזקות 

ביחס ליתרת מניות בנק איגוד המוחזקות על ידי הבנק , 1999בנובמבר  18בהסכם מיום 

  . 2010בנובמבר  17וזאת לתקופה של עד 

  .PUT-הוציא הבנק לשרודר וללנדאו הודעת מימוש של אופצית ה 2009במאי  11ביום 

ושלמה העסקה והבנק מכר ללנדאו ושרודר את המניות האמורות ה, 2009ביוני  28ביום 

מיליון  108-בתמורה לסכום כולל של כ, המהוות את מלוא החזקותיו של הבנק בבנק אגוד

  .ח נטו"מיליון ש 17-הרווח לבנק ממכירת המניות האמורות הינו כ. ח"ש

מ "פוריישן בעחתם הבנק על הסכם עם חברת סקיילקס קור 2009באוגוסט  21ביום   )6(

מהון המניות המונפק  4.99%מניות רגילות המהוות  7,677,037לרכישת , ")סקיילקס:"להלן(

בתמורה לסך ) שלא בדילול מלא ובנטרול מניות רדומות(מ "והנפרע של פרטנר תקשורת בע

ההסכם כולל זכויות מקובלות להגנת המיעוט וכן אופציה לרכישת . ח"ש 514,553,405של  

  . ח"מיליון ש 103-ב ניתנות להמרה למניות סקיילקס בהיקף של  כאגרות חו

 Advent Investmentsבכך כי סקיילקס תשלים את העסקה עם,  בין היתר, ההסכם מותנה

Pte Ltd. , תאגיד סינגפורי המצוי בשליטתHutchison Telecomunications International 

Limited.  .  

פעל כבנק השקעות בכל הקשור ) מלאה של הבנק חברה בבעלות(מ "לאומי פרטנרס בע

לעסקה זו לרבות מול משקיעים פוטנציאליים נוספים ולפיכך הסכימה סקיילקס לשלם לו 

  .ב שתשולם עם השלמת העסקה"עמלת ייזום בסך של שלושה מיליון דולר ארה

  

  נכסים אחרים

מיליארד  13.5ח לעומת "מיליארד ש 8.9בסך  2009 ביוני 30- בנכסים אחרים הסתכמו 

מפירעון בעיקר  תבסעיף זה נובע הירידה .34.4%בשיעור של  ירידה, 2008ח בסוף "ש

  .ח"מיליארד ש 4.4-שווי ההוגן של מכשירים נגזרים בכהביתרת  מירידהעסקאות ו
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הקבוצה פועלת במגזרי פעילות שונים באמצעות הבנק וחברות הבנות בכל תחומי 

כמו כן משקיעה הקבוצה בתאגידים ריאליים הפועלים . ות והשירותים הפיננסייםהבנקא

  .תעשיה ועוד, אנרגיה, ספנות ,ן"נדל, בתחומים שונים כגון ביטוח

תאור מפורט של . בהתאם למאפיינים שנקבעו על ידי בנק ישראלהינם מגזרי  הפעילות 

  .2008- י לבדוח השנת ניתןואופן המדידה שלהם  מגזרי הפעילות

  
  :הנקי לפי מגזרי פעילותהרווח פירוט להלן 

  

  ביוםחודשים שהסתיימו  לשישה  ביוםחודשים שהסתיימו  לשלושה  

  

  מגזרים

ביוני  30

2009  

ביוני  30

2008  

  

  השינוי

ביוני  30

2009  

ביוני  30

2008  

  

  השינוי

  %  ח"במיליוני ש  %  ח"במיליוני ש  

  )78.9(  511  108  )84.8(  356  54  משקי בית 

  )41.6(  202  118  )43.7(  103  58  עסקים קטנים

  )8.3(  385  353  27.4  179  228  בנקאות עיסקית

  )29.4(  272  192  )17.7(  113  93   בנקאות מסחרית

  44.6  74  107  67.6  34  57  בנקאות פרטית 

 -  ניהול פיננסי

   ואחר שוקי הון

  

17  

  

104   

  

)83.7(  

  

58  

  

)85(  

  

+  

  )31.1(   1,359  936  )43.0(  889   507  סך הכל

  

לפי מגזרי פעילות בנטרול הוצאות שכר מפעולות רגילות להלן פירוט הרווח הנקי 
  :מיוחדות

  התרומה    ביוםחודשים שהסתיימו  לשישה  

  לרווח  השינוי  2008 ביוני 30  2009 ביוני 30  מגזרים

  %  %    ח"במיליוני ש  

  13.2  )65.2(  310  108  משקי בית 

  14.4  )35.9(  184  118  עסקים קטנים

  43.0  )7.8(  383  353  בנקאות עיסקית

  23.4  )22.0(  246  192   בנקאות מסחרית

  13.0  50.7  71  107  בנקאות פרטית 

  )7.0(  -  27  )58(  ואחרשוקי הון  - ניהול פיננסי 

  100.0  )32.8(  1,221  820  סך הכל

  

  .ההסברים לשינויים ברווחיות מובאים בהמשך

  מגזרי הפעילות בקבוצה 
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  משקי בית .1

  : רווח והפסד של מגזר משקי ביתלהלן תמצית 

בנקאות   

  ופיננסים 

כרטיסי 

  אשראי

  

  שוק ההון 

  

  משכנתאות

פעילות 

  ל"חו

  

  סך הכל

  2009 ביוני 30- לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

          ח"במיליוני ש  

              :פעולות מימוןמ) הפסד(רווח 

  251  )2(  511  -  39  )297(  מחיצוניים

  295  8  )418(  )1(  )5(  711  בינמגזרי

              :הכנסות תפעוליות ואחרות

  423  2  30  128  110  153  מחיצוניים

  57  -  3  -  53  1  בינמגזרי

  1,026  8  126  127  197  568  סך כל ההכנסות

  82  7  )6(  -  5  76  הפרשות לחובות מסופקים

              :הוצאות תפעוליות ואחרות

  841  7  52  67  128  587  לחיצוניים

  8  -  3  -  4  1  בינמגזרי

              מפעולות רגילות ) הפסד(רווח 

  95  )6(  77  60  60  )96(  מסיםלפני 

              למסים על הרווח ) הטבה(הפרשה 

  33  -  30  21  19  )37(  רגילותמפעולות 

              מפעולות רגילות ) הפסד(רווח 

  62  )6(  47  39  41  )59(  לאחר מסים

חלקם של בעלי מניות חיצוניים 

  דותברווחים של חברות מאוח

  

-  

  

)8(  

  

-  

  

-  

  

-  

  

)8(  

  54  )6(  47  39  33  )59(  )הפסד(נקי  רווח 

  

בנקאות   

  ופיננסים 

כרטיסי 

  אשראי

  

  שוק ההון 

  

  משכנתאות

פעילות 

  ל"חו

  

  סך הכל

  2008ביוני  30-לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

          ח"במיליוני ש  

              :רווח מפעולות מימון

  74  )3(  667  1  33  )624(  מחיצוניים

  580  8  )540(  -  )8(  1,120  בינמגזרי

              :הכנסות תפעוליות ואחרות

  424  2  29  109  119  165  מחיצוניים

  65  -  4  -  57  4  בינמגזרי

  1,143  7  160  110  201  665  סך כל ההכנסות

  63  6  22  -  4  31  הפרשות לחובות מסופקים

              :הוצאות תפעוליות ואחרות

  843  7  51  62  116  607  לחיצוניים

  6  -  5  -  1  -  בינמגזרי

              מפעולות רגילות ) הפסד(רווח 

  231  )6(  82  48  80  27  מסיםלפני 

              הפרשה למסים על הרווח

  77  -  31  17  27  2  מפעולות רגילות

              מפעולות רגילות ) הפסד(רווח 

  154  )6(  51  31  53  25  לאחר מסים

  רווח מפעולות בלתי רגילות 

  םלאחר מסי

  

-  

  

202  

  

-  

  

-  

  

-  

  

202  

  356  )6(  51  31  255  25  )הפסד(נקי  רווח 
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  )המשך( משקי בית

בנקאות   

  ופיננסים 

כרטיסי 

  אשראי

  

  שוק ההון 

  

  משכנתאות

פעילות 

  ל"חו

  

  סך הכל

  2009 ביוני 30- חודשים שהסתיימו ב לשישה  

          ח"במיליוני ש  

              :רווח מפעולות מימון

  496  )5(  786  1  80  )366(  מחיצוניים

  556  16  )620(  )1(  )13(  1,174  בינמגזרי

              :הכנסות תפעוליות ואחרות

  828  4  60  241  217  306  מחיצוניים

  111  -  6  -  105  -  בינמגזרי

  1,991  15  232  241  389  1,114  סך כל ההכנסות

  132  9  )2(  -  12  113  הפרשות לחובות מסופקים

              :הוצאות תפעוליות ואחרות

  1,665  14  100  145  253  1,153  לחיצוניים

  8  -  7  -  )1(  2  בינמגזרי

              מפעולות רגילות) הפסד(רווח 

  186  )8(  127  96  125  )154(  מסיםלפני 

              ווחהרלמסים על )הטבה(הפרשה 

  64  -  48  34  39  )57(  מפעולות רגילות

              מפעולות רגילות) הפסד(רווח 

  122  )8(  79  62  86  )97(  לאחר מסים

חלקם של בעלי מניות חיצוניים 

  ברווחים של חברות מאוחדות

  

-  

  

)14(  

  

-  

  

-  

  

-  

  

)14(  

  108  )8(  79  62  72  )97(    )הפסד(נקי רווח 

  5.4%            תשואה להון %

              

              

  63,164  338  41,251  90  6,226  15,259  יתרה ממוצעת של נכסים

  8  -  -  -  8  -  תהשקעות בחברות כלולו: מזה

  126,577  1,060  11,254  -  547  113,716  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  56,133  360  35,504  91  6,165  14,013  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

              יתרה ממוצעת של  קרנות נאמנות  

  32,631  -  -  32,631  -  -  וקרנות השתלמות

  42,949  155  -  42,794  -  -  יתרה ממוצעת של ניירות ערך

יתרה ממוצעת של נכסים אחרים 

  בניהול

  

170  

  

-  

  

-  

  

7,439  

  

-  

  

7,609  

  63,252  331  41,714  89  6,104  15,014   יתרת אשראי לציבור

  120,185  1,051  6,421  -  21  112,692   יתרת פיקדונות הציבור
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  )המשך(משקי בית 
  

בנקאות   

  ופיננסים 

כרטיסי 

  אשראי

  

  שוק ההון 

  

  משכנתאות

ילות פע

  ל"חו

  

  סך הכל

  2008ביוני  30-לשישה חודשים שהסתיימו ב  

          ח"במיליוני ש  

              :רווח מפעולות מימון

  38  )8(  1,002  2  67  )1,025(  מחיצוניים

  1,247  19  )767(  )1(  )18(  2,014  בינמגזרי

              :הכנסות תפעוליות ואחרות

  849  4  60  227  220  338  מחיצוניים

  123  -  7  -  113  3  בינמגזרי

  2,257  15  302  228  382  1,330  סך כל ההכנסות

  130  7  65  -  7  51  הפרשות לחובות מסופקים

              :הוצאות תפעוליות ואחרות

  1,649  14  108  142  224  1,161  לחיצוניים

  10  -  8  -  2  -  בינמגזרי

              מפעולות רגילות) הפסד(רווח 

  468  )6(  121  86  149  118  מסיםלפני 

              הפרשה למסים על הרווח 

  159  -  45  31  48  35  מפעולות רגילות

              מפעולות רגילות) הפסד(רווח 

  309  )6(  76  55  101  83  לאחר מסים

רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר 

  מסים

  

-  

  

202  

  

-  

  

-  

  

-  

  

202  

  511  )6(  76  55  303  83    )הפסד(נקי רווח 

  27.0%            תשואה להון %

              

              

  58,965  288  37,458  75  5,757  15,387  יתרה ממוצעת של נכסים

  8  -  -  -  8  -  השקעות בחברות כלולות: מזה

  120,622  1,026  12,079  -  373  107,144  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  50,687  287  31,329  71  5,665  13,335  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

              ותיתרה ממוצעת של  קרנות נאמנ

  33,985  -  -  33,985  -  -  וקרנות השתלמות

  44,072  140  -  43,932  -  -  יתרה ממוצעת של ניירות ערך

יתרה ממוצעת של נכסים אחרים 

  בניהול

  

217  

  

-  

  

-  

  

7,939  

  

-  

  

8,156  

                יתרת אשראי לציבור

  62,145  336  40,603  92  6,050  15,064  2008בדצמבר  31-ל

                ציבוריתרת פיקדונות ה

  120,846  1,028  6,917  -  18  112,883  2008בדצמבר  31-ל

  

להלן נתונים על ביצועי הלוואות חדשות שניתנו והלוואות שמוחזרו לרכישת דירת 

  :מגורים ובמשכון דירת מגורים

  שיעור השינוי  2008מחצית ראשונה   2009מחצית ראשונה   

  %-ב  )ח"במיליוני ש(  

  )1.4(  4,164  4,104  מכספי הבנק

        :מכספי האוצר

  )73.1(  130  35  הלוואות     

  )50.0(  4  2  הלוואות עומדות     

  )3.7(  4,298  4,141  סך הכל הלוואות חדשות

  123.9  536  1,200  הלוואות שמוחזרו

  10.5  4,834  5,341  סך כל ביצועים
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  שינויים עיקריים בהיקף הפעילות

בהשוואה  1.8%, ח"מיליון ש 1,107-הבית גדל ב סך כל האשראי לציבור במגזר משקי

בניטרול הלוואות לדיור אשראי ב . 2.7%גדלו בשיעור של  הלוואות לדיור. 2008לסוף שנת 

 ירידה 2008בהשוואה לסוף שנת , ח"מיליון ש 661-ב ירדופיקדונות הציבור . לא חל שינוי

  .0.5%של  

  שינויים עיקריים ברווח הנקי

ח "מיליון ש 108- ב  2009של  במחצית הראשונה הסתכםמשקי בית  הנקי במגזרהרווח 

הירידה . 78.9%קיטון של  ,ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 511-בהשוואה ל

ח "מיליון ש 202ברווח הנקי נובעת בעיקר מירידה ברווח מפעולות בלתי רגילות בסך 

וח מפעולות רגילות הרו). 2008- ב מההון של לאומי קארד לחברת קנית 20%הקצאת (

, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 309-ח בהשוואה ל"מיליון ש 108הסתכם בסך 

 233בהכנסות המימוניות בסך של  מירידהבעיקר  תברווח נובע הירידה .65%קיטון של 

 14ומגידול בהוצאות בסך  ח"מיליון ש 33של  ירידהבהכנסות תפעוליות  ,ח"מיליון ש

  . ח"מיליון ש

.5.4%ואה להון של הרווח הנקי היתה התש
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  עסקים קטנים. 2

  :להלן תמצית רווח והפסד של מגזר עסקים קטנים

    

בנקאות 

  ופיננסים 

  

כרטיסי 

  אשראי

  

שוק 

  ההון 

  

  

  משכנתאות

  

  

  ן"נדל

    ל"פעילות חו

סך 

  הכל

בנקאות 

  ופיננסים 

  

  ן"נדל

        2009 ביוני 30- לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

              ח"ליוני שבמי  

                  :רווח מפעולות מימון

  272  -  16  69  2  1  2  182  מחיצוניים

  )59(  -  )5(  )21(  )1(  -  -  )32(  בינמגזרי

                  :הכנסות תפעוליות ואחרות

  99  -  4  11  -  5  14  65  מחיצוניים

  )7(  -  -  -  -  -  )6(  )1(  בינמגזרי

  305  -  15  59  1  6  10  214  סך כל ההכנסות

  45  1  )5(  4  -  -  -  45  לחובות מסופקים ההפרש

                  :הוצאות תפעוליות ואחרות

  171  -  10  28  -  2  5  126  לחיצוניים

  -  -  -  -  -  -  )1(  1  בינמגזרי

מפעולות רגילות ) הפסד(רווח 

  מסיםלפני 

  

42  

  

6  

  

4  

  

1  

  

27  

  

10  

  

)1(  

  

89  

                  הפרשה למסים על הרווח

  31  -  -  9  -  1  1  20  מפעולות רגילות

  58  )1(  10  18  1  3  5  22  )הפסד(  רווח נקי

 

בנקאות   

  ופיננסים 

כרטיסי 

  אשראי

שוק 

  ההון 

  

  משכנתאות

  

  ן"נדל

פעילות 

  ל"חו

  

  סך הכל

      2008ביוני  30-לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

            ח"במיליוני ש  

                :רווח מפעולות מימון

  331  17  89  4  1  3  217  מחיצוניים

  )107(  )10(  )45(  )2(  )1(  )1(  )48(  ריבינמגז

                :הכנסות תפעוליות ואחרות

  112  4  12  -  4  13  79  מחיצוניים

  )7(  -  -  -  -  )8(  1  בינמגזרי

  329  11  56  2  4  7  249  סך כל ההכנסות

  19  8  4  -  -  -  7  הפרשות לחובות מסופקים

                :הוצאות תפעוליות ואחרות

  176  10  21  -  2  5  138  לחיצוניים

  -  -  -  -  -  -  -  בינמגזרי

  מפעולות רגילות ) הפסד(רווח 

  מסיםלפני 

  

104  

  

2  

  

2  

  

2  

  

31  

  

)7(  

  

134  

                למסים על הרווח) הטבה(הפרשה 

  49  )3(  12  1  1  1  37  מפעולות רגילות

                מפעולות רגילות) הפסד(רווח 

  85  )4(  19  1  1  1  67  לאחר מסים

  ות רווח מפעולות בלתי רגיל

  לאחר מסים

  

-  

  

18  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

18  

  103  )4(  19  1  1  19  67  )הפסד( רווח נקי
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  )המשך( עסקים קטנים

    

בנקאות 

  ופיננסים 

  

כרטיסי 

  אשראי

  

שוק 

  ההון 

  

  

  משכנתאות

  

  

  ן"נדל

    ל"פעילות חו

סך 

  הכל

בנקאות 

  ופיננסים 

  

  ן"נדל

        2009 ביוני 30- לשישה חודשים שהסתיימו ב  

              ח"במיליוני ש  

                  :רווח מפעולות מימון

  500  1  31  121  3  1  7  336  מחיצוניים

  )76(  -  )13(  )30(  )2(  -  )2(  )29(  בינמגזרי

                  :הכנסות תפעוליות ואחרות

  208  -  8  22  -  10  31  137  מחיצוניים

  )17(  -  -  -  -  -  )17(  -  בינמגזרי

  615  1  26  113  1  11  19  444  סך כל ההכנסות

  87  3  1  14  -  -  -  69  לחובות מסופקים ההפרש

                  :הוצאות תפעוליות ואחרות

  343  1  19  42  -  5  14  262  לחיצוניים

  2  -  -  -  -  -  1  1  בינמגזרי

מפעולות רגילות ) הפסד(רווח 

  לפני מסים

  

112  

  

4  

  

6  

  

1  

  

57  

  

6  

  

)3(  

  

183  

                  על למסים) הטבה(הפרשה 

  65  )1(  -  20  -  2  1  43  ת רגילותהרווח מפעולו

  118  )2(  6  37  1  4  3  69      )הפסד( רווח נקי

  22.8%                תשואה להון %

                  

                  

  17,688  94  735  4,783  153  27  628  11,268  יתרה ממוצעת של נכסים

יתרה ממוצעת של 

  התחייבויות

  

11,838  

  

840  

  

-  

  

-  

  

1,991  

  

570  

  

101  

  

15,340  

  14,989  86  786  4,852  152  31  636  8,446  ממוצעת של נכסי סיכון יתרה

יתרה ממוצעת של קרנות 

  וקרנות השתלמות נאמנות 

  

-  

  

-  

  

1,407  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

1,407  

  2,927  -  2  -  -  2,925  -  -  יתרה ממוצעת של ניירות ערך

יתרה ממוצעת של נכסים 

  אחרים בניהול

  

411  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

411  

  17,099  98  692  4,632  154  20  619  10,884  אשראי לציבוריתרת 

  14,476  108  542  2,006  -  -  -  11,820  יתרת פיקדונות הציבור 
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  )המשך( עסקים קטנים

בנקאות   

ופיננסים  

  בארץ

   

כרטיסי 

  אשראי

  

שוק 

  ההון

  

  

  משכנתאות

  

  

  ן"נדל

  

פעילות 

  ל"חו

  

סך 

  הכל

    2008ביוני  30-לשישה חודשים שהסתיימו ב  

            ח"במיליוני ש  

               :רווח מפעולות מימון

  618  31  166  6  3  8 404  מחיצוניים

  )168(  )17(  )76(  )4(  )2(  )3(  )66(  בינמגזרי

                :הכנסות תפעוליות ואחרות

  230  8  24  -  10  30  158  מחיצוניים

  )18(  -  -  -  -  )19(  1  בינמגזרי

  662  22  114  2  11  16  497  סך כל ההכנסות

  33  8  4  -  -  -  21  הפרשות לחובות מסופקים

                :הוצאות תפעוליות ואחרות

  341  20  40  -  4  11  266  לחיצוניים

  -  -  -  -  -  -  -  בינמגזרי
                מפעולות רגילות ) הפסד(רווח 

  288  )6(  70  2  7  5  210  לפני מסים

                על הרווח למסים) הטבה(הפרשה 

  104  )3(  26  1  2  2  76  מפעולות רגילות

                מפעולות רגילות  )הפסד(רווח 

  184  )3(  44  1  5  3  134  לאחר מסים

  רווח מפעולות בלתי רגילות 

  לאחר מס

  

-  

  

18  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

18  

  202  )3(  44  1  5  21  134  )    הפסד( רווח נקי

  36.5%              תשואה להון %

                

                

  17,801  715  4,721  141  125  563  11,536  יתרה ממוצעת של נכסים

  14,050  566  1,722  -  -  838  10,924  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  15,113  675  4,708  132  148  542  8,908  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

                יתרה ממוצעת של קרנות נאמנות
  1,360  -  -  -  1,360  -  -  וקרנות השתלמות

  3,820  29  -  -  3,791  -  -  יתרה ממוצעת של ניירות ערך
יתרה ממוצעת של נכסים אחרים 

  בניהול
  

480  
  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
480  

  יתרת אשראי לציבור

  2008בדצמבר  31-ל

  

11,665  

  

594  

  

35  

  

149  

  

4,852  

  

866  

  

18,161  

   יתרת פיקדונות הציבור 

  2008ר מבבדצ 31-ל

  

11,923  

  

-  

  

-  

   

-  

  

1,928  

  

624  

  

14,475  

 

  קף הפעילותשינויים עיקריים בהי

ירידה , 2008ח בהשוואה לסוף שנת "מיליון ש 1,062-ירד בסך כל האשראי לציבור במגזר 

  . ללא שינויפיקדונות הציבור ירדו ו ,5.8%בשיעור של 

  שינויים עיקריים ברווח הנקי

מיליון  118- ב  2009של  במחצית הראשונה הסתכםהנקי במגזר עסקים קטנים הרווח 

 הירידה .41.6%ירידה של  ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 202- ח בהשוואה ל"ש

מגידול בהפרשות לחובות ו  ח"מיליון ש 47בהכנסות בסך  מירידהבעיקר  תברווח נובע

, ח"מיליון ש 18ומירידה ברווח מפעולות בלתי רגילות בסך , ח"מיליון ש 54מסופקים בסך 

  .נטו

   .22.8%היתה  של הרווח הנקי התשואה להון
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  בנקאות עסקית. 3

   :להלן תמצית רווח והפסד של הבנקאות העיסקית

    

בנקאות 

ופיננסים 

  בארץ

  

  

כרטיסי 

  אשראי

  

  

שוק 

  ההון 

  

  

  

  ן"נדל

    ל"פעילות חו

  

  

  סך הכל

בנקאות 

  ופיננסיים

  

  ן"נדל

  2009 ביוני 30- לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

            ח"במיליוני ש  

                :רווח מפעולות מימון

  789  -  6  386  -  8  389  מחיצוניים

  )276(  1  1  )191(  -  )2(  )85(  בינמגזרי

                :הכנסות תפעוליות ואחרות

  149  1  -  18  6  56  68  מחיצוניים

  )41(  -  -  -  -  )41(  -  בינמגזרי

  621  2  7  213  6  21  372  סך כל ההכנסות

  138  -  -  )10(  -  -  148  לחובות מסופקים ההפרש

                :יות ואחרותהוצאות תפעול

  131  1  3  39  2  23  63  לחיצוניים

  )1(  -  -  -  -  )1(  -  בינמגזרי

מפעולות רגילות ) הפסד(רווח 

  מסיםלפני 

  

161  

  

)1(  

  

4  

  

184  

  

4  

  

1  

  

353  

                הפרשה למסים על הרווח

  125  -  1  66  1  -  57  מפעולות רגילות

  228  1  3  118  3  )1(  104  )הפסד( נקי רווח 

  

 בנקאות  

ופיננסים 

  בארץ

  

כרטיסי 

  אשראי

  

שוק 

  ההון 

  

  

  ן"נדל

  

  פעילות 

  ל"חו

  

  

  סך הכל

  2008ביוני  30-לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

          ח"במיליוני ש  

              :מפעולות מימון) הפסד(רווח 

  1,038  )1(  389  -  8  642  מחיצוניים

  )578(  7  )252(  -  )4(  )329(  בינמגזרי

              :תהכנסות תפעוליות ואחרו

  105  2  9  5  55  34  מחיצוניים

  )42(  -  -  -  )43(  1  בינמגזרי

  523  8  146  5  16  348  סך כל ההכנסות

  128  -  32  -  1  95  לחובות מסופקים ההפרש

              :הוצאות תפעוליות ואחרות

  120  5  23  3  17  72  לחיצוניים

  -  -  -  -  -  -  בינמגזרי

  275  3  91  2  )2(  181  מסיםמפעולות רגילות לפני ) הפסד(רווח 

על הרווח  למסים) הטבה(הפרשה 

  מפעולות רגילות

  

63  

  

)1(  

  

1  

  

34  

  

1  

  

98  

              מפעולות רגילות ) הפסד(רווח 

  177  2  57  1  )1(  118  לאחר מסים

  2  -  -  -  2  -  רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים

  179  2  57  1  1  118   רווח נקי
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  )המשך( בנקאות עסקית

  

קאות בנ  

ופיננסים  

  בארץ

  

כרטיסי 

  אשראי

  

  שוק 

  ההון 

  

  

  ן"נדל

    ל"פעילות חו

  

  סך הכל

בנקאות 

  ופיננסים

  

  ן"נדל

  2009 ביוני 30-חודשים שהסתיימו ב לשישה  

            ח"במיליוני ש  

                :רווח מפעולות מימון

  1,350  -  7  728  -  16 599  מחיצוניים

  )407(  3  4  )376(  -  )4(  )34(  בינמגזרי

                :הכנסות תפעוליות ואחרות

  248  1  2  31  13  101  100  מחיצוניים

  )73(  -  -  -  -  )74(  1  בינמגזרי

  1,118  4  13  383  13  39  666  סך כל ההכנסות

  313  -  -  54  -  1  258  לחובות מסופקים הפרשה

                :הוצאות תפעוליות ואחרות

  257  2  7  56  7  41  144  לחיצוניים

  -  -  -  -  -  -  -  בינמגזרי

  548  2  6  273  6  )3(  264  מפעולות רגילות לפני מסים) הפסד(רווח 

  195  -  2  98  2  -  93  על הרווח מפעולות רגילות הפרשה למסים

  353  2  4  175  4  )3(  171  )הפסד(רווח נקי  

  10.8%              תשואה להון %

                

                

  80,940  71  543  27,305  1  499  52,521  יתרה ממוצעת של נכסים

  33,961  265  700  5,110  -  3,004  24,882  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  92,138  48  712  27,209  2  563  63,604  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

                יתרה ממוצעת של קרנות נאמנות 

  770  -  -  -  770  -  -  וקרנות השתלמות

  58,780  -  166  -  58,614  -  -  יתרה ממוצעת של ניירות ערך

  261  -  -  -  -  -  261  יתרה ממוצעת של נכסים אחרים בניהול

  74,680  111  627  27,182  -  471  46,289  יתרת אשראי לציבור 

  27,384  204  703  4,864  -  -  21,613  יתרת פיקדונות הציבור 
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  )המשך( בנקאות עסקית

  

בנקאות   

ופיננסים 

  בארץ

  

כרטיסי 

  אשראי

  

שוק 

  ההון 

  

  

  ן"נדל

  

ת פעילו

  ל"חו

  

סך 

  הכל

  2008 ביוני 30-חודשים שהסתיימו ב לשישה  

          ח"במיליוני ש  

              :רווח מפעולות מימון

  1,883  )11(  713  -  15  1,166  מחיצוניים

  )848(  24  )442(  -  )7(  )423(  בינמגזרי

              :הכנסות תפעוליות ואחרות

  148  3  24  11  97  13  מחיצוניים

  )77(  -  -  -  )78(  1  בינמגזרי

  1,106  16  295  11  27  757  סך כל ההכנסות

  274  -  34  -  1  239  הפרשות לחובות מסופקים

              :הוצאות תפעוליות ואחרות

  234  10  47  6  31  140  לחיצוניים

  -  -  -  -  -  -  בינמגזרי

  598  6  214  5  )5(  378  מסיםמפעולות רגילות לפני  )הפסד( רווח

              למסים על הרווח ) הטבה(הפרשה 

  215  2  79  2  )1(  133  מפעולות רגילות

  383  4  135  3  )4(  245  מפעולות רגילות לאחר מס )הפסד(רווח 

  2  -  -  -  2  -  לאחר מסרווח מפעולות בלתי רגילות 

  385  4  135  3  )2(  245  )הפסד(  רווח נקי

  12.3%            תשואה להון %

              

              

  68,730  770  21,490  1  362  46,107  יתרה ממוצעת של נכסים

  29,112  1,685  3,863  -  2,931  20,633  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  81,186  830  21,309  1  326  58,720  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

              יתרה ממוצעת של  קרנות נאמנות 

  758  -  -  758  -  -  וקרנות השתלמות

  78,445  290  -  78,155  -  -  יתרה ממוצעת של ניירות ערך

  297  -  -  -  -  297  יתרה ממוצעת של נכסים אחרים בניהול

  76,563  600  26,832  4  495  48,632  2008בדצמבר  31-ל  יתרת אשראי לציבור

  23,111  785  4,730  -  -  17,596  2008בדצמבר  31-ל  יתרת פיקדונות הציבור

  

  שינויים עיקריים בהיקף הפעילות

 קיטון, 2008ח בהשוואה לסוף שנת "מיליון ש 1,883-ב ירדסך כל האשראי לציבור במגזר 

  .18.5%- כ, ח"מיליון ש 4,273- ב עלווסך פיקדונות הציבור   2.5%של 

  שינויים עיקריים ברווח הנקי

 353סך של ב 2009של  במחצית הראשונהבנקאות עסקית הסתכם  הרווח הנקי במגזר

הירידה  .8.3%קיטון של  ,ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 385ח לעומת "מיליון ש

מגידול בהפרשות לחובות , ח"מיליון ש 92- מירידה ברווח המימוני בברווח נובעת בעיקר 

שקוזז חלקית , ח"מיליון ש 23ומגידול בהוצאות בסך  ח"מיליון ש 39מסופקים בסך 

  .ח"מיליון ש 104מגידול בהכנסות התפעוליות בסך 

  .10.8%היתה של הרווח הנקי התשואה להון 
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  בנקאות מסחרית. 4

   :להלן תמצית רווח והפסד של הבנקאות המסחרית

בנקאות   

ופיננסים  

  בארץ

  

כרטיסי 

  אשראי

  

שוק 

  ההון 

  

  

  משכנתאות

  

  

  ן"נדל

    ל"פעילות חו

סך 

  הכל

בנקאות 

  ופיננסים

שוק 

  ההון

  

  ן"נדל

      2009 ביוני 30-חודשים שהסתיימו ב לשלושה  

                ח"במיליוני ש  

                    :רווח מפעולות מימון

  456  38  -  127  83  10  -  3 195  מחיצוניים

  )102(  )22(  -  )32(  )35(  )8(  -  )1(  )4(  בינמגזרי

                    :הכנסות תפעוליות ואחרות

  95  1  1  11  8  1  13  11  49  מחיצוניים

  )8(  -  -  -  -  -  -  )8(  -  בינמגזרי

  441  17  1  106  56  3  13  5  240  סך כל ההכנסות

  89  -  -  40  5  5  -  -  39  לחובות מסופקים ההפרש

                    :הוצאות תפעוליות ואחרות

  208  12  1  65  20  -  7  4  99  לחיצוניים

  )2(  -  -  -  -  -  -  )2(  -  בינמגזרי

                    מפעולות ) הפסד(רווח 

  146  5  -  1  31  )2(  6  3  102  מסים רגילות לפני 

                    על  למסים) הטבה(הפרשה 

  53  2  -  -  11  )1(  2  1  38  מפעולות רגילותווח הר

  93  3  -  1  20  )1(  4  2  64  )הפסד(רווח נקי  

  

 

בנקאות   

ופיננסים 

  בארץ 

  

כרטיסי 

  אשראי

  

שוק 

  ההון 

  

  

  משכנתאות

  

  

  ן"נדל

  

פעילות 

  ל"חו

  

  

  סך הכל

  2008ביוני  30-לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

          ח"במיליוני ש  

                :רווח מפעולות מימון

  603  166  107  6  -  2  322  מחיצוניים

  )227(  )60(  )61(  )6(  )2(  )1(  )97(  בינמגזרי

                :הכנסות תפעוליות ואחרות

  108  14  6  -  12  12  64  מחיצוניים

  )8(  -  -  -  -  )8(  -  בינמגזרי

  476  120  52  -  10  5  289  סך כל ההכנסות

  121  21  42  )2(  -  -  60  לחובות מסופקים ההפרש

                :וצאות תפעוליות ואחרותה

  221  75  15  -  7  3  121  לחיצוניים

  -  -  -  -  -  -  -  בינמגזרי

                מפעולות רגילות ) הפסד(רווח 

  134  24  )5(  2  3  2  108  מסיםלפני 

                למסים על) הטבה(הפרשה 

  47  7  )2(  -  2  1  39  הרווח מפעולות רגילות

  87  17  )3(  2  1  1  69  מפעולות רגילות) הפסד(רווח נקי 

  רווח מפעולות בלתי רגילות 

  לאחר מס

  

-  

  

26  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

26  

  113  17  )3(  2  1  27  69  )הפסד(רווח נקי 
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  )המשך( בנקאות מסחרית

בנקאות   

ופיננסים  

  בארץ

  

כרטיסי 

  אשראי

  

שוק 

  ההון 

  

  

  משכנתאות

  

  

  ן"נדל

    ל"פעילות חו

  

  סך הכל

בנקאות 

  ופיננסים

שוק 

  ןההו

  

  ן"נדל

      2009 ביוני 30-חודשים שהסתיימו ב לשישה  

                ח"במיליוני ש  

                    :רווח מפעולות מימון

  860  77  -  258  139  14  -  5 367  מחיצוניים

  )179(  )44(  -  )77(  )48(  )11(  -  )1(  2  בינמגזרי

                    :הכנסות תפעוליות ואחרות

  197  3  2  21  15  1  25  23  107  מחיצוניים

  )16(  -  -  -  -  -  -  )16(  -  בינמגזרי

  862  36  2  202  106  4  25  11  476  סך כל ההכנסות

  139  3  -  40  10  3  -  -  83  לחובות מסופקים ההפרש

                    :הוצאות תפעוליות ואחרות

  427  22  2  141  29  1  17  9  206  לחיצוניים

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  בינמגזרי

                    מפעולות  רווח

  296  11  -  21  67  -  8  2  187  מסים ות לפני רגיל

                    על הרווח הפרשה למסים

  104  3  -  6  24  -  3  1  67  מפעולות רגילות

  192  8  -  15  43  -  5  1  120  נקי רווח 

  11.8%                  תשואה להון %

                    

                    

  47,932  3,443  -  13,792  5,987  469  7  289  23,945  יתרה ממוצעת של נכסים

                    יתרה ממוצעת של

  32,420  556  -  8,716  1,995  129  -  701  20,323  התחייבויות

  45,879  2,919  -  12,843  6,056  501  8  317  23,235  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

                    יתרה ממוצעת של קרנות 

  2,791  -  84  -  -  -  2,707  -  -  וקרנות השתלמות נאמנות

  31,780  -  2,124  -  -  -  29,656  -  -  רות ערךיתרה ממוצעת של ניי

                    יתרה ממוצעת של נכסים

  666  -  -  -  -  -  -  -  666  אחרים בניהול

  44,466  3,574  -  12,873  5,847  483  5  254  21,430  יתרת אשראי לציבור 

  30,245  458  -  8,443  2,114  76  -  -  19,154  יתרת פיקדונות הציבור 
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  )המשך( בנקאות מסחרית

בנקאות   

ופיננסים  

  בארץ

  

כרטיסי 

  אשראי

  

שוק 

  ההון 

  

  

  משכנתאות

  

  

  ן"נדל

    ל"פעילות חו

  

  סך הכל

בנקאות 

  ופיננסים

שוק 

  ההון

  

  ן"נדל

      2008 ביוני  30-חודשים שהסתיימו ב לשישה  

                ח"במיליוני ש  

                    :רווח מפעולות מימון

  1,191  78  -  286  198  10  1  4 614  מחיצוניים

  )420(  )45(  -  )102(  )101(  )8(  )3(  )2(  )159(  בינמגזרי

                    :הכנסות תפעוליות ואחרות

  216  7  6  18  12  -  25  24  124  מחיצוניים

  )16(  -  -  -  -  -  -  )16(  -  בינמגזרי

  971  40  6  202  109  2  23  10  579  סך כל ההכנסות

  158  )1(  -  26  42  )2(  -  -  93  הפרשות לחובות מסופקים

                    :הוצאות תפעוליות ואחרות

  433  23  4  128  28  1  15  7  227  לחיצוניים

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  בינמגזרי

מפעולות רגילות לפני  רווח 

  מסים

  

259  

  

3  

  

8  

  

3  

  

39  

  

48  

  

2  

  

18  

  

380  

                    על הרווח   הפרשה למסים

  135  5  1  15  14  1  4  1  94  מפעולות רגילות

פעולות רגילות לאחר רווח מ

  מסים

  

165  

  

2  

  

4  

  

2  

  

25  

  

33  

  

1  

  

13  

  

245  

חלק הקבוצה ברווחי חברות 

  כלולות לאחר השפעת המס

  

-  

  

1  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

1  

  246  13  1  33  25  2  4  3  165  רווח נקי מפעולות רגילות

רווח מפעולות בלתי רגילות 

  לאחר מס

  

-  

  

26  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

26  

  272  13  1  33  25  2  4  29  165       רווח נקי

  14.5%                  תשואה להון %

                    

  51,586  2,950  -  13,896  6,019  324  31  284  28,082  יתרה ממוצעת של נכסים

השקעות בחברות : מזה

  כלולות

  

-  

  

7  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

7  

יתרה ממוצעת של 

  התחייבויות

  

19,213  

  

710  

  

-  

  

97  

  

2,230  

  

8,093  

  

-  

  

1,558  

  

31,901  

  48,962  2,696  -  13,513  6,100  304  30  305  26,014  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של קרנות 

  וקרנות השתלמותנאמנות 

  

-  

  

-  

  

2,806  

  

-  

  

-  

  

-  

  

36  

  

-  

  

2,842  

  43,335  -  2,967  -  -  -  40,368  -  -  יתרה ממוצעת של ניירות ערך

יתרה ממוצעת של נכסים 

  יהולאחרים בנ

  

1,038  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

1,038  

 31-ל יתרת אשראי לציבור 

  2008בדצמבר 

  

25,057  

  

297  

  

10  

  

460  

  

5,778  

  

13,665  

  

-  

  

3,239  

  

48,506  

 31- ליתרת פיקדונות הציבור 

  2008בדצמבר 

  

18,480  

  

-  

  

-  

  

75  

  

1,908  

  

8,537  

  

-  

  

659  

  

29,659  

  שינויים עיקריים בהיקף הפעילות

, 2008בהשוואה לסוף שנת  8.3%, ח"מיליון ש 4,040-האשראי לציבור במגזר ירד בסך כל 

  .2.0%, ח"מיליון ש 586-ב עלווסך פיקדונות הציבור 

  שינויים עיקריים ברווח הנקי

מיליון  192בסך  2009של  במחצית הראשונה בנקאות מסחרית הסתכםה הנקי במגזר הרווח

 .29.4%בשיעור של  ירידה, פה המקבילה אשתקדח בתקו"מיליון ש 272- לח בהשוואה "ש

ומירידה ברווח מפעולות בלתי , ח"מיליון ש 109-בהכנסות ב מירידהווח נובעת הירידה בר

מתוך  .ח"מיליון ש 19- ההפרשות לחובות מסופקים קטנו ב. נטו, ח"מיליון ש 26רגילות בסך 

  . ל"מהפעילות במגזר בחו תח נובע"מיליון ש 24- ח ברווח הנקי כ"מיליון ש 80הירידה של 

  .11.8%הרווח הנקי היתה להון של  התשואה



        דוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריון

59  

  בנקאות פרטית. 5

   :להלן תמצית רווח והפסד של הבנקאות הפרטית

    

בנקאות 

  ופיננסים 

  

כרטיסי 

  אשראי

  

שוק 

  ההון 

  

  

  ן"נדל

    ל"פעילות חו

  

  סך הכל

בנקאות 

  ופיננסים 

שוק 

  ההון

  

  ן"נדל

        2009 ביוני 30- ימו בלשלושה חודשים שהסתי  

              ח"במיליוני ש  

                  :רווח מפעולות מימון

  )55(  )1(  -  29  1  -  -  )84(  מחיצוניים

  212  2  -  80  2  -  -  128  בינמגזרי

                  :הכנסות תפעוליות ואחרות

  99  1  27  29  1  34  -  7  מחיצוניים

  3  -  -  3  -  -  -  -  בינמגזרי

  259  2  27  141  4  34  -  51  סך כל ההכנסות

  )1(  -  -  )2(  -  -  -  1  לחובות מסופקים ההפרש

                  :הוצאות תפעוליות ואחרות

  176  1  21  101  3  14  1  35  לחיצוניים

  -  -  -  1  -  -  )1(  -  בינמגזרי
רווח מפעולות רגילות לפני 

  מסים
  

15  

  

-  

  

20  

  

1  

  

41  

  

6  

  

1  

  

84  
                  הפרשה למסים על הרווח

  27  -  2  14  -  7  -  4  מפעולות רגילות

  57  1  4  27  1  13  -  11   רווח נקי  
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  )המשך( בנקאות פרטית

  

    

בנקאות 

  ופיננסים 

  

כרטיסי 

  אשראי

  

שוק 

  ההון

    ל"פעילות חו  

  

  ן"נדל

בנקאות 

  ופיננסים

    שוק ההון

  סך הכל

  2008ביוני  30-לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

          ח"במיליוני ש  

                :רווח מפעולות מימון

  )180(  -  2  )2(  -  -  )180(  מחיצוניים

  287  -  71  2  -  -  214  בינמגזרי

                :הכנסות תפעוליות ואחרות

  87  30  20  1  28  1  7  מחיצוניים

  4  -  3  -  -  -  1  בינמגזרי

  198  30  96  1  28  1  42  סך כל ההכנסות

  )1(  -  )1(  -  -  -  -  הפרשות לחובות מסופקים

                :הוצאות תפעוליות ואחרות

  154  32  63  2  9  1  47  לחיצוניים

  1  -  2  -  -  -  )1(  בינמגזרי

                מפעולות רגילות) הפסד(רווח 

  44  )2(  32  )1(  19  -  )4(  מסיםלפני 

                למסים על )הטבה(הפרשה 

  13  -  8  )1(  7  -  )1(  הרווח מפעולות רגילות

                מפעולות רגילות) הפסד(רווח 

  31  )2(  24  -  12  -  )3(  מסיםלאחר 

  רווח מפעולות בלתי רגילות 

  לאחר מסים

  

-  

  

3  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

3  

  34  )2(  24  -  12  3  )3(  )הפסד(רווח נקי  
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  )המשך( בנקאות פרטית

  

בנקאות   

ופיננסים  

  בארץ

  

כרטיסי 

  אשראי

  

שוק 

  ההון 

  

  

  ן"נדל

    ל"פעילות חו

  

  סך הכל

בנקאות 

  ופיננסים

שוק 

  ההון

  

  ן"נדל

    2009ביוני  30-חודשים שהסתיימו ב שישהל  

              ח"במיליוני ש  

                  :מפעולות מימון) הפסד(רווח 

  )119(  )2(  -  52  2  -  - )171(  מחיצוניים

  426  4  -  162  3  -  -  257  בינמגזרי

                  :הכנסות תפעוליות ואחרות

  201  1  56  60  2  68  -  14  מחיצוניים

  7  -  -  6  -  -  -  1  בינמגזרי

  515  3  56  280  7  68  -  101  סך כל ההכנסות

  -  -  -  )1(  -  -  -  1  לחובות מסופקים ההפרש

                  :הוצאות תפעוליות ואחרות

  350  2  43  199  4  28  1  73  לחיצוניים

  1  -  -  1  -  -  -  -  בינמגזרי

                  מפעולות) הפסד(רווח 

  164  1  13  81  3  40  )1(  27  רגילות לפני מסים

                  על הרווח  הפרשה למסים

  55  -  4  28  1  13  -  9  מפעולות רגילות

                  מפעולות ) הפסד(רווח 

  109  1  9  53  2  27  )1(  18  רגילות לאחר מסים

                  חלקם של בעלי מניות חיצוניים 

  )2(  -  -  )2(  -  -  -  -  ברווחים של חברות מאוחדות

  107  1  9  51  2  27  )1(  18   )הפסד(רווח נקי 

  39.9%                אה להוןתשו %

                  

                  

  11,043  53  -  9,169  366  -  51  1,404  יתרה ממוצעת של נכסים

  41,685  306  -  16,128  711  -  -  24,540  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  8,033  52  -  5,933  335  -  50  1,663  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

                  יתרה ממוצעת של קרנות נאמנות

  3,733  -  1,258  -  -  2,475  -  -  קרנות השתלמותו

  57,025  -  27,866  -  -  29,159  -  -  יתרה ממוצעת של ניירות ערך

                  יתרה ממוצעת של נכסים אחרים 

  299  -  -  -  -  -  -  299  בניהול

  6,513  49  -  4,833  421  -  52  1,158  יתרת אשראי לציבור 

  41,162  295  -  16,178  712  -  -  23,977  יתרת פיקדונות הציבור 
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  )המשך( בנקאות פרטית

  

בנקאות   

ופיננסים  

  בארץ

  

כרטיסי 

  אשראי

  

  שוק 

  ההון 

  

  

  ן"נדל

    ל"פעילות חו

  

  סך הכל

בנקאות 

  ופיננסים

שוק 

  ההון

  2008 ביוני 30-חודשים שהסתיימו ב לשישה  

            ח"במיליוני ש  

                :רווח מפעולות מימון

  )309(  -  )20(  )3(  -  - )286(  יםמחיצוני

  522  -  159  5  -  -  358  בינמגזרי

                :הכנסות תפעוליות ואחרות

  197  70  49  2  59  1  16  מחיצוניים

  8  -  7  -  -  -  1  בינמגזרי

  418  70  195  4  59  1  89  סך כל ההכנסות

  )1(  -  )1(  -  -  -  -  הפרשות לחובות מסופקים

                :הוצאות תפעוליות ואחרות

  307  55  140  3  22  1  86  לחיצוניים

  3  1  2  -  -  -  -  בינמגזרי

  109  14  54  1  37  -  3  רווח מפעולות רגילות לפני מסים

  37  6  17  -  14  -  -  על הרווח מפעולות רגילות הפרשה למסים

  72  8  37  1  23  -  3  רווח מפעולות רגילות לאחר מסים

חלקם של בעלי מניות חיצוניים ברווחים של 

  וחדותחברות מא

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

)1(  

  

-  

  

)1(  

  71  8  36  1  23  -  3  רווח נקי מפעולות רגילות

  3  -  -  -  -  3  -  רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מס

  74  8  36  1  23  3  3  רווח נקי   

  27.3%              תשואה להון %

                

                

  10,059  -  8,349  194  -  49  1,467  יתרה ממוצעת של נכסים

  38,563  -  14,875  569  -  -  23,119  צעת של התחייבויותיתרה ממו

  7,259  -  6,095  177  -  49  938  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

                יתרה ממוצעת של קרנות נאמנות

  5,103  1,920  -  -  3,183  -  -  וקרנות השתלמות

  64,214  34,503  -  -  29,711  -  -  יתרה ממוצעת של ניירות ערך

  309  -  -  -  -  -  309  ים אחרים בניהוליתרה ממוצעת של נכס

  6,438  -  4,805  291  -  50  1,292  2008בדצמבר  31- ל יתרת אשראי לציבור

  38,057  -  14,240  719  -  -  23,098  2008בדצמבר  31- ל יתרת פיקדונות הציבור

  

  שינויים עיקריים בהיקף הפעילות

וסך , 2008לסוף שנת בהשוואה , ח"מיליון ש 75-ב עלהסך כל האשראי לציבור במגזר 

   .8.2%, ח"מיליון ש 3,105- ב עלופיקדונות הציבור 

  שינויים עיקריים ברווח הנקי

 107בסך  2009של  במחצית הראשונהפרטית הסתכם הבנקאות הנקי במגזר ההרווח 

העלייה  .44.6%גידול של , תקופה המקבילה אשתקדח ב"מיליון ש 74לעומת ח "מיליון ש

שקוזז חלקית מעלייה  ,23.2%, ח"מיליון ש 97בהכנסות בסך  מעלייה נובעת ברווח

הגידול של הרווח הנקי בבנקאות  .13.2%, ח"מיליון ש 41בהוצאות התפעוליות בסך 

  .ל"הפרטית מתחלק שווה בין הפעילות בארץ והפעילות בחו

  .39.9%הנקי היתה  של הרווח להון התשואה

  כללי

לסגור את  2009במאי  6ירקטוריון בתאריך בעקבות המשבר הכלכלי העולמי החליט הד

   .נרו בברזיל'נסגר המשרד בריו דה ז 2009כמו כן בחודש מרס . הסניף בבולגריה
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  שוקי הון - ניהול פיננסי . 6

ח "מיליון ש 48בסך  2009של  במחצית הראשונההסתכם  במגזר ניהול פיננסי הרווח הנקי

. ח"מיליון ש 105גידול של  ,לה אשתקדח בתקופה המקבי"שמיליון  57בסך  הפסדלעומת 

  : -מ  ברווח נובע השיפור

ח בעיקר בגין הוצאות שכר שאינן "מיליון ש 343קיטון בהוצאות תפעוליות ואחרות בסך 

  .מיוחסות למגזרים אחרים

ל ומיוחסים למגזר זה ואינם נכללים "הפרשי השער החיוביים הנובעים מההשקעות בחו

  .בשיעור ההפרשה למס גרמו לירידה, בחישוב המס

בחלקו כתוצאה מירידה בשווי שוק , ח"מיליון ש 311ירידה ברווח המימוני בסך , מאידך

 ח"מיליון ש 267בסך קיטון בחלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות ו ,של מכשירים נגזרים

קיזזו חלקית את , 2009-ח ב"מיליון ש 28להפסדים בסך  2008במחצית הראשונה 

  .ל"ההשפעות הנ

  )מוצג במגזר ניהול פיננסי(-) ריאליות(חברות כלולות 

   .כולל את תוצאות הפעילות של הקבוצה בהשקעות ריאליות

 1,862- ב 2009 ביוני 30-בסך כל ההשקעות של קבוצת לאומי בחברות כלולות מסתכם 

  .2008בדצמבר  31- בח "מיליון ש 1,842ח לעומת "מיליון ש

  )ח"במיליוני ש(ווי שוק ש  )ח"במיליוני ש(שווי במאזן  

  ביוני 30  שם החברה

 2009  

בדצמבר  31

2008  

  

  %-בשינוי 

 ביוני 30

2009  

  בדצמבר 31

2008  

 באוגוסט 24

2009  

  3,362  1,184  2,918  )4.1(  1,186  1,137  מ"החברה לישראל בע

  874  570  836  8.2  485  525  מ "פז חברת נפט בע

  -  -  -  17.0  171  200  אחרים

  4,236  1,754  3,754  1.1  1,842  1,862  סך הכל

בתרומה הסתכמה  2009של  במחצית הראשונהתרומת החברות הכלולות לרווח הקבוצה 

  . המקבילה אשתקדבתקופה ח "מיליון ש 280 רווח של ח לעומת"מיליון ש 30שלילית של 

  ):ח"במיליוני ש(להלן תרומת החברות לרווח הנקי של הקבוצה 

  ביוני 30- חודשים שהסתיימו ב לשישה 

  השינוי %  2008  2009  

  -  197  )68(  מ"החברה לישראל בע

  )54.9(  71  32  מ"פז חברת נפט בע

  )50.0(  12  6  אחרים

  )30(  280  -  

  )ן"בז(מ "הגבלות בהיתר השליטה בחברת בתי זיקוק לנפט בע -מ "החברה לישראל בע

, וימות על הבנקלחברה לישראל נקבעו הגבלות מס אשר ניתן, ן"בהיתר השליטה בבז

ביחס לדירקטורים המכהנים מטעם הבנק בחברה לישראל אשר מטרתן שמירה על חומות 

זאת כל עוד מתקיים ") א"בז("מ "אשדוד בע -ן לחברת בית הזיקוק לנפט "סיניות בין בז

, א"ן ופז הינה בעלת שליטה בבז"החברה לישראל הינה בעלת שליטה בבז: האמור להלן

להמליץ או להשפיע בדרך אחרת על מינוי דירקטור בחברה , לת למנותולבנק זכות או יכו

  .לישראל ובפז

  מ"פז חברת נפט בע

מונו שני  2007בחודש ינואר . בפז 15.73%-מ מחזיקה ב"לאומי החזקות ריאליות בע

בעקבות רכישת השליטה . מהדירקטורים 20%דירקטורים על ידי לאומי בפז המהווים 

בחנה רשות החברות הממשלתיות את תיקון היתר , שראלן על ידי החברה לי"בבז
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הודיעה  2007בספטמבר  16במכתב מיום . שניתן לבעלי השליטה בפז, א"השליטה בבז

  : רשות החברות הממשלתיות כי

  

 22וביום  2007ביולי  5לאור הדוחות המידיים שפירסם בנק לאומי לישראל ביום "

") פז("מ "את החזקותיו בפז חברת נפט בע בדבר כוונתו לנסות ולמכור 2007באוגוסט 

החליטה , ולוחות הזמנים הקבועים בה 2007ביולי  3בהמשך להודעת בנק ישראל מיום 

א שניתן "את תיקון היתר השליטה בבז, בשלב זה, רשות החברות הממשלתיות להשהות

  ".2006בספטמבר  27לפז ביום 

  

  )קונגלומרט(בתאגידי החזקה ריאליים  החזקות

, )רישוי(כפופה למגבלות הקבועות בחוק הבנקאות ריאליים הבנק בתאגידים  קותהחז

כי , א לחוק24בסעיף , בין היתר, חוק הבנקאות קובע"). חוק הבנקאות(" 1981- א"התשמ

אחד ") תאגיד החזקה ריאלי("תאגיד בנקאי רשאי להחזיק באמצעי שליטה בקונגלומרט 

). והפועל ביותר משלושה ענפי משק, ח"ליון שמי 1,901-תאגיד שהונו עולה על כ(בלבד 

חזיק מהבנק  .להלןראה , )רישוי(לחוק הבנקאות ' א 24לתיקון סעיף  הצעת חוקלענין 

  .החברה לישראל -  קונגלומרטב

בהם יושמו תקנים , 2007על פי הדוחות הכספיים של פז לרביע הראשון של שנת 

על סכום ההון המינימלי להגדרת  עולה סכום ההון העצמי של פז, חשבונאיים חדשים

  ).תאגיד החזקה ריאלי(קונגלומרט 

ל נערכו דיונים בין הבנק לבין בנק ישראל לעניין "עוד לפני פרסום הדוחות הכספיים הנ

ובהמשך להם הודיע בנק ישראל , הפרשנות של חוק הבנקאות לגבי הגדרת פז כקונגלומרט

נו מקבל את פרשנות הבנק לכך שענף כי הוא אי, 2007ביולי  3לבנק במכתבו מיום 

לפיכך על פי עמדת בנק ישראל פז הינה קונגלומרט על פי . האנרגיה מהווה ענף משק אחד

  .חוק הבנקאות

, 2010בדצמבר  30החזקותיו בפז עד ליום לבקשת הבנק אישר לו בנק ישראל למכור את 

ביר הבנק את החזקותיו הע, לצורך כך. לידי נאמןיועברו הבנק בפז  ותקשהחז בכפוף לכך 

  . 2009בפז לידי נאמן בסוף חודש יוני 

  מ  "מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע

מהון המניות המונפק והנפרע של מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים  9.85%- הבנק מחזיק ב

  . מ"השולטת במגדל חברה לביטוח בע) בדילול מלא 9.74%(, ")מגדל אחזקות("מ "בע

על הבנק למכור , אשר הבנק חולק עליה, )רישוי(ישראל לחוק הבנקאות על פי פרשנות בנק 

תאגיד "באשר הינה נחשבת על פי החוק האמור ל, גם את ההחזקות במגדל אחזקות

  ".החזקה ריאלי

בנק רשאי להחזיק , יצויין כי על פי החקיקה שהתקבלה בעקבות הרפורמה בשוק ההון

וזים בהונו של תאגיד השולט בחברה חמישה אחוזים בהון חברה לביטוח ועשרה אח

  . לביטוח

האריך בנק ישראל את ההיתר שניתן לבנק  2009באפריל  30וביום  2008בדצמבר  25ביום 

המניות . ובלבד שהמניות יועברו לנאמן,  2009 בדצמבר 31להחזקת מניות מגדל עד ליום 

אם לא ימכרו המניות על פי הוראות בנק ישראל . לידי נאמן 2009בינואר  4הועברו ביום 

ימכור הנאמן את המניות לצד שלישי לא , 2009 באוגוסט 31-המוחזקות בידי הנאמן עד ל

למעט הזכות (לנאמן הוקנו כל הזכויות שמקנות המניות . 2009 בדצמבר 31יאוחר מיום 

למכור את המניות לצד שלישי או  -לקבל דיבידנד ולמעט הזכויות שניתנו בידי הבנק 

   ).2009 באוגוסט 31- קן כדיבידנד בעין עד להזכות לחל

הצעת חוק לתיקון סעיף במליאת הכנסת אושרה בקריאה ראשונה  2009ביולי  27ביום  

פועל כי תאגיד שהוא מבטח  ,בין היתר ,על  פיה מוצע לקבוע, )רישוי(לחוק הבנקאות ' א24

שיש להצעה  הבנק מקיים מגעים עם בנק ישראל לעניין ההשפעה .בענף ביטוח בלבד

  .לתיקון החוק האמור על החזקת הבנק במניות מגדל אחזקות
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  .שלא הוקצתה למגזרים האחרים פעילותהבמגזר זה כלולה  –אחרים . 7

אשר כל אחת מהן איננה מגיעה עד , מגזר זה כולל את הפעילויות האחרות של הקבוצה

  .כדי מגזר בר רווח על פי הוראות בנק ישראל

  .ת למגזרים אחריםוחלק של פעילות חברות אשר אינן משויכ: עיקרפעילות זו כוללת ב

 ח לעומת"מיליון ש 10במגזר האחרים בסך  הרווחהסתכם  2009של  במחצית הראשונה

  . בתקופה המקבילה אשתקדח "מיליון ש 28 הפסד בסך

  :ח"פירוט השינויים העיקריים במיליוני שלהלן 

   ביוני 30- חודשים שהסתיימו ב לשישה  
  שינוי בסכום  2008  2009  

  30  )2(  28  בלתי רגיל  ) הפסד(רווח 
  1  5  6  מפעולות רגילות בבנק

  )8(  18  10  פרטנרסלאומי 
  1  )3(  )2(  חברות אחרות בארץ

  3  )8(  )5(  ל"חברות בחו
  11  )38(  )27(  )1(התאמות מסים 

  38  )28(  10  סך הכל

  

  .בי בדוח המאוחדהפרשי מס בין חישובי המס במגזרים למס האפקטי  )1(

  

  

  

  



        דוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריון

66  

  מוצריםבפעילויות 

, פעילות הקבוצה בשוק ההון כוללת את פעילות ייעוץ ההשקעות -  פעילות בשוק ההון .א

, את התיווך בשוק ניירות הערך והמכשירים הפיננסיים, לרבות ייעוץ בקרנות השתלמות

, אליים וזריםוניירות ערך ישר, לרבות פעילות הנעשית באמצעות חדרי עסקות מטבע חוץ

ושירותים בנקאיים ופיננסים לגופים הפעילים בשוק ) custody(ומשמורת '  שירותי ברוקרג

מ עוסקת בחיתום והפצת הנפקות ציבוריות "בע פרטנרסחברה כלולה של לאומי . ההון

  .ופרטיות

  :כפי שהוצגו במגזרי הפעילות השונים בשוק ההוןלהלן נתוני הפעילות 

    
משקי 
  בית

  
עסקים 
  קטנים

  
בנקאות 
  מסחרית

  
בנקאות 
  עסקית

  
בנקאות 
  פרטית

ניהול 
פיננסי 
  ואחרים

  
פעילות 

  ל"חו

  
סך 
  הכל

  2009 ביוני 30- לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

              ח"במיליוני ש  

                  מפעולות ) הפסד( רווח

  -  -  -  -  -  -  1  )1(  מימון

הכנסות תפעוליות 

  ואחרות

  

128  

  

5  

  

13  

  

6  

  

34  

  

19  

  

29  

  

234  

  234  29  19  34  6  13  6  127  סך כל ההכנסות

הוצאות תפעוליות 

  ואחרות

  

67  

  

2  

  

7  

  

2  

  

14  

  

9  

  

28  

  

129  

מפעולות רגילות  רווח

  לפני מיסים

  

60  

  

4  

  

6  

  

4  

  

20  

  

10  

  

1  

  

105  

  65  )2(  5  13  3  4  3  39  )הפסד( רווח נקי

  
    

משקי 
  בית

  
עסקים 
  קטנים

  
בנקאות 
  מסחרית

  
בנקאות 
  עסקית

  
קאות בנ

  פרטית

ניהול 
פיננסי 
  ואחרים

  
פעילות 

  ל"חו

  
סך 
  הכל

  2008ביוני  30-לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

              ח"במיליוני ש  

                  מפעולות) הפסד(רווח 

  )1(  -  -  -  -  )2(  -  1  מימון

הכנסות תפעוליות 

  ואחרות

  

109  

  

4  

  

12  

  

5  

  

28  

  

24  

  

37  

  

219  

  218  37  24  28  5  10  4  110  סך כל ההכנסות

הוצאות תפעוליות 

  ואחרות

  

62  

  

2  

  

7  

  

3  

  

9  

  

10  

  

37  

  

130  

מפעולות רגילות  רווח

  לפני מיסים

  

48  

  

2  

  

3  

  

2  

  

19  

  

14  

  

-  

  

88  

  77  1  30  12  1  1  1  31  רווח נקי

  
    

משקי 
  בית

  
עסקים 
  קטנים

  
בנקאות 
  מסחרית

  
בנקאות 
  עסקית

  
בנקאות 
  פרטית

ניהול 
פיננסי 
  ואחרים

  
פעילות 

  ל"חו

  
ך ס

  הכל

  2009ביוני  30- לשישה חודשים שהסתיימו ב  

              ח"במיליוני ש  

  1  -  -  -  -  -  1  -  רווח מפעולות מימון

הכנסות תפעוליות 

  ואחרות

  

241  

  

10  

  

25  

  

13  

  

68  

  

37  

  

62  

  

456  

  457  62  37  68  13  25  11  241  סך כל ההכנסות

הוצאות תפעוליות 

  ואחרות

  

145  

  

5  

  

17  

  

7  

  

28  

  

21  

  

54  

  

277  

מפעולות רגילות  רווח

  לפני מיסים

  

96  

  

6  

  

8  

  

6  

  

40  

  

16  

  

8  

  

180  

  114  3  9  27  4  5  4  62  רווח נקי
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משקי 
  בית

  
עסקים 
  קטנים

  
בנקאות 
  מסחרית

  
בנקאות 
  עסקית

  
בנקאות 
  פרטית

ניהול 
פיננסי 
  ואחרים

  
פעילות 

  ל"חו

  
סך 
  הכל

  2008ביוני  30-חודשים שהסתיימו ב לשישה  

              ח"במיליוני ש  

                  מפעולות) הפסד(רווח 

  -  -  -  -  -  )2(  1  1  מימון

הכנסות תפעוליות 

  ואחרות

  

227  

  

10  

  

25  

  

11  

  

59  

  

53  

  

82  

  

467  

  467  82  53  59  11  23  11  228  סך כל ההכנסות

הוצאות תפעוליות 

  ואחרות

  

142  

  

4  

  

15  

  

6  

  

22  

  

19  

  

61  

  

269  

מפעולות רגילות  רווח

  לפני מיסים

  

86  

  

7  

  

8  

  

5  

  

37  

  

34  

  

21  

  

198  

  127  14  23  23  3  4  5  55  רווח נקי

  
של  במחצית הראשונההרווח מפעולות רגילות לאחר מס בפעילות שוק ההון הסתכם 

, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 127-בהשוואה ל, ח"מיליון ש 114בסך  2009

  .10.2%של  קיטון

  לאומי קארד -כרטיסי אשראי  .ב

בעיקר את פעילות הנפקת כרטיסי האשראי ללקוחות פרטיים וסליקת  תוללכ זופעילות 

  .שוברים עבור בתי עסק

הפעילות העיקרית בכרטיסי אשראי מבוצעת על ידי חברת הבת לאומי קארד העוסקת 

  .סליקת כרטיסי אשראי ופיתוח פתרונות תשלוםובהנפקה 

ח "מיליון ש 68 של  של השנה ברווח נקי מחצית הראשונההלאומי קארד סיימה את 

הירידה ברווח הנקי נובעת מרווח  .ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 82לעומת 

ממכירת חלק  2008ח במחצית הראשונה של "מיליון ש 17מפעולות בלתי רגילות בסך 

  .מ"ניהול וסליקה בע החברה בחברת גמא

 2.5%- אומי קארד בגדל היקף הפעילות של מחזיקי כרטיסי ל 2009של  במחצית הראשונה

במחצית מספר הכרטיסים התקינים . לעומת הפעילות בתקופה המקבילה אשתקד

  . לעומת התקופה המקבילה אשתקד 6.6%- גדל בכ 2009של  הראשונה

  :כפי שהוצגו במגזרי הפעילות השונים בכרטיסי אשראילהלן נתוני הפעילות 

משקי   
  בית

עסקים 
  קטנים

בנקאות 
  מסחרית

בנקאות 
  עסקית

נקאות ב
  פרטית

  
  סך הכל

  2009 ביוני 30- חודשים שהסתיימו ב לשלושה  

        ח"במיליוני ש  

  44  -  6  2  2  34  רווח מפעולות מימון

  189  -  15  3  8  163  הכנסות תפעוליות ואחרות

  233  -  21  5  10  197  סך כל ההכנסות

  5  -  -  -  -  5  לחובות מסופקים הפרשה

  160  -  22  2  4  132  הוצאות תפעוליות ואחרות

  68  -  )1(  3  6  60  מפעולות רגילות לפני מיסים) הפסד(רווח 

  )8(  -  -  -  -  )8(  חלקם של בעלי מניות חיצוניים

  39  -  )1(  2  5  33  )הפסד( רווח נקי
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משקי   
  בית

עסקים 
  קטנים

בנקאות 
  מסחרית

בנקאות 
  עסקית

בנקאות 
  פרטית

  
  סך הכל

  2008ביוני  30-לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

        ח"יליוני שבמ  

  32  -  4  1  2  25  רווח מפעולות מימון

  198  1  12  4  5  176  הכנסות תפעוליות ואחרות

  230  1  16  5  7  201  סך כל ההכנסות

  5  -  1  -  -  4  הפרשות לחובות מסופקים

  143  1  17  3  5  117  הוצאות תפעוליות ואחרות

  82  -  )2(  2  2  80  רווח מפעולות רגילות לפני מיסים

  54  -  )1(  1  1  53  מיסים לאחרמפעולות רגילות ) הפסד(רווח 

  251  3  2  26  18  202  לאחר מס רווח מפעולות בלתי רגילות

  305  3  1  27  19  255   רווח נקי

  
משקי   

  בית
עסקים 
  קטנים

בנקאות 
  מסחרית

בנקאות 
  עסקית

בנקאות 
  פרטית

  
  סך הכל

  2009 ביוני 30- חודשים שהסתיימו ב לשישה  

        ח"במיליוני ש  

  88  -  12  4  5  67  רווח מפעולות מימון

  370  -  27  7  14  322  הכנסות תפעוליות ואחרות

  458  -  39  11  19  389  סך כל ההכנסות

  13  -  1  -  -  12  הפרשות לחובות מסופקים

  318  1  41  9  15  252  הוצאות תפעוליות ואחרות

  127  )1(  )3(  2  4  125  מפעולות רגילות לפני מיסים) הפסד(רווח 

  )14(  -  -  -  -  )14(  בעלי מניות חיצוניים  חלקם של

  72  )1(  )3(  1  3  72  )הפסד( רווח נקי

 
משקי   

  בית
עסקים 
  קטנים

בנקאות 
  מסחרית

בנקאות 
  עסקית

בנקאות 
  פרטית

  
  סך הכל

  2008ביוני  30-לשישה חודשים שהסתיימו ב  

        ח"במיליוני ש  

  64  -  8  2  5  49  רווח מפעולות מימון

  372  1  19  8  11  333  ואחרותהכנסות תפעוליות 

  436  1  27  10  16  382  סך כל ההכנסות

  8  -  1  -  -  7  הפרשות לחובות מסופקים

  276  1  31  7  11  226  הוצאות תפעוליות ואחרות

  152  -  )5(  3  5  149  מפעולות רגילות לפני מיסים) הפסד(רווח 

  102  -  )4(  2  3  101  מיסים לאחרמפעולות רגילות ) הפסד(רווח 

  1  -  -  1  -  -  נטו, ו ברווחי כלולותחלקינ

  251  3  2  26  18  202  לאחר מס רווח מפעולות בלתי רגילות

  354  3  )2(  29  21  303  )הפסד( רווח נקי

של  במחצית הראשונהבפעילות כרטיסי אשראי הסתכם מפעולות רגילות הרווח הנקי 

 ירידה, אשתקדח בתקופה המקבילה "מיליון ש 103- ח בהשוואה ל"מיליון ש 72 - ב 2009

קב מהקטנת ההחזקות של הבנק בלאומי קארד עבין השאר בעיקר  הנובעת, 30.1%של 

  .מ"ניהול השקעות ומימון בע –ממניות לאומי קארד לקנית  20%הקצאת 
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  ן"נדל .ג

עסקים   
  קטנים

בנקאות 
  עסקית

בנקאות 
  מסחרית

בנקאות 
  פרטית

פעילות 
  ל"חו

  
  סך הכל

  2009 ביוני 30- לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

        ח"במיליוני ש  

  303  9  3  48  195  48  רווח מפעולות מימון

  43  5  1  8  18  11  הכנסות תפעוליות ואחרות

  346  14  4  56  213  59  סך כל ההכנסות

  -  1  -  5  )10(  4  לחובות מסופקים ההפרש

  104  14  3  20  39  28  הוצאות תפעוליות ואחרות

              מפעולות רגילות) הפסד(רווח 

  242  )1(  1  31  184  27  לפני מיסים

  157  -  1  20  118  18   רווח נקי

  

עסקים   
  קטנים

בנקאות 
  עסקית

בנקאות 
  מסחרית

בנקאות 
  פרטית

פעילות 
  ל"חו

  
  סך הכל

  2008ביוני  30-חודשים שהסתיימו ב לשלושה  

        ח"במיליוני ש  

  239  12  -  46  137  44  רווח מפעולות מימון

  34  6  1  6  9  12  תהכנסות תפעוליות ואחרו

  273  18  1  52  146  56  סך כל ההכנסות

  77  )1(  -  42  32  4  לחובות מסופקים ההפרש

  73  12  2  15  23  21  הוצאות תפעוליות ואחרות

              מפעולות רגילות )הפסד(רווח 

  123  7  )1(  )5(  91  31  לפני מיסים

  78  5  -  )3(  57  19  )הפסד(  רווח נקי

 
עסקים   

  קטנים
בנקאות 

  יתעסק
בנקאות 
  מסחרית

בנקאות 
  פרטית

פעילות 
  ל"חו

  
  סך הכל

  2009 ביוני 30- חודשים שהסתיימו ב לשישה  

        ח"במיליוני ש  

  566  27  5  91  352  91  רווח מפעולות מימון

  77  7  2  15  31  22  הכנסות תפעוליות ואחרות

  643  34  7  106  383  113  סך כל ההכנסות

  84  6  -  10  54  14  לחובות מסופקים ההפרש

  158  27  4  29  56  42  הוצאות תפעוליות ואחרות

  401  1  3  67  273  57  רווח מפעולות רגילות לפני מיסים

  260  3  2  43  175  37   רווח נקי

 
עסקים   

  קטנים
בנקאות 
  עסקית

בנקאות 
  מסחרית

בנקאות 
  פרטית

פעילות 
  ל"חו

  
  סך הכל

  2008ביוני  30-חודשים שהסתיימו ב לשישה  

        ח"במיליוני ש  

  488  28  2  97  271  90  רווח מפעולות מימון

  71  9  2  12  24  24  הכנסות תפעוליות ואחרות

  559  37  4  109  295  114  סך כל ההכנסות

  79  )1(  -  42  34  4  לחובות מסופקים ההפרש

  141  23  3  28  47  40  הוצאות תפעוליות ואחרות

  339  15  1  39  214  70  רווח מפעולות רגילות לפני מיסים

  216  11  1  25  135  44   נקירווח 
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  מרכזי הרווח בקבוצה

  : להלן פרטים על תרומת מרכזי הרווח העיקריים בקבוצה לרווח הנקי מפעולות רגילות

  למחצית הראשונה  למחצית הראשונה  

  שינוי  )2( 2008  )2( 2009  שינוי  )1( 2008  )1( 2009  

  באחוזים  ח"במיליוני ש  באחוזים  ח"במיליוני ש  

  )49.2(  956  486  )5.8(  650  612  הבנק 

  )23.1(  312  240  )23.1(  312  240  )3(חברות מאוחדות בארץ 

  +  )356(  245  -  )50(  119  )4(ל "חברות מאוחדות בחו

  -  199  )63(  -  199  )63(  )3(חברות כלולות 

  )18.3(  1,111  908  )18.3(  1,111  908  הרווח הנקי מפעולות רגילות

ם במונחי, ל"רווח השלוחות בחו

  )5) (מיליון דולר(נומינליים 

  

21.4  

  

41.2  

  

)48.1(  

  

21.4  

  

41.2  

  

)48.1(  

ל קוזזו כנגד התאמות מתרגום מקורות המימון בבנק "התאמות מתרגום בגין ההשקעות בחו   )1(

  .לאחר השפעת המס

  ).לא כולל התאמות מתרגום מקורות המימון בבנק(, לפי הדוחות הכספיים  )2(

  .נכללו בנתוני חברות מאוחדות בארץחברות 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 

מירידה ברווח המימוני בעיקר  תת בבנק נובעברווח הנקי מפעולות רגילו הירידה  - 

ובגידול בהוצאות השכר  שקוזז חלקית מירידה מגידול בהפרשות לחובות מסופקיםו

  .בהכנסות התפעוליות והאחרות

 ,בעיקר תברווח הנקי מפעולות רגילות של חברות מאוחדות בארץ נובע ירידהה  - 

מירידה ת חברת פז וכן וממירידה ברווחי לאומי אחזקות ריאליות עקב ירידה בתר

לאומי  ומירידה ברווח של  מהחברה  20%עקב מכירת  לאומיקארדרווחי בחלקנו ב

  .ליסינג ולאומי פרטנרס

בגין ההשקעות  חיובייםהפרשי שער מל נובע "ברווח של חברות בנות בחו גידולה  - 

שקוזז חלקית לעומת הפרשי שער שליליים בתקופה המקבילה אשתקד ל "בחו

  . ל"שלוחות בחוהשוטפת ב ברווחיות ירידהמ

 כולל(ל במונחים נומינליים כפי שפורסמו על ידן "שלוחות בחוב ם מפעולות רגילותרווחי

מיליון  19.8  של ירידה, מיליון דולר 21.4-הסתכמו בכ) ל וחלק המיעוט"סניפי הבנק בחו

אמות בשקלים ובהתל "תרומת השלוחות בחו. דולר לעומת התקופה המקבילה אשתקד

 הפסדח לעומת "מיליון ש 245של  ברווחהסתכמה , מסויימות לכללי חשבונאות בארץ

ללא השפעת הפרשי שער בגין עלות . בתקופה המקבילה אשתקדח "מיליון ש 356סך ב

 הפסדח לעומת "מיליון ש 119- ל ב"של שלוחות בחו הרווחהסתכם , נטו, מקורות המימון

ח שנובע בעיקר "מיליון ש 169של  גידול, אשתקד ח בתקופה המקבילה"מיליון ש 50בסך 

.השקל ביחס למטבעות החוץ החלשותעקב , ל"בגין ההשקעות בחו חיובייםמהפרשי שער 
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  כללי
בנק , בנקים: ל באמצעות חברות בנות שהינן"קבוצת בנק לאומי פועלת בארץ ובחו

כמו כן משקיעה הקבוצה . לשירותים פיננסייםחברות למימון וחברות , למשכנתאות

  .ן"התשתית והנדל, בתאגידים ריאליים הפועלים בפעילות לא בנקאית בתחומי הביטוח

  חברות מאוחדות בארץ
מיליון  5,938- ב 2009 ביוני 30- בהשקעות הבנק בחברות המאוחדות בארץ  מסתכמות 

מפעולות מה לרווח הנקי התרו. 2008בדצמבר  31-בח "מיליון ש 5,561לעומת , ח"ש

 312- לח בהשוואה "מיליון ש 240היתה בסך  2009של שנת  במחצית הראשונהרגילות 

   .23.1%בשיעור של  ירידה, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש

  

  :להלן תרומת החברות המאוחדות העיקריות בארץ לרווח הנקי של הקבוצה

    )1( תרומה לרווח הקבוצה  תשואה על השקעת הקבוצה  

    ביוני 30-לתקופה שהסתיימה ב  

  שיעור השינוי  2008  2009  2008  2009  

  %  ח"במיליוני ש    %  

  8.3  58.8  63.7  5.9  6.0  לאומי למשכנתאות

  3.4  47.5  49.1  30.1  30.4  בנק ערבי ישראלי

  )33.9(  82.0  54.2  95.7  19.9  לאומי קארד 

  )43.0(  23.0  13.1  11.4  9.6  )2( פרטנרסלאומי 

לשעבר פסגות (לאומי ניירות ערך 

  )אופק

  

3.1  

  

4.8  

  

0.7  

  

1.0  

  

)30.0(  

  )55.2(  71.6  32.1  29.3  11.7  החזקות ריאליותלאומי 

  )50.3(  30.4  15.1  7.6  3.7  והשקעות  לאומי ליסינג

  )21.8(  14.7  11.5  3.4  2.6  אחרות

  )27.2(  329.0  239.5  12.9  8.6  סך כל החברות המאוחדות בארץ

  

  .המוצג הינו לפי חלק הקבוצה בתוצאות) ההפסד(רווח ה  )1(

  .פרטנרסאו ההפסד של החברות הכלולות של לאומי /כולל הרווח ו  )2(

  

  )ש"בלמ(מ "בנק לאומי למשכנתאות בע

 100- לבנק תמורת כ. נ.ח  ע"ש 1מניות בנות  44,220ש "הנפיק בלמ 2009ביוני  30ביום 

  . ח"מיליון ש

הלוואות חדשות שניתנו והלוואות שמוחזרו לרכישת דירת להלן נתונים על ביצועי 

  :מגורים ובמשכון דירת מגורים

  שיעור השינוי  2008מחצית ראשונה   2009מחצית ראשונה   

  %-ב  )ח"במיליוני ש(  

  1.3  3,594  3,639  ש"מכספי בלמ

        :מכספי האוצר

  )73.1(  130  35  הלוואות     

  )50.0(  4  2  הלוואות עומדות     

  )1.4(  3,728  3,676  סך הכל הלוואות חדשות

  123.9  536  1,200  הלוואות שמוחזרו

  14.4  4,264  4,876  סך כל ביצועים

  

  

  

  

  

  פעילות חברות 
   עיקריות מוחזקות



        דוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריון

72  

  ל"חברות מאוחדות בחו
מיליון  4,401בסך  2009 ביוני 30-בל מסתכמות "השקעות הבנק בחברות מאוחדות בחו

  .2008בדצמבר  31-בח "ש מיליון 4,057ח לעומת "ש

בשקלים מפעולות רגילות  המדווחל לרווח הנקי "של החברות המאוחדות בחוהתרומה 

 ברווחהסתכמה , לאחר קיזוז התאמות מתרגום ,2009של  במחצית הראשונהשל הקבוצה 

, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 51סך ב הפסדח  לעומת "מיליון ש 119בסך של 

    :כמפורט להלן

  למחצית הראשונה  

  2009  2008  

  ח"במיליוני ש  

  109  67  מפעולות רגילות )חלק הקבוצה( השלוחות בשקלים רווח

  )466(  178  הפרשי שער בגין ההשקעה

  )357(  245  סך הכל

  306  )126(  לאחר מס, הפרשי שער בגין עלות מקורות המימון נטו

  )51(  119  )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  

    ביוני 30-לתקופה שהסתיימה ב  

  שיעור השינוי  2008  2009  2008  2009  

  %  ח"במיליוני ש    %  

  -  )B.L.C(.  4.0  -  48.6  )37.9(ב "לאומי ארה

  -  )2.8(  50.1  -  18.2  לאומי בריטניה 

  -  )1.9(  7.9  -  2.9   לאומי שוויץ

  -  )4.0(  5.1  -  79.9  לאומי לוקסמבורג

  -  6.4  )2.8(  12.7  -  לאומי רי

  -  )5.9(  5.1  -  2.4  לאומי רומניה 

  -  )4.8(  4.9  -  7.8  אחרות

  -  )50.9(  118.9  -  5.7   ל"סך כל החברות המאוחדות בחו

זזו כנגד התאמות מתרגום מקורות המימון ל קו"התאמות מתרגום בגין ההשקעות בחו(*) 

להלן חלק ). 2008- ח ב"מיליון ש 306(ח "מיליון ש )126(בבנק לאחר השפעת המס בסך 

  :מהסכומים שקוזזו

  .2008-ח ב"מיליון ש 190לעומת  2009-ח ב"מיליון ש )47(ב "לאומי ארה

  .2008- ח ב"מיליון ש 63לעומת  2009- ח ב"מיליון ש )64( לאומי בריטניה

  .2008- ח ב"מיליון ש 11לעומת  2009- ח ב"מיליון ש )10(שוויץ לאומי 

  .2008-ח ב"מיליון ש 18לעומת  2009- ח ב"מיליון ש 3לאומי רומניה 

. רוב המטבעותבשער השקל לעומת  הפיחותמהשפעת בעיקר נובע  לרווחבתרומה  הגידול

במחצית ני מס לפח "מיליון ש 178הרווח בסך  בהגדלתהשפעת הפרשי השער היתה 

ח בתקופה "מיליון ש 466בסך לפני מס הרווח  הקטנתהשנה לעומת של  הראשונה

המימון נטו שנגרמו בבנק וקיזזו חלק מהפרשי שער אלה  הוצאות.  המקבילה אשתקד

 306של  הכנסות בסך השנה לעומתשל  במחצית הראשונהח "מיליון ש 126- בכהסתכמו 

  .ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש
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  :ל כפי שדווח על ידן"של השלוחות בחו) הפסד(להלן פירוט הרווח הנקי 

  

    ביוני 30- לשישה חודשים שהסתיימו ב  

  השינוי  2008  2009  

  %    במיליונים  

  )77.0(  20.0  4.6  דולר -  (BLC) ב "בנק לאומי ארה

  )13.0(  4.6  4.0  ט"ליש –בנק לאומי בריטניה 

  66.7  2.4  4.0  ש"פר –בנק לאומי שוויץ 

  66.7  0.6  1.0  אירו - בנק לאומי לוקסמבורג 

  )126.5(  3.4  )0.9(  דולר –לאומי רי 

  72.0  5.0  8.6  רון - רומניה 

במחצית הסתכם  ידןל כפי שדווח על "הרווח הנומינלי של החברות המאוחדות בחו

ילה מיליון דולר בתקופה המקב 39.6ון דולר לעומת מילי 18.8בסך  2009של הראשונה 

   .52.5%של  ירידה, אשתקד

  מבורגקסבנק לאומי לו
מיליון אירו על  6הגדיל בנק לאומי לוקסמבורג את ההון בסכום של  2009אפריל דש ובח

  .לבנק מניותידי הנפקת 

  6 שורים לחברות מאוחדות ראה באורבקשר לתביעות משפטיות ונושאים אחרים הק

  .לדוחות הכספיים

  

ח "מיליון ש 1,862בסך  2009 ביוני 30- בהשקעות הקבוצה בחברות כלולות מסתכמות 

  . 2008בדצמבר  31-בח "מיליון ש 1,842-בהשוואה ל

-של כ בתרומה שלילית הסתכמה  2009שנת  של במחצית הראשונההתרומה לרווח הנקי 

   .המקבילה אשתקדח בתקופה "מיליון ש 280-כשל רווח ח לעומת "מיליון ש 30

  

  

  

  

  

  

  

  פעילות חוץ בנקאית 
  חברות כלולות של
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  חשיפה והניהול של סיכוני שוקה

תזרימי , הון העצמיה ,השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות ,תוצאות העסקיותה

בשערי , בשיעורי הריביתוערך הבנק חשופים לסיכוני שוק שמקורם בתנודתיות  המזומנים

  .נוספיםובמדדים כלכליים  ל"חירי ניירות ערך בארץ ובחובמ, מדד המחיריםב, החליפין

תוך הערכת , נועד לתמוך בהשגת היעדים העסקיים, הניהול  השוטף של סיכוני השוק

. הרווח החזוי מניהול הסיכונים לצד הנזקים העלולים לנבוע מהחשיפה לסיכונים אלה

וקי ההון והכספים הניהול מתבסס על תחזיות והערכות שוטפות באשר להתפתחויות בש

  .הבנק מנהל  באופן דינאמי את החשיפות לסיכוני שוק. בארץ ובעולם

מגבלות אלו . מדיניות ניהול סיכוני  השוק כוללת קביעת מגבלות על החשיפות הפיננסיות

מערכת . נועדו לצמצם את הנזק שיכול להיגרם כתוצאה משינויים לא צפויים בשווקים

הרווח החשבונאי ומצב , שיפה של הערך הכלכליהמגבלות תוחמת את השפעת הח

, המדד, לשינויים בלתי צפויים  בגורמי הסיכון השונים כגון שיעורי הריבית, הנזילות

  .ב"וכיו, שערי חליפין

 ברותח .ל"המגבלות שנקבעו ברמת הקבוצה כוללות את כל חברות הבנות בארץ ובחו

בתיאום עם הבנק בארץ כאשר  סיכוני שוק ל קובעות מדיניות לניהול"בחו הבנות

 במתכונת אחידה שנקבעה על ידי הבנקנקבעות מסגרות לחשיפות לסיכוני שוק ה

 מנהלות ,מ"בע פרטנרסולאומי  ש"בלמ. על ידי מנהל סיכוני השוק של הבנקומאושרות 

בשל אופי וזאת  ,באופן עצמאי אך מתואם עם מנהל סיכוני השוק בבנקשוק ה סיכוניאת 

המידע על מצב החשיפות בהתאם למסגרות שנקבעו   .ה מאופי פעילות הבנקן השונפעילות

 הכולל של בניהולבחשבון  אומוב ,בנות אחת לחודש או לפי דרישהה חברותהמתקבל מ

  .קבוצהבהחשיפות 

  :בהתאם להוראות הפיקוח על הבנקים, להלן דרישות ההון בגין סיכוני השוק

    2009 ביוני 30    2008בדצמבר  31

    ח"יליוני שבמ    

  דרישות ההון בגין      

  סיכוני ריבית  400    333

  סיכון מחירי מניות  15    4

  סיכון שער חליפין  144    78

  סיכון אינפלציה  82    17

  אופציות  82    61

  סך דרישת ההון בגין סיכוני שוק  723  493

  החשיפה בבסיס

במדד ינויים להתרחש כתוצאה מש עלול הפסד שמתבטאת בהחשיפה לסיכון הבסיס 

 חשיפת הבסיס. התחייבויותלהנכסים שווי הפרש שבין על  ה, ובשערי החליפיןהמחירים 

  . וחשיפה למדדי מניות בכל אחד ממגזרי ההצמדה, העתידיות העסקאותהשפעת  תכולל

לא נצמדים באופן מוחלט , בהתאם לכך. הבנק נוקט גישה כלכלית בניהול חשיפות הבסיס

כי אם , צג בביאור של נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדהלסיווג החשבונאי כמו

בניהול השוטף מביא בחשבון , הבנק. מבצעים התאמות תוך התחשבות במהות הכלכלית

את חוסר העיקביות שנוצרת לעיתים במטרה לגדר את ההשפעות על הרווח החשבונאי 

  .המדווח

כך שהשקעה של ההון במגזר   ,על פי כללי החשבונאות ההון מוגדר כמקור שקלי לא צמוד

סיכוני הבסיס חשיפה לה כל .מוגדרת  כחשיפת  בסיסהלא צמוד שאינו המגזר השקלי  

  .של הבנק כאחוז מההון החשוף נמדדת 

נכסים  בניכוי, ההון העצמי ועתודות מסוימות כולל את , ברמת הבנק ההון החשוף

ל אשר "בנות בחו השקעות בחברותלמעט ה, השקעות בחברות מוחזקותקבועים ו

ההון החשוף  , ברמת הקבוצה. ולכן אינן מנוכות מההון ,במטבע חוץ ממקורותממומנות 

  חשיפה לסיכונים
  ודרכי ניהולם 
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השקעות בחברות נכסים קבועים ו בניכוי, ההון העצמי ועתודות מסוימות כולל את 

  .כלולות

הנתונים . להלן החשיפה בפועל ברמת הקבוצה בהשוואה למגבלות שקבע הדירקטוריון

  : ים של אחוז  מההון החשוףמוצגים במונח

    המגבלות המאושרות  *(%) * בפועל החשיפה

     )גרעון(עודף או    ביוני  30  ביוני 30  בדצמבר  31

    מקסימליים  2009  2008  2008

  לא צמוד   )100%(-50%  9.3  )2.1(  )25.0(

 צמוד מדד  )50%(-100%  )9.6(  2.7  26.1

  ** מטבע חוץ  )10%(-25%  0.3  )0.6(  )1.1(

בהתחשב בחשיפה במונחי דלתא . שקל הגלומות במכשירים פיננסיים/לא כולל אופציות מדד  *

 30-בוהעודף המדדי יקטן , 19%-ב 2009ביוני  30- המדדי יקטן ב הגרעון, בגין אופציות אלו

  .בהתאמה 11%-וב 15%- ב 2008בדצמבר  31- וב 2008ביוני 

המרבית הניתנת להשקעה בכל מטבע  בנוסף לבנק ולחברות הבנות מגבלות על הפוזיציה  **

  .ומטבע

נע שיעור השקעת ההון החשוף במגזר המדדי מעודף  2009של   הראשונה המחציתבמהלך 

ח "למגזר המט. 9%-ובממוצע עודף בשיעור כ, 10%- לגרעון בשיעור של כ, 24%בשיעור 

 עלליפין שינוי בשערי החהולכן ההשפעה של , בשיעור נמוך יחסיתנותב הון  ח"והצמוד מט

   .מהותיתלא הרווח 

שער בגין העור המס האפקטיבי הואיל והפרשי ילשינויים בשער החליפין השפעה על ש

. ל אינם מובאים בחשבון בבסיס ההכנסה לצורך חישוב ההפרשה למס"ההשקעות בחו

בכפוף לשיעורי השינוי בשערי החליפין של המטבעות השונים  ביחס לשקל ובהתחשב 

חשיפת  .ל עשויה להיות לכך השפעה מהותית על ההפרשה למס"בחובהיקף ההשקעות 

  .ל מכוסה על ידי עסקאות פורוורד"המס בגין ההשקעות בחו

במסגרת  72מוצגת בעמוד  2009במחצית הראשונה של ההשפעה בפועל של הפרשי השער 

  .ל לרווח הקבוצה"תרומת חברות מאוחדות בחו

הקבוצה בכל  מגבלות החשיפה בבסיס עמדה , 2009בששת החודשים הראשונים של 

  .שאושרו על ידי הדירקטוריון

. 2009 ביוני 30להלן הרגישות לשינויים בשערי החליפין של מטבעות החוץ העיקריים ליום 

המדידה מתייחסת להשפעת השינויים על הון הבנק וכוללת את הפעילות במכשירים 

   :מאזניים וחוץ מאזניים

    דולר  ארו  ט"ליש  ש"פר  יין

    ח"במיליוני ש      

  ח"בשע 5%עלייה של   10  7  3  )3(  3

  ח"בשע 10%עלייה של   36  24  5  )5(  3

  ח"בשע 5%ירידה של   )4(  13  0  3  )3(

  ח"בשע 10%ירידה של   )24(  30  )0(  5  )6(

נתונים אלה אינם מביאים בחשבון את ההשפעה של שינוי בשער החליפין על תזרימי 

בשער החליפין של  1%ערכת הנהלת הבנק ירידה בשיעור לה. ח"במטההכנסות וההוצאות 

, ח את הרווח השנתי נטו לאחר מס"שיליון מ 10-מקטינה בכ, השקל כנגד מטבעות החוץ

  .ועליה בשיעור זהה תגדיל את הרווח בסכום דומה

  ריביתלהחשיפה 

י שינויים בריבית נובעת מהפער בין מועדי הפרעון ומועדי שינולסיכון בגין ההחשיפה 

לצורך ניהול סיכון הריבית . הריבית של הנכסים וההתחייבויות בכל אחד מהמגזרים

של  מעקב וניתוחומתבצעת , נבחנים הפערים בין הנכסים להתחייבויות בתקופות עתידיות
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החשיפה  נמדדת, בנוסף בכל מגזר. ההתחייבויות וההון בכל מגזר, מ הנכסים"מח

רווח של הו 1הכלכלי הפוטנציאלית של השווי מתייחסת לשחיקהאשר בריבית  לשינויים

במחצית  .בכל אחד מהמגזריםתשואות ה מיעקו משינויכתוצאה  החשבונאי השנתי

  .עמדה הקבוצה בכל מגבלות החשיפה לריבית שקבע הדירקטוריון 2009הראשונה של 

, מצב החשיפה לשינויי  הריבית ברמת הקבוצה המחושב על פי כללים חשבונאיםלהלן 

   .בסקירת ההנהלה' אם למוצג בתוספת גובהת

  הצגת הערך הנוכחי של זרמים עתידיים שנפרסים עד למועד הפרעון או עד למועד , דהיינו

   .בסקירת ההנהלה' גבתוספת נתונים מפורטים על החשיפה בריבית ראה להלן 

    2009 ביוני 30  2008 בדצמבר 31

 ח "מט
וצמוד 

  ח"מט

  
צמוד 
  מדד

  
  

  לא צמוד

 ח "מט
צמוד ו

  ח"מט

  
צמוד 
  מדד

  
  

  לא צמוד

  

  :בשנים) מ"מח(משך חיים ממוצע             

  )1( מ הנכסים"מח  0.36  3.35  0.59  0.45  3.33  0.55

  )1( מ התחייבויות"מח  0.36  4.42  0.33  0.37  4.18  0.39

    בשנים מ"פער המח  -  )1.07(  0.26  0.08  )0.85(  0.16

  )%(פ "שתהפרש   0.3  0.53  1.51  1.53  0.97  1.67

  .אינו כולל עסקאות עתידיות ואופציות)  1( 

פרעונות  לגבי אומדןנלקח בחשבון במגזר הצמוד למדד מ ההתחייבויות "מחבחישוב 

בהתאם  למודל האומד את , בתוכניות החיסכוןמוקדמים ומשיכות בנקודות היציאה 

ת על ההתחייבויוסך מ "מח .הפרעונות המוקדמים הצפויים על סמך התנהגות החוסכים

ופער שיעור  ,שנים 4.43-ל  גבוה יותר ומגיעשל תוכניות החסכון פי התזרים המקורי 

  .0.55%- מסתכם ב, )פ"שת -להלן (התשואה הפנימי 

בנתונים המוצגים לעיל מובאים בחשבון פרעונות מוקדמים של הלוואות משכנתא 

תנהגות בהתאם למודל סטטיסטי האומד את הפרעונות הצפויים על סמך ה, מדדיות

על פי התזרים  2009 ביוני 30מ הנכסים ליום "מח. הלווים והתפתחות משתני השוק

ופער , שנים 3.59- המקורי שאינו מביא בחשבון פרעונות מוקדמים גבוה יותר ומגיע ל

  .0.55%-פ מסתכם ב"השת

ש לפי הוראות בנק ישראל בפיקדונות "בסקירת ההנהלה מוצגות יתרות העו' גבתוספת 

נפרס שיעור מסוים מיתרות , לצורך החשיפה לריבית, לעומת זאת. ה עד חודשעם דריש

זאת בהתאם למודל . ח לתקופות פרעון  של  עד עשר שנים"ש בשקלים ובמט"העו

מ "בהתחשב בהנחות אלה מח. תקופתיהתנהגות שהנחות הבסיס שלו מתעדכנות באופן 

 0.48- ח ל"שנים ובמט 0.58- לההתחייבויות הינו גבוה יותר ומגיע בשקלים לא צמודים 

  .בהתאמה 1.88%-ול 1.65%-פ מגיע ל"וההפרש בשת, שנים

סיכון הריבית מנוהל על בסיס החשיפות הכלכליות ומתבסס על הנחות התנהגותיות 

להגביל את  במטרה. שונות באשר לזמני הפרעון המקוריים של הנכסים וההתחייבויות

, ל"ת בארץ ובחונוהדירקטוריונים של חברות הבסיכוני הריבית אישרו דירקטוריון הבנק ו

 רווח החשבונאישל ההכלכלי ו של השוויהמרבית הפוטנציאלית  מגבלות על השחיקה

   .כתוצאה משינוי מקביל בעקומי הריבית

  

  

  

  

                                                           
1

בחישוב הערך . לי של ההון מוגדר כהפרש בין הערך הנוכחי של הנכסים וההתחייבויותהשווי הכלכ  

  .ח ממשלתיות"בתשואות אג, כלומר, אשראי סיכון חסרות תשואותהנוכחי מנכים את התזרימים בעקום 
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  :*)ח"במיליוני ש(להלן תמצית החשיפות לשינויים בלתי צפויים בריבית ברמת הקבוצה 

    1השחיקה הפוטנציאלית בשווי הכלכלי  **נתיהשחיקה הפוטנציאלית ברווח הש

  השפעת שינוי            

 1%של  מקביל

  בעקום התשואות 

  ביוני 30  ביוני 30  בדצמבר 31  ביוני 30  ביוני 30  בדצמבר 31

2008  2008  2009  2008  2008  2009  

  בפועל  561  146  321  366  303  320

  המגבלה  1,000  1,000  1,000  600  700  600

  .גורם נזק לבנקבכיוון ה* 

  .על בסיס בחינה של שלוש השנים הקרובות, השחיקה המרבית ברווח השנתי **

השחיקה הפוטנציאלית בשווי הכלכלי וברווח השנתי  2009של  הראשונה המחציתבמהלך 

מיליון  255ובין , 2009 ביוני ח "מיליון ש 561 - ל 2008 בדצמברח "מיליון ש 321נעה בין 

  . בהתאמה, 2009 ביוני ח "מיליון ש 366-ל 2009 באפרילח "ש

בריבית גדלה   1%של ההון כתוצאה משינוי של הכלכלי  שוויהשחיקה הפוטנציאלית ב

 יוניח בסוף "מיליון ש 561- ח והסתכמה ב"מיליון ש 240- בכ 2009של  במחצית הראשונה

2009.  

מתחילת ה בריבית גדל 1%השחיקה הפוטנציאלית ברווח החשבונאי כתוצאה משינוי של 

   .2009 יוניבסוף ח "שיליון מ 366-והסתכמה ב ח"מיליון ש 46- השנה בכ

עמדה הקבוצה בכל מגבלות החשיפה לריבית  2009החודשים הראשונים של  ששתבמהלך 

  .שקבע הדירקטוריון

להלן השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית על השווי הכלכלי  של המכשירים 

  :למעט פריטים לא כספיים, ברות מאוחדות שלוהפיננסיים של הבנק וח

  

  :ח"במיליון ש, 2009ביוני  30-נכון ל, לאחר השפעת השינויים בשיעורי הריבית 1הכלכליהשינוי בשווי 

    מטבע ישראלי  ח"מטבע חוץ לרבות מטבע ישראלי צמוד מט

    לא צמוד  צמוד מדד  דולר  יורו  ט"ליש  ש"פר  יין  אחרים

  1%גידול מיידי מקביל של   25.9  412.5  67.1  )44.2(  )8.9(  )13.1(  0.9  )2.8(

  0.1%גידול מיידי מקביל של   1.5  40.8  5.9  )4.5(  )1.2(  )1.5(  0.1  )0.4(

3.0  )0.6(  13.9  10.1  45.8  )77.9(  )458.3(  )12.6(   1%קיטון מיידי מקביל של   

. בויותכהפרש בין הערך הנוכחי של הנכסים וההתחייכאמור השווי הכלכלי מוגדר 

  .אשראי תשואה חסר סיכוןהבחישוב הערך הנוכחי מנכים את התזרימים בעקום 

  )Value at Risk )VaR  ערך הנתון לסיכון

וכן על ידי מודל , כמפורט לעיל, הבנק מנהל  את החשיפה לסיכוני השוק באמצעים שונים

 VaR-ידי ה הסיכון הנמדד על , בהתאם להוראות בנק ישראל  .VaR -מודל ה - הסתברותי 

ובכלל זה , החזקת כל הפוזיציות המאזניות והחוץ מאזניותהפוטנציאלי ממתייחס לנזק  

  .השוקסיכוני ל החשופות, הפוזיציות של התיקים למסחר

. מודד את ההפסד הפוטנציאלי הצפוי כתוצאה משינויים אפשריים במחירי השוק VaR -ה

של הנכסים פחות ההתחייבויות בפועל הוא מודד את הירידה הצפויה בערך הנוכחי 

על פי , למשך תקופה עתידית נתונה, ברמת בטחון נתונה, בתמהיל הנתון של מבנה התיק

נעשה אחת לחודש ברמת הקבוצה ובתדירות  VaR -חישוב  ה. התפלגות סטטיסטית נתונה

  .גבוהה יותר ברמת הבנק ועל התיקים למסחר

ברמת ביטחון של , בשיטה הפרמטריתנעשים  VaRוהמגבלות במונחי  VaR -חישובי ה

. מספר חולשות VaR- למודל ה. ולתקופה של החזקת הפוזיציות למשך שבועיים, 99%

המודל מניח כי המבנה הסטטיסטי של השינויים במחירים הנצפים בשוק ההון נותן 

                                                           
1
בחישוב הערך . השווי הכלכלי של ההון מוגדר כהפרש בין הערך הנוכחי של הנכסים וההתחייבויות   

 .ח ממשלתיות"בתשואות אג, כלומר, י מנכים את התזרימים בעקום התשואה חסר סיכוןהנוכח
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הפרמטרי קיימת גם  VaR -במודל ה. אינדיקציה להתנהגות עתידית של מחירים אלו

, מהגדרתו, מדד זה. צית התפלגות רב נורמלית של השינוי בגורמי הסיכוןהנחה של פונק

. הנקובה) זנב ההתפלגות(מתעלם מהפסדים העלולים להתרחש מעבר לרמת המובהקות 

  .  המענה ניתן על ידי התבוננות גם בתרחישי קיצון

הבנק מבצע בדיעבד בחינות יומיומיות  ,VaRעל מנת לבחון את תקפות מודל ה 

)(backtesting השינוי בפועל של השווי הכלכלי של הבנק בהשוואה לאומדן השינוי כפי ל ע

כאמור  .ת את תקפות המודלומאשר ות שבוצעו עד כה הבחינ .VaR - שנגזר ממודל ה

 - הליך ה . 99%בבנק נמדד לתקופה של שבועיים ובהסתברות של  VaR - ה , לעייל

backtesting ת השינוי התיאורטי בערך הבנק בהנחה כי בוחן לאחר תקופה של שבועיים א

  . הפוזיציות לא משתנות והשינויים הם רק במחירי השוק

ונבחן הפער בין שתי , באמצעות סימולציה היסטורית VaR - מעת לעת מחושב  ה, כמו כן

סטורית מאפשרת מדידת סיכון ללא הסתמכות על מבנה יסימולציה ה .שיטות המדידה

על תיק האופציות המפורשות נבחן הן במודל  הפרמטרי והן  VaR -ה.  הסתברותי מסוים

על מנת לבחון את מרכיבי הסיכון הלא ( המחושב  בסימולציית מונטה קרלו  VaR-ב

  ). לינאריים

  :ח"במיליוני ש ברמת הקבוצהVaR -אומדן הלהלן 

VaR התיקים המשוערכים  VaR ברמת קבוצה    

    ביוני 30  ביוני 30  בדצמבר 31  ביוני 30  ביוני 30  בדצמבר 31

2008  2008  2009  2008  2008  2009  

  בפועל  367  236  243  103  176  204

  המגבלה  600  700  600  500  500  500

  

 236לבין מינימום  2009במאי ח "מיליון ש 389על השווי הכלכלי נע בין מקסימום VaR -ה

ח "מיליון ש 228 נע בין –על התיקים המשוערכים  VaR - ה . 2009בינואר ח "מיליון ש

   .2009 ביוניח "מיליון ש 103לבין  2009בפברואר 

שקבע  VaR - עמדה הקבוצה בכל  מגבלות ה  2009בששת החודשים הראשונים של 

  .הדירקטוריון

  נזילותהסיכון 

. נזילות מוגדרת כיכולתו של התאגיד לממן גידול בנכסים ולעמוד בפרעון התחייבויותיו

או /זילות כרוכה באי הוודאות ביחס לאפשרות לגייס מקורות והיכולת לעמוד בסיכון הנ

  .   מבלי שיגרם הפסד מהותי, באופן בלתי צפוי ותוך פרק זמן קצר, לממש נכסים

בהתאם להוראת בנק ישראל הבנק  מיישם מדיניות כוללת לניהול סיכון הנזילות במטבע 

העסקיים תוך הערכה  מטרת מדיניות זו לתמוך בהשגת היעדים. ישראלי ובמטבע חוץ

עקרונות מדיניות הבנק . נזילותוהגבלה של ההפסדים שיכולים לנבוע מהחשיפה לסיכוני 

  .ל"י השלוחות בחו"בתחום ניהול הנזילות אומצו ע

סיכון הנזילות . הבנק מקיים מעקב שוטף אחר מצב הנזילות ואחר מדדי סיכון הנזילות

שמטרתו בחינה ומעקב אחר  (LAR- Liquidity at risk)נמדד ומנוהל באמצעות מודל פנימי 

אשר נבחנים ומתעדכנים  האמצעים הנזילים שברשות הבנק תחת תרחישים שונים

  :להלן התרחישים .בהתאם להתרחשויות בשווקים

ומבטיח כי לבנק תהיה יכולת לממן גידול , תרחיש רגיל המניח מהלך עסקים רגיל .1

נת שיוכל לעמוד בכל התחייבויותיו מבלי ושיהיו לו מקורות מספיקים על מ, בנכסים

  .שיידרש לעלויות או להפסדים בתהליך זה

האומד ברמת בטחון רצויה את , תרחיש סטטיסטי למצב חריג בסביבה נורמלית .2

הירידה המכסימלית האפשרית ברמת הנזילות במהלך תקופה נתונה תוך התבססות 

 .ח"במטתצפיות  250 -י וכ"תצפיות היסטוריות במט 300- על  כ
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המבטיחים את המשך הפעילות של הבנק בעלות סבירה במשך , שני תרחישי קיצון .3

 :כלהלן, תקופת גישור של כחודש בה ישררו תנאי לחץ

הנובע מאירוע שלילי חיצוני דוגמת כשל בשוק ההון או , תרחיש לחץ מערכתי .3.1

 .שישפיע על לאומי, בכלל המערכת הבנקאית

, שיתרחש בלאומי בלבד, ע שלילי פנימיהנובע מאירו, תרחיש לחץ בלאומי .3.2

מעילה או הונאה בסדר , הורדת דירוג הבנק, דוגמת שביתת עובדים בלאומי

 .גודל ניכר וכדומה

פער הנזילות : יםיבכל אחד מהתרחישים נבחן מצב הנזילות על בסיס שני מדדים כמות

תחייבויות פער הנזילות הוא ההפרש בין סך הנכסים הנזילים לסך ה.  ויחס הנזילות

עד ,עד שבוע , יום :בחן לכל אחת מהתקופותפער הנזילות נ. הנזילות לפי תקופות לפירעון

בין סך הנכסים הנזילות הוא היחס יחס . חודשים ועד שנה 6עד , חודשים 3עד , חודש

  .ת ונבחן גם הוא בכל אחת מהתקופות לפירעון כאמורהנזילים לסך ההתחייבויות הנזילו

דוגמת (כי ככל שקיימים יותר נכסים נזילים  גורסיםבבסיס המודל  יםהעקרונות העומד

) פרעיהחזוי לה ואשראי הניתן למימוש  ח"תיק אג ,קדונות בבנק ישראליפ, מזומנים

לעמוד  ויכולתכך מבטיח הבנק את , ביחס להתחייבויות הצפויות להתממש על פי המודל

  .בכל צורכי הנזילות

וההתחייבויות על פי הסבירות , ל פי רמת הנזילותלמטרה זאת מסווגים הנכסים ע

  .למימושן

, בתרחישים שונים, שיעור השינוי ביתרת הפיקדונות והאשראי עבור כל תקופת פירעון

על בסיס שיקול הדעת . י פרמטרים שונים בהתאם לרמת החומרה של התרחיש"נקבע עפ

פונקציות התנהגותיות מוגדרות , סטורייםיהנעזרים בנתונים ה, של הגורמים העסקיים

המביאות בחשבון פרמטרים כגון גודל ומהות הפיקדון לפיהן מחושבים התזרימים 

  . הצפויים

ולכן הנחות , בעברהבנק בו שהתנסה תרחישי הלחץ חמורים יותר מכל מה , כי יצויין

תרחישים אלו בהכרח מבוססות על שיקול הדעת של הגורמים המקצועיים הבכירים 

  . נתונים היסטוריים  ר עלבבנק יותר מאש

  :מדיניות ניהול הנזילות ברמת הקבוצה מבוססת על שני העקרונות הבאים

,  ל  אחראית לגבש ולקיים מדיניות עצמאית לניהול הנזילות"כל  חברת בת בארץ ובחו  - 

 . תוך הקפדה  על קיום ההוראות המחייבות של רשויות הפיקוח הרלוונטיות

, על ניצול קווי אשראי מהבנק, בין יתר המקורות, סתמךחברות הבנות יכולות לה  - 

 . ולמגבלות רגולטוריות, בכפוף לתיאום מראש

תוכנית מגירה הכוללת את האסטרטגיה בלאומי במסגרת ההיערכות למצב קיצון גובשה 

התהליכים  ולהגדרת מינוי צוות ניהולי האחראי לטיפול במשברלניהול משבר נזילות תוך 

  .עם המשברדות והצעדים להתמוד

לאומי מפעיל מערכת מדדים נוספת  להתרעה מוקדמת על , בנוסף למודל שתואר לעיל

  .לתי צפויות בסיכון הנזילותהתפתחויות חריגות וב

  . הנזילות סיכוני בניהול שעוסק מעודכן מסמך באזל ועדת הוציאה, 2008 בספטמבר

 לניהול חדשות הנחיות ורתש ומפרט הנוכחי הפיננסי המשבר לקחי בעקבות נכתב המסמך

 ונורות מרווחים בקביעת הצורך, ודירקטוריון ההנהלה של בקרה תהליכי: בהם הנזילות

 במדידת עקרונות שורת, ביטחון כרית בהחזקת הצורך, הסיכון תמחור, לסיכון זהרהא

  . ועוד רהימג תוכניות, יומי תוך נזילות ניהול,  קיצון בתרחישי שימוש ובהם הסיכון

  .2ל במטרה ליישמן במסגרת יישום הוראות באזל "בוחן את ההנחיות הנ הבנק

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

  .שבוע וחודש, בטווח תכנון של יום בכל אחד מהתרחישים, צריך להיות גבוה  מאפס
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  .הקבוצה עמדה בכל המגבלות שברמת הדירקטוריון 2009החודשים הראשונים של  בששת

  .173-162עמודים  2008לפרטים נוספים בקשר לניהול סיכוני שוק ראה בדוח השנתי לשנת 

  סיכון אשראי

עמודים  2008שנת לניהול סיכוני האשראי ראה בדוח השנתי ל פירוט החשיפה והתייחסות

191-178.  

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

לביטוי בפיצול תיק האשראי של הבנק בין ענפי המשק השונים ועל פני מספר רב של 

בארץ  של הבנק חברות בנות ייעודיותלמדיניות האשראי משמשת כקו מנחה . לווים

יית המדיניות בפלחי השוק המנוהלים בחברות אלה נעשית על ידי אך התוו, ל"ובחו

כממלא תפקיד . למעט בתחומים מסוימים בהם המדיניות הינה קבוצתית,  החברות

נוקט הבנק באסטרטגיה של מעורבות במגזרי הפעילות , מרכזי במימון המשק הישראלי

, וגיהם השוניםומעמיד אשראי למגזרים היצרניים והמסחריים לס, העיקריים במשק

  . למגזר הציבורי לגווניו לפרטיים ולמשקי בית, 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

ייחסים הן ללקוח הבודד והן לרמה של ענפי עקרונות וכללים אלה מת. הגלום בניהולו

  . המשק

דירקטוריון הבנק מאשר את מדיניות האשראי  של הבנק ואת המגבלות הענפיות 

  .והאחרות

סמכויות האשראי  הקיימות בבנק  תקפות אך ורק אם האשראי הנדון תואם את מדיניות 

. מך לכךאם התקבל אישור הגורם המוסבמקרה של חריגה האשראי של הבנק או 

 ברמות השונות נקבעו כנגזרת של  דירוג הסיכון של האשראיהסמכויות 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

במטרה לשפר את ניהול סיכוני האשראי וכן לבצע , 2008שנתי לשנת כפי שפורט בדוח ה

. לניהול סיכוני אשראייחידות עצמאיות  הוקמו בבנקהתאמות לדרישות רגולטוריות 

  .בחינה בלתי תלויה של סיכוני האשראי והיבטי הסיכוןהיחידות מבצעות 

  -" בקרת אשראי תקופתית"תהליך 

ות היומיומיות שהגורמים העסקיים מקיימים בנוסף למעקב ולבדיק, בבנק מתקיים

תהליך בקרה רבעוני ושיטתי אחר אוכלוסיית לווים רחבה בהתאם לדירוג הסיכון , בשוטף

  . של הלווים

. מטרת התהליך לאתר ולזהות חולשות פוטנציאליות בקרב אוכלוסיית לקוחות רחבה

  .של הלווים השוניםבהתאם לדירוגי הסיכון ,  היקף הבדיקה נקבע באופן דיפרנציאלי

במסגרת  התהליך מתקבלות החלטות לגבי הצורך בהגברת המעקב והידוק הבקרה  על 

  .חלק מהאוכלוסיה

, איתור הלווים על ידי הגורם העסקי מבוצע תוך שימוש במספר כלים ואמצעים במקביל

/ משקיים/ הכוללים הן התייחסות למאפייני הסיכון של הלווה עצמו והן לתנאים כלכליים

בדיונים הרבעוניים מתקבלת החלטה על דרכי . רגולטוריים  העלולים להשפיע על מצבו

ב או רישום "ובמידת הצורך נשקל סיווג בחוב, הפעולה והצעדים לצמצום הסיכון בלווה

  .הפרשה בגינו

  ההתמודדות עם הסיכונים בעקבות ההתפתחויות בשווקי הכספים וההון

וההרעה המשמעותית , לל ובשוק המקומי בפרטההאטה בפעילות הכלכלית בעולם בכ

בדירוגי ענפי המשק הן באופן אבסולוטי והן בהשוואה לרבעונים הקודמים מחייבים 

נקיטת מדיניות אשראי זהירה ביחס לענפי המשק ומגזרי האשראי המאופיינים ברמת 

  .   סיכון גבוהה
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ם  ובשוקי ן למגורי"השפעת השפל בשווקי הכספים וההון והמשבר בשוק הנדל

ב ובבריטניה ומחיקות בהיקפים משמעותיים על ידי קבוצות "המשכנתאות בארה

שרמת החשיפה והסיכון בהם  לווים לזיהוילפעול  בנקבנקאיות גדולות מחייבים את ה

לווים שעלולים להיקלע לקשיים ומגזרים ואוכלוסיות העלולים להיפגע , עלתה

  . נטנסיבימההתפתחויות והזקוקים לטיפול וליווי אי

הבנק עוקב אחר חובות המבוססים על מניות המהוות משקל מהותי מהערך הנכסי שלהם 

  .או מהביטחונות עליהן נשען הבנק/ו

דגש על אלה (ההון  בשוק מימון מקורות האחרונות בשנים שגייסוהבנק בוחן לווים 

גיוס  ואשר היה בכוונתם לבסס מקור סילוק עתידי על, )המאופיינים בבסיס הון צר

 לווים של יכולתם את לבדוק במטרה, או אקזיטים מהשקעות קיימות/מקורות בבורסה ו

  .  שוטפות חלויות ולמחזר להמשיך אלו

  . ל"בחו השקעות למינוף עצמי כהון שגויסו הכספים את ייעדו אשר לווים גם  נבדקים

בות חברות לר, ל"ן בחו"לגבי יזמים ישראלים שהם לקוחות הבנק הפעילים במגזר הנדל

נבדקת האפשרות שכתוצאה מהמשבר הפיננסי , בנות של חברות אחזקה שבסיסן בישראל

העולמי נגרמה שחיקה בשווי נכסיהם וייתכן ותיגרם גם פגיעה ברווחיותם ובתזרים 

  . המזומנים שפעילות זו צפויה היתה להניב

ורסות בעולם הבנק ממשיך ובוחן כל העת את תיק האשראי ואת ההשלכה של הירידות בב

  .י חברות חלשות"על יכולת גיוס המקורות ע

כלכלי של /ח  לרעה בעיקר על מצבם הפיננסי"הבנק ער להשפעת  החשיפה לשינויים בשע

תנודות בשערי המטבע . ח"או כאלה שהם בעלי תלות גבוהה בתמורות מט/יצואנים ו

קר על ידי החברות בעי, ובמחיר חומרי הגלם מצריכות ביצוע עסקאות הגנה על המטבעות

  . העוסקות ביבוא

מקפיד הבנק יותר , במוסר התשלומים ומצוקת האשראיהמתמשכת הרעה בשים לב ל

  . מתמיד על בחינת צרכי האשראי ויכולת שרות החוב של הלווים שבטיפולו

לרבות , הנהלת הבנק מקיימת באופן שוטף דיונים בחשיפות העלולות לנבוע מהמשבר

  .וחות המוגדרים כרגישיםדיוני עומק לגבי לק

מפקח , הבנק מרחיב ומשלב במדיניותו בקרות מחמירות על אשראי בו עלתה רמת הסיכון

על סמכויות האשראי ומטיל מגבלות על דרגות החופש לאישור העסקות ולהגדלת 

על פי מדיניות האשראי של הבנק קיימים קריטריונים מחמירים ביחס לסוגי . החשיפות

  . רישות הון עצמי וביטחונות הדרושים בסוגי המימון השוניםלרבות ד, העסקות

הורחבו הבדיקות בטרם ביצוע העסקות ובמהלכן , על רקע הנסיבות המתוארות לעיל

במקרה הצורך הבנק מנסה . השוטף נבחנת האפשרות של אי עמידת הלקוחות בהתניות

  .ליםלקבל חיזוקים בדרך של הזרמת הון או חיזוק ביטחונות על ידי הבע

תוך , הבנק מבצע בתדירות שוטפת בדיקה ועדכון דירוג הסיכון והתאמתו למצב הלווה

ולשינויים  צריכהמוצרי שימת דגש על לקוחות החשופים להשפעה של ירידות בביקושים ל

בארץ ובעולם וכן בזיקה  אחריםלקוחות הנמנים על ענפי משק , ן"נדלה בפעילות במגזרי

כמו כן הבנק ממשיך ופועל לאיתור ולתיקון .  עו במיוחדלאזורים גיאוגרפיים שהושפ

  .ליקויים במסמכי אשראי וביטחונות

את , בין היתר, לצורך ניהול תיק האשראי של הבנק פועלת יחידה שתפקידיה כוללים

ערכת ביצועי תיק ה, המלצות לאופטימיזציה של מבנה תיק האשראי: הנושאים הבאים

יבוש ג, האשראי יתוח השלכות חיצוניות על תיקנ, ןבמונחי תשואה מול סיכוהאשראי 

יבוש המלצות למגבלות על ג, סיכון/הנחיות למבנה תיק האשראי הרצוי וליעדי תשואה

יצירת שקיפות במבנה תיק האשראי בהתאם לרמות ולגורמי הסיכון של ו תיק האשראי

.התיק



        דוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריון

82  

  :להלן נתונים מסוימים בקשר עם חשיפות וסיכוני אשראי

  ה והניהול של סיכוני האשראי לציבורהחשיפ. 1

  :להלן היתרות המשוקללות של סיכון אשראי מאזני

    2009ביוני  30        

יתרות 

  סיכון

  ניכוי 

  מההון

יתרות   שיעורי שקלול  

  מאזניות

  

  200%  100%  50%  20%  0%  

    ח"במיליוני ש            

  נכסים                

  ים ופיקדונות בבנקיםמזומנ  39,390  24,828  14,562  -  -  -  -  2,912

  ניירות ערך   56,944  31,338  19,634  -  5,928  155  )111(  10,164

  

79  

  

  

  

-  

  

79  

  

-  

  

-  

  

1,002  

  

1,081  

ניירות ערך שנשאלו או נרכשו 

  במסגרת הסכמי מכר חוזר

  אשראי לציבור  207,547  13,535  941  14,639  178,432  -    185,940

  אשראי לממשלה  452  437  -  -  15  -    15

  )א(השקעות בחברות כלולות   1,862  -  -  -  1,786  -  76  1,786

  בניינים וציוד  3,528  -  -  -  3,528  -  -  3,528

  נכסים אחרים  8,875  809  3,398  -  4,370  -  298  5,050

  סך כל הנכסים  319,679  71,949  38,535  14,639  194,138  155  263  209,474

  

    2008בדצמבר  31      

יתרות 

  סיכון

  ניכוי 

  ההוןמ

יתרות   שיעורי שקלול

  מאזניות

  

  100%  50%  20%  0%  

    ח"במיליוני ש          

  נכסים              

  מזומנים ופיקדונות בבנקים  33,130  19,304  13,808  -  18  -  2,779

  ניירות ערך   44,910  20,719  16,117  -  8,074  -  11,298

  

76  

  

-  

  

76  

  

-  

  

-  

  

125  

  

201  

ניירות ערך שנשאלו או נרכשו 

  מסגרת הסכמי מכר חוזרב

  אשראי לציבור  213,548  14,644  900  14,761  183,243  -  190,803

  אשראי לממשלה  520  481  -  -  39  -  39

  )א(השקעות בחברות כלולות   1,842  -  -  -  1,772  70  1,772

  בניינים וציוד  3,445  -  -  -  3,445  -  3,445

  נכסים אחרים  13,529  1,361  5,473  -  6,440  255  7,535

  סך כל הנכסים  311,125  56,634  36,298  14,761  203,107  325  217,747

  

יתרות השקעות במניות ובכתבי התחייבות נדחים של חברות פיננסיות מנוכות מההון ולפיכך   )א(

  .גם מיתרת ניירות ערך ומהשקעות בחברות כלולות
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 :ח"מיליוני שב, 2009 ביוני 30-להלן נתונים להפחתות סיכון אשראי בקבוצה ל. 2

  
כוסה על ידי מ

ביטוח סיכוני 
  סחר חוץ

  
מכוסה על 

ידי ערבויות 
  בנקים

  

בבטחון 

  פיקדונות 

  
בבטחון 

ניירות ערך 
  של בנקים

  
בבטחון 

ניירות ערך 
  ממשלתיים

  

  מזומנים ופיקדונות בבנקים  -  -  -  -  158

  אשראי לציבור  1,003  24  12,566  734  14

  נכסים אחרים  12  -  121  1  -

  

  

4  

  

  

451  

  

  

2,264  

  

  

-  

  

  

198  

שווה ערך מאזני של 

עסקאות שבהן היתרה 

  מייצגת סיכון אשראי

  

-  

  

2  

  

552  

  

-  

  

78  

שווה ערך מאזני של 

  מכשירים פיננסיים נגזרים

  :ח"במיליוני ש, 2008בדצמבר  31- להלן נתונים להפחתות סיכון אשראי בקבוצה ל

  
כוסה על ידי מ

ביטוח סיכוני 
  סחר חוץ

  
ל מכוסה ע

ידי ערבויות 
  בנקים

  

בבטחון 

  פיקדונות 

  
בבטחון 

ניירות ערך 
  של בנקים

  
בבטחון 

ניירות ערך 
  ממשלתיים

  

  מזומנים ופיקדונות בבנקים  -  -  -  -  69

  אשראי לציבור  1,547  3  13,125  775  19

  נכסים אחרים  60  -  140  -  -

  

  

1  

  

  

521  

  

  

2,638  

  

  

-  

  

  

205  

שווה ערך מאזני של 

רה עסקאות שבהן הית

  מייצגת סיכון אשראי

  

-  

  

-  

  

248  

  

-  

  

198  

שווה ערך מאזני של 

  מכשירים פיננסיים נגזרים

ל הינם לצורך הפחתת נכסי סיכון לחישוב הלימות ההון כמתחייב מהוראות "הנתונים הנ

  .בנק ישראל

  סיכון אשראי בפעילות במכשירים נגזרים  .3
  

  :להלן יתרות משוקללות של סיכון אשראי חוץ מאזני

  
    2009ביוני  30          

  יתרות 

  סיכון

שווה ערך   שיעורי שקלול

  מאזני

יתרות 

  ערך נקוב

  

  100%  50%  20%  0%  

    ח"במיליוני ש          

  מכשירים חוץ מאזניים              

  עסקאות שבהן היתרה מייצגת               

  סיכון אשראי   96,056  24,420  2,469  1,039  -  20,912  21,120

  מכשירים נגזרים  258,585  26,287  630  16,552  -  9,105  12,415

  אחרים  1,209  121  -  -  -  121  121

  סך כל מכשירים חוץ מאזניים  355,850  50,828  3,099  17,591  -  30,138  33,656
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    2008בדצמבר  31          

  יתרות 

  סיכון

שווה ערך   שיעורי שקלול

  מאזני

יתרות 

  ערך נקוב

  

  100%  50%  20%  0%  

    ח"יליוני שבמ          

  מכשירים חוץ מאזניים              

  עסקאות שבהן היתרה מייצגת               

  סיכון אשראי   96,273  25,252  2,870  1,290  -  21,092  21,350

  מכשירים נגזרים  250,939  25,472  448  15,987  -  9,037  12,234

  אחרים  1,595  159  -  -  -  159  159

  סך כל מכשירים חוץ מאזניים  348,807  50,883  3,318  17,277  -  30,288  33,743

מוצג בנכסים אחרים (נגדי לחוזה  חשיפת אשראי בגין שווי הוגן של נגזרים לפי צד  .4

  ): 2009 ביוני 30ליום 

  
סך 
  הכל

  
  ללא 
  דרוג

  
  נמוך 

  B-  - מ

BBB  
  עד
-BBB  

  
 
- A  

   
  

A 

  
 

A+ 

AAA   
  עד
 -AA  

   

  בנקים זרים  ח"במיליוני ש          

  )1(בגוש האירו   215  145  109  205  2  -  9  685

  )2(באנגליה    327  477  384  66  14  -  -  1,268

  ב"בארה  8  134  155  3  -  -  -  300

  אחר  15  133  10  -  -  -  -  158

  כ בנקים זרים"סה  565  889  658  274  16  -  9  2,411

                  

  )3(בנקים בישראל   5  176  -  134  490  -  20  825

                  

  לפי ענפי משק לקוחות עיסקיים                

  )4(שירותים פיננסיים                 685

  )5(תעשיה                   702

  ן"בינוי ונדל                246

  תחבורה ואחסנה                149

  מסחר                122

  חשמל ומים                200

  שרותים עיסקיים                9

  אנשים פרטיים                33

  תקשורת ושירותי מחשב                52

  םאחרי                13

  סך כל לקוחות עסקיים                2,211

  *אחרים                  223

  סך כל חשיפה                5,670

  .עיסקאות הפוכות שבוצעו על ידי הלקוחות וקוזזו לצורך סיכון לפי ענפי משק* 

  .מדינות 6-סכום זה כולל עסקאות ב) 1( 

  .בנקים 22סכום זה כולל עסקאות עם   )2( 

  .בנקים 13עם סכום זה כולל עסקאות ) 3( 

 72כאשר הלקוח עם הסכום הגבוה ביותר הינו בסך , לקוחות 174סכום זה כולל עסקאות עם   )4( 

  .ח"מיליון ש

 482לקוחות כאשר הלקוח עם הסכום הגבוה ביותר הינו  246סכום זה כולל עסקאות עם   )5( 

  . ח"מיליון ש
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  חשיפת אשראי למוסדות פיננסיים זרים

  ):1(וסדות פיננסיים זרים להלן חשיפת אשראי למ

      2009 ביוני 30ליום  

  סיכון  

) 2( מאזני אשראי

  ניירות 

  )3(ערך 

סיכון אשראי חוץ 

 )4(מאזני נוכחי 

חשיפת אשראי 

 נוכחית

    ח"במיליוני ש 

     )5( דרוג אשראי חיצוני

AAA   עד–AA 3,573 3,551 1,562 8,686 

+ A  עד-A  11,171 11,044 6,331 28,546 

+BBB עד-BBB  556  488  71  1,115  

+ BB  עד- B  303  26 19 348 

 B  15 2 - 17 -נמוך מ

 1,073 108 264 701  ללא דירוג

  סך הכל חשיפת אשראי נוכחית 

  למוסדות פיננסיים זרים

  

16,319 

  

15,375 

  

8,091 

  

39,785 

  209  -  205  4  יתרות חובות בעייתיים

  

      2008בדצמבר  31ליום  

  ון סיכ 

) 2( מאזני אשראי

  ניירות 

  )3(ערך 

סיכון אשראי חוץ 

 )4(מאזני נוכחי 

חשיפת אשראי 

 נוכחית

    ח"במיליוני ש 

     )5( דרוג אשראי חיצוני

AAA   עד–AA 6,195 3,921 2,084 12,200 

+ A  עד-A  9,353 8,999 3,755 22,107 

+BBB עד-BBB  221  225  39  485  

+ BB  עד- B  402  - 15 417 

 B  8 111 3 122 -נמוך מ

 793 105 9 679  ללא דירוג

  סך הכל חשיפת אשראי נוכחית 

  למוסדות פיננסיים זרים

  

16,858 

  

13,265 

  

6,001 

  

36,124 

  135  -  135  -  יתרות חובות בעייתיים

  . חברות ביטוח וגופים מוסדיים, בנקים להשקעות, בנקים: מוסדות פיננסיים זרים כוללים  )1(

ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר , אשראי לציבור, פיקדונות בבנקים  )2(

  ).שווי הוגן של נגזרים.(נכסים אחרים בגין מכשירים נגזריםו

ח "מיליון ש 2,873בשווי הוגן של  2009ביוני  Subordinatedכולל אגרות חוב של בנקים מסוג   )3(

  .ח"מיליון ש 3,083 2008ובדצמבר 

  .)ללא נגזרים חוץ מאזניים(התחייבויות למתן אשראי  ,בעיקר ערבויות  )4(

ככלל הבנקים הזרים אליהם קיימת חשיפת אשראי מדורגים על ידי שתים או שלוש סוכנויות   )5(

  ). S&P, Moody's, Fitch(הדירוג המובילות בעולם 

  :הערות

  .ובות מסופקיםלאחר ניכוי ההפרשות הספציפיות לח מוצגתחשיפת האשראי   .א

ראה פירוט בבאור ניירות (חשיפות האשראי אינן כוללות השקעות בניירות ערך מגובי נכסים   .ב

  ).ערך

ובכלל זה בהשקעה ישירה בהון . חלק מהבנקים קיבלו תמיכות ממשלתיות באופנים שונים  .ג

 בערבויות לגיוס מקורות, בערבות ממשלתית לתיקי נכסים מסוימים של הבנקים, הבנק

  .'וכו, לבנקים

ברוקרים /למידע נוסף לגבי הרכב חשיפות האשראי בגין מכשירים נגזרים מול בנקים ודילרים  .ד

  .בדוח הכספי 7ראה ביאור ) מקומיים וזרים(
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לחברות החזקה , מתייחסת לבנקים מסחרייםלמוסדות פיננסיים זרים חשיפת האשראי 

  . סדייםוגופים מו חברות ביטוח, בנקים להשקעות, בנקאיות

, צרפת, גרמניה(אירופה   ;44.5%ב  "בארה :מתחלקות כדלהלןלפי מדינות  החשיפות

  ; 19.6%ומדינות אחרות  ;16.2% בריטניה  ;19.7%) בנלוקס ומדינותספרד , שוויץ

מהם לתקופות קצרות עד שבוע   90%-כ, החשיפה כוללת בעיקר פיקדונות בבנקים הזרים

על רקע המשבר בשווקים הפיננסיים . שנים 5של  עד  בדרך כלל לתקופה, ואגרות חוב

. מנהל הבנק מעקב הדוק אחר מצבם של בנקים בעולם, והחלשות איתנותם של בנקים

צימצם הבנק משמעותית את רשימת הבנקים  2009וברביע הראשון של  2008במהלך שנת 

  .הםל מבצעים פיקדונות וכן הוקטן היקף החשיפה של"שבהם הבנק והשלוחות בחו

על רקע המשבר הפיננסי הגלובלי הבנק פועל ונוקט באמצעים להקטנת החשיפות 

  .והסיכונים ככל שניתן

פרטים נוספים על ההשקעה בניירות ערך בעיקר באגרות חוב של בנקים זרים מובאים 

  .39בעמוד 

  :ניהול החשיפה וקווי אשראי למוסדות פיננסיים זרים מביא בחשבון בין היתר

שהוא משתקף בין היתר בהונם העצמי לאחר המחיקות בגין הפסדים  גודלם כפי  - 

  .והגדלות ההון של השנה החולפת

  ).בפרט ההון הראשוני(כפי שמשתקפת מיחסי הלימות ההון , עוצמתם  - 

הערכת השוק כפי שמשתקפת בשווי השוק של מניותיהם ובסיכון כפי שנאמד בעזרת   - 

  .שלהם  (CDS)נגזרי האשראי 

  .ל פי סוכנויות הדירוג הבינלאומיותהדירוג ע  - 

  .חוסנה הפיננסי של המדינה בה נמצא מרכז פעילותו של הבנק  - 

 על ידיל זה השקעה ישירה בהון הבנקים לובכ, כגון מידת הגיבוי, שיקולים נוספים  - 

  . במדינותיהן ובנקים אחרים  בנקיםאותם לצורך הבטחת האיתנות של , ממשלות

מגבלות על סכומי , ה למוסדות פיננסיים זרים כוללת בין היתרמדיניות ניהול החשיפ  - 

  .החשיפה ברמת בנק ומדינה

  :חשיפה למדינות זרות

החשיפה למדינות זרות לפי סיכון סופי מתחלקת בין גאוגרפיות ומדינות כאשר עיקר 

החשיפה למדינות הינה החשיפה  .החשיפה הוא למדינות במערב אירופה ובצפון אמריקה

  .חות הפועלים באותן מדינותבגין לקו

  ,אי של המדינות כפי הדירוג של הבנק העולמירלהלן החשיפה למדינות לפי דרוג האש

  .ח"במיליוני ש 2009ביוני  30ליום 

  

  דרוג

  

  חשיפה

  מאזנית

חשיפה 

חוץ 

  מאזנית

  

  סך הכל 

  חשיפה 

 אחוז

החשיפה 

  מסך הכל

  

מזה 

  בעייתיים

  OECD  65,181  34,057  99,238  95.30  2,094מדינות 

  14  1.40  1,435  199  1,236  מדינות עם הכנסה גבוהה

  16  2.60  2,732  466  2,266  גבוהה  מדינות עם הכנסה בינונית

  2  0.70  728  261  467  מדינות עם הכנסה בינונית נמוכה

  -  -  22  18  4  מדינות עם הכנסה נמוכה

  2,126  100.00  104,155  35,001  69,154  סך הכל

מדינה (מדינות זרות עם בעיות נזילות כפי שהוגדר על ידי בנק ישראל  סכום החשיפה ל

או   CCCאו שהתחייבויותיה מדורגות בדירוג אשראי  IMF-אשר מקבלת סיוע כספי  מ

  .מדינות 11- ח ומתייחס ל"מיליון ש 429מסתכם בסך ) נמוך יותר

  :הגדרת המדינות הינו בהתאם להכנסה הלאומית לנפש כדלהלן

  .לנפש$  11,455מעל  –הה הכנסה גבו

  .לנפש$  11,455עד $  3,706- מ -הכנסה בינונית גבוהה  

  .לנפש$  3,706עד $  936-מ –הכנסה בינונית נמוכה 

  .לנפש $ 935עד  –הכנסה נמוכה 
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  :להלן שמות המדינות העיקריות בכל אחת מהקטגוריות

  :OECDמדינות   .א

, דנמרק, כיה'צ, קנדה, בלגיה ,אירלנד, אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, ב"ארה  

  .שבדיה, הולנד, לוקסמבורג, שוויץ, ספרד, יפן, בריטניה, צרפת, הונגריה, פינלנד

  :מדינות עם הכנסה גבוהה  .ב

  .איי קיימן, סלובניה, סינגפור, מונקו, הונג קונג, קפריסין, ישראל  

  :מדינות עם הכנסה בינונית גבוהה  .ג

דרום , רוסיה, רומניה, פולין, פנמה, מקסיקו, ילה''צ, בולגריה, ברזיל, ארגנטינה  

  .אורוגואי, ונצואלה, טורקיה, אפריקה

  :מדינות עם הכנסה בינונית נמוכה  .ד

, תאילנד, פיליפינים, פרגואי, פרו, ירדן, הודו, מצרים, אקואדור, קולומביה, סין  

  .אוקראינה

  :מדינות עם הכנסה נמוכה  .ה

  .נפאל, יטיהא, חלק גדול ממדינות אפריקה  
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  מצב ההצמדה

 2.5-של כמעודף ירדה החשיפה הקבוצתית במגזר המדדי  2009של  ההראשונ מחציתב

הון וכתבי  שטרי  מגיוסבעיקר  הגרעון נובע. ח"מיליארד ש 1.3-של כ לגרעוןח "מיליארד ש

   .מדדיה אשראישל ה ועודף פרעונות על העמדותהתחייבויות נדחים 

  :להלן מצב מאזני ההצמדה

  הנזילות  מצבומקורות הגיוס 

  מצב הנזילות

   –מערכת ה 

 1- מ נטו בכ"הגדיל בנק ישראל את היקף מכרזי המק, 2009במחצית הראשונה  של שנת 

  .ח "מיליארד ש 72-ח לרמה של כ"מיליארד ש

וני בבנק ישראל לסוף י) ש ופיקדונות מוניטריים"עו(היקף יתרות המערכת הבנקאית 

ח בסוף "מיליארד ש 44-ח וכ"מיליארד ש 54- לעומת כ, ח"מיליארד ש 78-עמד על כ 2009

  . בהתאמה 2008הרביע הראשון של השנה ובסוף שנת 

לעומת , ח"מיליארד ש 66- היקף יתרות אלו ברביע השני של השנה עמד בממוצע על כ

  .ח ברביע הראשון של השנה"מיליארד ש 43- ממוצע של כ

לעומת , 2009ח בסוף יוני "מיליארד ש 19- של לאומי בבנק ישראל עמד על כ היקף היתרות

 2008ח בסוף הרביע הראשון של השנה ובסוף שנת "מיליארד ש 13- ח וכ"מיליארד ש 12-כ

  .בהתאמה

זאת , ח"מיליארד ש 15- לאומי ברביע השני של השנה עמד בממוצע על כשל היקף היתרות 

  .ח ברביע הראשון של השנה"מיליארד ש 13- לעומת ממוצע של כ

הגידול המשמעותי ביתרות המערכת הבנקאית ובלאומי במחצית הראשונה של השנה נובע 

  :מהפעולות הבאות שנוקט בנק ישראל, בין היתר

פעיל בנק ישראל תוכנית להגדלת רמת יתרות מטבע החוץ על ה, 2008החל מחודש מרס 

מיליון דולר  100-שות מטבע החוץ על כעומד קצב רכי 2008מיולי . ידי רכישות דולרים

באוגוסט הודיע  3- בנוסף ב .מיליון דולר בימי שישי 50- בכל אחד מהימים שני עד חמישי ו

ח במקרה של תנודות חריגות בשער החליפין אשר "בנק ישראל  כי מעתה יפעל בשוק המט

קד ח אינו מתפ"אינן תואמות את התנאים הכלכליים הבסיסיים או כאשר שוק המט

הודיע בנק ישראל על הפסקת תכנית הרכישות הקבועות  2009באוגוסט  10- ב .כיאות

  .מיליון דולר 100היומיות של 

ח "פועל בנק ישראל בשוק הפתוח ומבצע פעילות באג, 2009לפברואר  17- החל מ

עומד קצב , 2009מסוף מרס בהתאם להודעה של בנק ישראל . ממשלתיות בשוק המשני

עד  ביוםח "מיליון ש 200-על כ -וצמודות למדד שקליות -ממשלתיות הח "אגהרכישות 

באוגוסט   5-ביולי הודיע בנק ישראל כי ב 7- ב. ח"מיליארדי ש 15-20להיקף כולל של 

ח ממשלתיות בשוק המשני וכי אין בכוונתו למכור את ניירות הערך "יפסיק לרכוש אג

  .שרכש

  , מצב ההצמדה
  ומצב הנזילות

     2009 ביוני 30ליום     2008בדצמבר  31ליום   

    לא צמוד  צמוד מדד  )2( מטבע חוץ  לא צמוד  צמוד מדד  )2(ץ מטבע חו

    ח"מיליוני ש        

  )1(סך הנכסים    146,160  58,749  121,288  139,574  60,377  117,153

  )1(סך התחייבויות   128,743  60,044  125,439  125,563  57,920  123,266

  סך החשיפה במגזר  17,417  )1,295(  )3( )4,151(  14,011  2,457  )6,113(

  .כולל עסקות עתידיות ואופציות) 1(      

  .כולל צמוד מטבע חוץ) 2(        

  ל וכן"נובעת בעיקר מעסקת חיסוי בגין ההשקעות בחברות בנות בחו SHORT-הפוזיציה ב) 3(

  .ל"גין אגרות חוב בחומהקרן השלילית ב     
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  -בנקה

כתוצאה , משיך להצביע על נזילות גבוהההרכב הנכסים וההתחייבויות של הבנק מ

תוך דגש על גיוס פיקדונות ממספר , ממדיניות מכוונת לגיוס מקורות יציבים ומגוונים

הנזילות הגבוהה משקפת . ארוכותגדול של לקוחות לטווחי זמן שונים ובכלל זה לתקופות 

ופקדים מהנכסים מ 41%- כ .המוניטרית המרחיבה שנוקט בנק ישראל המדיניות גם את

  .או מושקעים בניירות ערך בעיקר באגרות חוב ממשלתיים/בבנקים ו

  .ח"מיליארדי ש  64.9-לבנק מזומנים ופיקדונות בבנקים בהיקף של  כ

המושקע בעיקר באגרות , ח"מיליארד ש 48.5- לבנק תיק ניירות ערך  בהיקף של כ, כמו כן

  . ל"ם בחוובנקי, ל"אגרות חוב ממשלתיות בחו, חוב ממשלתיות בארץ

לא כולל (מזומנים ופיקדונות בבנקים וניירות ערך  -שיעור הנכסים הנזילים נטו של הבנק 

 30מסך הנכסים של הבנק ליום  39.0%בניכוי פיקדונות מבנקים עמד על   ) מניות וקרנות

  . 2008בדצמבר  31-ב 33.3%- בהשוואה ל, 2009ביוני 

בהשוואה  59.8%הוא , 2009ביוני  30ליום  הציבור תשיעור האשראי לציבור מסך פיקדונו

  . 2008בדצמבר  31-ב 65.3%- ל

לאומי מקיים מעקב שוטף אחר מצב הנזילות שלו ואחר מדדים המיועדים להתריע על 

באמצעות מודל פנימי שפותח בבנק בהתאם להוראת , בין היתר, שינויים במצב הנזילות

, ל נבחנות ומתעדכנות באופן שוטףההנחות השונות העומדות בבסיס המוד. בנק ישראל

    . בהתאם להתפתחויות שחלות בפרמטרים הרלבנטיים העיקריים

גידול . ח"הן בשקלים והן במט, חל גידול בפיקדונות הציבור 2009במהלך הרביע השני של 

, ובנוסף, ח"מיליארד ש 1- בסך של כ) הון משני עליון(זה כולל גיוס שטרי הון  נדחים 

במהלך התקופה חלה  .ח"מיליארד ש 1.5בסך צמודי מדד ייבות נדחים הנפקת כתבי התח

. ככל הנראה על רקע הריביות הנמוכות, ש"הסטה של כספים מפיקדונות קצרים לעו

עודפים אלו הופנו . הגידול בפיקדונות הציבור תרם לגידול בעודפי הנזילות בשקלים

ח חלף פיקדונות בבנקים "ח חל גידול בתיק האג"במט. ח הממשלתי"להגדלת תיק האג

  .ל"בחו

  .78לפרטים נוספים למצב הנזילות ראה בפרק ניהול סיכונים עמוד 

  מקורות ושימושים בבנק

החלה מגמה של הסטת , על רקע המשבר בשוקי ההון, 2008שנת מחצית השנייה של ב

לעומת זאת במחצית הראשונה של שנת . כספי הציבור מהשקעה בשוק ההון לפיקדונות

  .ניכרת חזרה איטית לשוק ההון 2009

מיליארד   8.7-ב 2009יתרת פיקדונות הציבור בבנק עלתה במחצית הראשונה של שנת 

בנטרול השפעת השינויים בשער החליפין של השקל ביחס למטבעות החוץ . 3.9%, ח"ש

  .2.5%- גדלו פיקדונות הציבור ב

לא (ם צמודי מדד הבנק הנפיק שטרי הון נדחי 2009מאי ואפריל החודשים במהלך 

ובאמצעות לאומי , ח"מיליארד ש 1- המסווגים כהון משני עליון בסך של כ) סחירים

למימון הונפקו לציבור כתבי התחייבות נדחים צמודי מדד המסווגים כהון משני תחתון 

  .ח נוספים"מיליארד ש 1.5-בסך של כ

ח "מיליארד ש 2- לאומי למימון הנפיק שטרי הון נדחים בסך כ, 2009בחודש אוגוסט 

 1- ו, 5%ח צמוד מדד בריבית קבועה של "מיליארד ש 1. המסווגים כהון משני עליון

  .לשנה מ"מעל תשואת מק 2%ח שקלי לא צמוד בריבית משתנה במרווח של "מיליארד ש

עם אופציה של הבנק לפרעון מוקדם כל שנה , שנה 50שטרי ההון הונפקו לתקופה של 

    .ים מסויימיםבהתקיים תנא, שנה 11מתום 

, ח"מיליארד ש 7.0-בכ 2009יתרת האשראי לציבור ירדה במחצית הראשונה של שנת 

בנטרול השפעת השינויים בשער   הירידה היתה בכל המיגזרים. 4.8%שיעור ירידה של 

  .5.5%- בהחליפין של השקל ביחס למטבעות החוץ ירד האשראי 
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  2זל אהערכות לקראת ב

את הנוסח האחרון של האמנה למדידת  2006פרסמה ביוני זל לפיקוח בנקאי אועדת ב

לאחר הנחיות של הבנקים , שאמורה להיות מיושמת") 2זל באהוראות ("הלימות הון 

  .המרכזיים

הינו כי לראשונה נדרשים התאגידים הבנקאיים להקצאת הון  2זל אחידוש בהוראות בה

הקיימים עד כה , כוני השוקבנוסף לסיכוני האשראי ולסי, לתחום הסיכונים התפעוליים

ובנוסף לכך האפשרות להשתמש ") 1באזל (" 311ניהול בנקאי תקין  על פי הוראות

 1במודלים לדרוג פנימי המתייחסים לרגישות הסיכון של הלווים בשונה מהוראות באזל 

  .המתייחסות למשקלי סיכון עבור קבוצות נכסים

הנחיות ודרישות המבוססות ברובן  ,פרסם המפקח שורה של מסמכים 2008-2007במהלך 

ובנוסף לכך טיוטות של מסמכים והנחיות  להתייעצות עם , זלאעל מסמכי ועדת ב

קובץ שאלות , כמו כן פרסם המפקח באתר האינטרנט של בנק ישראל .המערכת הבנקאית

ובו התייחסות המפקח לסוגיות והבהרות שהועלו על , 2009ותשובות המעודכן לחודש יוני 

  . המערכת הבנקאיתידי 

, 2009בסוף שנת  2של הוראות באזל כי בעת היישום לראשונה על הבנקים הודיע המפקח 

הגישה  חישוב ההון לפיהתאגידים הבנקאיים יידרשו לכל הפחות לעמוד בדרישות 

וסיכונים תפעוליים כמפורט במסגרת העבודה  סיכוני אשראי, סיכוני שוקלהסטנדרטית 

  . באזלשל ועדת 

כי הבנקים יידרשו לדווח לפיקוח על הבנקים לגבי דרישת ההון מסר קוח על הבנקים הפי

וכן על בסיס  2008בדצמבר  31- החל מ 2 באזללפי הגישה הסטנדרטית שבנדבך הראשון ב

ורק החל , פי ההוראות הקיימותעל כאשר הקצאת ההון בפועל תהיה , 2009רבעוני בשנת 

  .גישה הסטנדרטיתעל פי ה, 2 באזלן לפי הוראות תידרש הקצאת הו 2009בדצמבר  31-מ

ולפי החישובים  2008בדצמבר  31- הבנק דיווח לבנק ישראל על נתוני הלימות ההון ל

לפי  11.6%לעומת  10.5%נדבך ראשון הינו  2הראשוניים יחס הלימות ההון לפי באזל 

ולפי  2009ני ביו 14- נשלח לבנק ישראל  ב 2009במרס  31דיווח נוסף בגין .  1באזל 

חלק  .1לפי באזל  11.9%לעומת  10.6%הראשונים יחס הלימות ההון הינו ם החישובי

  .2009משמעותי מהפער נובע מקרן ההון השלילית לסוף מרס 

  הערכות קבוצת לאומי 

 קבוצהנערכת קבוצת לאומי ליישום ההנחיות באמצעות פרויקט חוצה  2006מאז שנת 

העומד בראש ועדת , ל"הינה בכפיפות למשנה הבכיר למנכ מנהלת הפרויקט. ל"בארץ ובחו

  . ופועלת באמצעות צוותי עבודה ייעודיים ברחבי הבנקההיגוי לפרויקט 

  :במסגרת ההערכות בוצעו הפעולות הבאות

  . למידת הדרישות במסמכי באזל ובנק ישראל וביצוע סקרי פערים על פיהם  .1

 .לסגירת הפערים חידות הקבוצההכנת תכנית עבודה מפורטת ברמת בנק וי  .2

, שדרוג מערכות ניהול סיכונים וחישובי הון/ ערכות תשתית ורכישהמהתאמות   .3

מערכות אלה אמורות לשדרג ולשפר באופן ניכר את . וקישורם למערכות קיימות

 .בניהול ממוקד סיכונים יכולת  הבנק

 .סיכוןאיסוף נתונים והקמת מאגרי מידע הדרושים לאמידת משתני ה  .4

 . ים בתחום ניהול סיכוני אשראישינויים ארגוניים ותהליכ  .5

 .תהליכי פיתוח מודלים הנדרשים ליישום גישות מתקדמות בסיכוני אשראי  .6

 . ומיפוי סיכונים תפעוליים כחלק  מתכנית תלת שנתית סיקור  .7

מדיניות (. התחלת תהליך ביצוע התאמות נדרשות במדיניות ניהול הסיכונים ובנהלים  .8

  .)שוק ותפעולי, סיכוני אשראי
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מדידת רווחיות קווי העסקים גם על פי מודלים של תשואה מותאמת לסיכון   .9

RORAC (Return on Risk Adjusted Capital). 

סטנדרטית המפורטת הגישה ההבנק נערך ליישם את דרישות בנק ישראל בנוגע ליישום 

וגישה בסיסית , סיכוני אשראי ושוקבהתייחס ל, 2009 בנדבך הראשון החל מסוף

, לאחריה תיושם הגישה הסטנדרטיתששנים  שלושבסיכונים תפעוליים לתקופת מעבר בת 

  . גם בסיכונים תפעוליים

מבוצעים תהליכי התאמה עסקיים ומכוניים רבים ברמת הבנק , במסגרת הערכות זו

כך נשען הבנק על  כאשר לצורך, על מנת לעמוד בדרישות הגישה הסטנדרטית, והקבוצה

לעניין חישוב ההון וניהול סיכוני , מרכזית שנרכשה לטובת הנושאמיחשוב מערכת 

כמו כן ממשיך הבנק . המערכת תשמש הן את הבנק והן את יחידות הקבוצה. אשראי

בסיכוני  Internal Ratings-Based Approach – IRBלהיערך לדרישות הגישות המתקדמות 

תהליכים לפיתוח מודלים פנימיים , בניית מאגרי מידע, נתונים באמצעות איסוף, אשראי

וחומרת ההפסד בעת  PD- Probability Of Defaultאמידת ההסתברות לכשל , לדרוג פנימי

ושדרוג המערכות לדרוג לווים  הכולל גם החלפ LGD(- loss Given Default(כשל 

  .קמעונאיים ועסקיים

  ICAAP -לאומי תהליך להערכת הלימות ההוןהותנע בקבוצת  2008השני של  ברביע

 )Internal Capital Adequacy Assessment Process (. 

, "תהליך סקירת הפיקוח"תהליך זה מרכז את העמידה בדרישות הנדבך השני לבאזל 

  . על פי דרישת בנק ישראל 2009לסוף  2ודרוש לצורך השלמת ההיערכות לבאזל 

  :זייםהתהליך מתחלק לשני רכיבים מרכ

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

בעת הערכת הלימות ההון יש להתחשב בתוכניות . הסיכון ופרופיל הסיכון

האסטרטגיות של הקבוצה וצרכי ההון העתידיים כפי שהם מתבטאים בתוכנית 

לבחון את יכולת העמידה של יש , כמו כן. אל מול התחזיות הכלכליות, התלת שנתית

התכנון ואת השינויים הדרושים אל מול תרחישי קיצון בעלי חומרה שונה כגון מיתון 

ההגדרות של רמות החומרה השונות בהם , לאחר הבשלת התהליך .קל ומיתון חריף

דבר שעשוי , משתמשים לצורך הגדרת חומרת גורמי הסיכון עשויות להשתנות

  .ות הסיכוןלהוביל כמובן לעדכון רמ

בחינת עמידת ניהול הסיכונים , שנתית של ניהול הסיכונים בקבוצה הסקיר  .2

איתור החוזקות והחולשות ובניית תוכניות , 2בסטנדרטים שנקבעו במסגרת  באזל 

הערכת תהליכי ניהול הסיכונים . עבודה לשיפור ועדכון תהליכי ניהול הסיכונים

מכיוון שללא ניהול סיכונים חזק  והולם , קשורה באופן הדוק להערכת הלימות ההון

  . יש צורך בכרית הון גדולה יותר כנגד הפסדים

לבנק הוגשה טיוטה ראשונה של המסמך . ICAAP-במסמך ה מרוכזיםתוצרי התהליך 

הדוח  בסמוך לאחר פרסוםוהמסמך השנתי צפוי להיות מוגש  2009ביולי  1- ישראל ב

  .2009השנתי לשנת 

מנהל : "פרסם המפקח על הבנקים מסמך טיוטה להתייעצות בנושא 2009ביוני  10-ב

המסמך מפרט את דרישת הפיקוח למנות ". סיכונים ראשי ופונקצית ניהול סיכונים

 .כללים ואחריות, ל בתאגידים הבנקאיים תוך קביעת עקרונות"ולבסס הפונקציות הנ

של רביע השלישי במהלך ה, התאגידים הבנקאיים התבקשו לתת התייחסותם לטיוטה זו

  . במהלכו גם אמורים להתקיים דיונים בנושא זה מול כל תאגיד בנקאיאשר  2009שנת 

הערכות קבוצת לאומי מחייבת השקעת משאבים ניהוליים וכספיים ניכרים שהושקעו עד 

ולמטרת שיפור ושדרוג , כה ויושקעו בשנים הקרובות על מנת לעמוד בדרישות בנק ישראל 

  .  סיכונים בקבוצהתהליכי ניהול ה
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אזרחיים , פורטו בדוח הדירקטוריון הליכים משפטיים 2008בדוח השנתי לשנת   .א

  .להם הבנק וחברות מאוחדות צד, ואחרים

למעט כמפורט , ל"לא חלו שינויים מהותיים בהליכים הנ, למועד פרסום דוח זה  

  .לדוחות הכספיים 6בביאור 

מההון  1%תלויות נגד הבנק תביעה שסכומה עולה על שיעור של אין בין התביעות ה  

למעט תביעות שפורטו , )ח"מיליון ש 202-כ, 2009 ביוני 30- ל(העצמי של הבנק 

  .לדוחות הכספיים 6בביאור 

של המחצית הראשונה במהלך פירוט בדבר בקשות לאישור תביעות ייצוגיות שהוגשו   

  . הכספייםלדוחות  .ג.6ראה בביאור ,  2009שנת 

נכללו בדוחות הכספיים , בהסתמך על חוות דעת משפטיות, לדעת הנהלת הבנק  

  . הפרשות נאותות לכיסוי נזקים אפשריים לכל התביעות

התקבלה בבנק קביעה של הממונה על ההגבלים העסקיים לפי  2009באפריל  26ביום   .ב

בנק  ן הבנק לבין לפיה בי, 1988- ח"התשמ, לחוק ההגבלים העסקיים) 1)(א(43סעיף 

התקיימו הסדרים כובלים , בנק המזרחי והבנק הבינלאומי, בנק דיסקונט, הפועלים

ועד תחילת חקירת  90- וזאת מראשית שנות ה, שעניינם העברות מידע הנוגע לעמלות

המדובר בקביעה אזרחית המהווה ראייה . 2004בחודש נובמבר , הרשות בענין

בשלב . ערר על קביעה זוהגיש החליט להבנק . ילכאורה לנקבע בה בכל הליך משפט

  .לא ניתן להעריך את השלכות הקביעה, מוקדם זה

לחוק  194לפי סעיף , התקבל מכתב דרישה מבעל מניות בבנק ,2009במאי  12ביום   .ג

ימים תביעה כנגד  45בתוך  במסגרתו נדרש הבנק להגיש, 1999-ט"התשנ, החברות

ועובדים בבנק ולחייבם בתשלום  )ירקטוריוןהכוללים גם את הד(נושאי משרה 

, )או יוסכם בפשרה(או בהשבת כספים לבנק אם יפסק על ידי בית המשפט /פיצויים ו

או /כי על הבנק לשלם ללקוחותיו ו, הנוגעות לעניין באחת התביעות הייצוגיות

 הדרישה נסמכת על. שלא כדין או להשיב כספים בגין גביית עמלות/לנציגיהם פיצוי ו

   .2009באפריל  26קביעת הממונה על ההגבלים העסקיים מיום 

לפנות לבית רשאי בעל המניות  ,לאור דחיית הדרישה. הדרישה דחה אתהבנק   

  . ל בשם הבנק"המשפט בבקשה לקבלת אישור להגיש את התביעה הנ

  

  

  

  

  

  הליכים משפטיים
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  מעורבות חברתית –לאומי למען הקהילה 

פרסמה קבוצת לאומי את  דוח האחריות התאגידית המלא  2009אי לקראת סוף חודש מ

. החברות הבנות המשמעותיות בקבוצה 5לראשונה כלל הדוח דיווח על . 2007-2008לשנים 

סביבתית של /החברתיתהדוח מפרט את ההשקעה . GRI - מטעם ה +Aהדוח זכה לדירוג  

  . לאומי וכן את נושא ממשל תאגידי ואתיקה בעסקים

. 2009 התפרסם בתחילת יוני 2009דירוג מעלה לאחריות תאגידית לשנת  –מעלה  דירוג

  .   וצוין כמצטיין בנושא ממשל תאגידי, לאומי דורג בקבוצת הדירוג הגבוהה ביותר

בתחומים בהם בחרה הקבוצה  2009הפעילות הקהילתית של לאומי נמשכת גם בשנת 

  .וע פרטני לאוכלוסיות במצוקהוסי, תרבות ואמנות, בני נוער, חינוך: להתמקד

  " קרן המאה למען דור המחר  -לאומי אחרי "

 .ה פרויקטים שונים בהם משקיעה העמותהתשעבני נוער לוקחים חלק ב 15,000-כ

חולקו  ובמסגרתו, 2009 בתחילת חודש אפרילהמבצע התקיים  - 2009פסחא 'קמחא ד

התרומות לפעילות התקבלו  . משפחות נזקקות ברחבי הארץ 2,000- חבילות מזון לכ

באמצעות  שגויסו תרומותו, תרומת העמותה, מעובדי ולקוחות הבנק והחברות הבנות

בו נחשף המבצע ונעשתה פנייה לקוראים להצטרף , עם ידיעות אחרונות יתוף פעולהש

  .ולתרום

עד כה הועבר ו, מוסדות אקדמיים ברחבי הארץ 27נחתמו הסכמים עם  -קרן המלגות 

- עבור מלגות לסטודנטים מצטיינים מרקע סוציומיליון שקלים  1.7-מלמעלה סכום של 

  .אקונומי נמוך

  'יזמים צעירים מיסודו של לאומי'ארגון 

יזמים "כחלק מתפיסת המעורבות החברתית של  לאומי שותפה הקבוצה ומעורבת בארגון 

ית הפועלת הינו חלק מיוזמה בינלאומ" יזמים צעירים ישראל"ארגון ". צעירים ישראל

בישראל . מדינות ברחבי העולם ובה לוקחים חלק מיליוני בני נוער 100בלמעלה מ 

  . בני נוער  מכל שכבות האוכלוסיה והמגזרים 4,000 –משתתפים למעלה מ 

התקיימה התחרות הארצית המסכמת של יזמים צעירים ובה הוכרזה  2009בחודש יוני 

, פאית שהתקיימה ברוטרדאם בתחילת יוליהזוכה אשר ייצגה את ישראל בתחרות האירו

הקבוצות המשתתפות  32מקרב ,  וזכתה במקום הראשון על התצוגה המרשימה ביותר

  .מאירופה

קבוצות של בני נוער הלומדים על הקמת  180- כפועלות בתכנית ) ט"ל תשס"שנה(השנה 

  .  עסק וניהולו ומתנסים בחוויית היזמות העסקית

  2009סויות של לאומי במחצית הראשונה של שנת סיכום היקף התרומות והח

תרמה קבוצת לאומי והעניקה חסויות למטרות  2009במחצית הראשונה של שנת 

 11.4 -מתוכם סך התרומות הוא כ, ח"מיליון ש 14.2-כחברתיות וקהילתיות בהיקף של  

  . ח"מיליון ש

  

  לאומי למען הקהילה

 נושאים נוספים. ד
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הסטנדרטים המקצועיים לפיהם , פרטים בדבר הביקורת הפנימית בקבוצה ובכלל זה

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

  .2008נכללו בדוח השנתי לשנת 

ונדון בועדת  2009במרס  11הוגש ביום   2008דוח המבקר הפנימי למחצית שניה של שנת 

   .2009באפריל  5ביום  הביקורת

ונדון  2009באפריל  30בנק הוגש ביום הבגין  2008לשנת דוח המבקר הפנימי השנתי 

  .2009במאי  3ביום  בועדת הביקורת

ונדון בועדת  2009ביוני  2בגין חברות בנות הוגש ביום  2008דוח המבקר הפנימי של שנת 

  .2009ביוני  7ביום  הביקורת

  

  

  

  

  

  

  המבקר הפנימי
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  בקרות ונהלים לגבי הגילוי בדוח הכספי

, חשבונאות ושוקי הון, ל הראשי וחבר הנהלה בכיר לכספים"בשיתוף המנכ, הנהלת הבנק

העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי 

ל הראשי של  הבנק וחבר הנהלה בכיר "המנכ, על בסיס הערכה זו. הגילוי של הבנק

הבקרות והנהלים לגבי הגילוי  ,זו הסיקו כי לתום תקופה, חשבונאות ושוקי הון, לכספים

לסכם ולדווח על המידע שהבנק נדרש , לעבד, של הבנק הינם אפקטיביים כדי לרשום

לגלות בדוח הרבעוני בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים ובמועד 

  . שנקבע בהוראות אלו

תי בבקרה הפנימית לא אירע כל שינוי מהו 2009 ביוני 30במהלך הרביע שהסתיים ביום 

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

  .מהותי על הבקרה הפנימית של הבנק על הדיווח הכספי

  (Sox Act 404)אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על  דיווח כספי 

 Sox - של ה 404ף חוזר המפרט הוראות ליישום דרישות סעיפירסם המפקח על הבנקים 

Act . נקבעו על ידי ה 404בסעיף - SEC וה- Public Company Accounting Oversight 

Board  הוראות באשר לאחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי וחוות דעת

  .לגבי הביקורת של הבקרה הפנימית על דיווח כספי יםרואי החשבון המבקר

  :בעותל קו"הוראות המפקח בחוזר הנ

שפורסמו  SEC -וכן את הוראות ה 404תאגידים בנקאיים יישמו את דרישות סעיף  •

  .מכוחו

, בקרה פנימית נאותה מחייבת קיום מערך בקרה על פי מסגרת מוגדרת ומוכרת •

 COSO )Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway - ומודל ה

Commission  (מש לצורך הערכת הבקרה הפנימיתעונה על הדרישות ויכול לש . 

מספק סטנדרטים מוגדרים לצורך הערכת מערכת הבקרה הפנימית  COSO - מודל ה

שמושפע על ידי , תהליךכ :רה ומגדיר בקרה פנימית כדלקמןופיבארגון והדרכים לש

   .הנהלה ואנשים אחרים בחברה, דירקטוריון

  :שה מרכיביםיש להתייחס לחמי COSO - בהתאם למודל ה

התנהלות  ,נבחנתבמסגרת מרכיב זה  : Control Environment - סביבת הבקרה  .1

אגרסיביות , קיומו של קוד אתי: ההנהלה תוך התייחסות לנושאים שונים כגון

 .ב"ההנהלה בדיווחים וכיו

הסיכונים  ,נבחניםבמסגרת מרכיב זה : Risk Assessment -ניהול סיכונים  .2

ם ותתי התהליכים הנבדקים אשר יש להם הרלוונטיים לגבי כל אחד מהתהליכי

 .השפעה על הדוחות הכספיים

הבקרות  ,נבחנותבמסגרת מרכיב זה : Control Activities - פעילויות הבקרה  .3

 .הרלוונטיות בכל אחד מהסיכונים שזוהו בשלב הערכת הסיכון

כי  בודקיםבמסגרת מרכיב זה : Information & Communication - תקשורת ומידע  .4

את המידע  מעבדמנגנון אשר  וכי קייםע הנדרש לפעילות הבנק הינו זמין המיד

 .לגורמים המתאימים בבנק ומעבירוהנקלט 

את קיומו של מנגנון אשר  ,בוחניםבמסגרת מרכיב זה : Monitoring - פיקוח ומעקב  .5

פיקוח נאות עשוי להתבטא בבחינה תקופתית של . מעקב אחר תיקון ליקויים בודק

התייחסות ההנהלה , יישום מתמיד של הזדמנויות לשיפורים, הפנימיתמערך הבקרה 

, להמלצות הבקרה הפנימית של רואי החשבון החיצוניים והגורמים הפנימיים

  .ב"הסתגלות מהירה להנחיות רגולטוריות חדשות וכיו

ההוראה בקבוצת לאומי בשיתוף יועצים שנשכרו לביצוע שוטף של ליישום  פועלהבנק 

  . הפרויקט

  בקרות ונהלים



        דוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריון

96  

  

התרחשו השינויים , ועד מועד פרסום הדוח 2009במהלך המחצית הראשונה של שנת 

  :הבאים בהרכב הדירקטוריון

נבחר מר ראובן אדלר , 2009ביולי  16באסיפה הכללית השנתית שהתקיימה ביום 

במקומו של מר מאיר , 2009ביולי  24כדירקטור חיצוני לתקופה של שלוש שנים החל מיום 

ביום  1999- ט"התשנ, ים את תקופת כהונתו השנייה בהתאם לחוק החברותדיין אשר סי

נבחרו מחדש , כמו כן. מר דיין תרם רבות לקידום עסקי הבנק ולהשבחתו. 2009ביולי  23

ואפרים צדקה אשר יצאו לפי התור והעמידו את   דורון כהן, אריה גנס, ים-ה ציפורה גל"ה

  .עצמם לבחירה מחדש

 ,ר הדירקטוריון לשנה נוספת"שר את המשך כהונת מר איתן רף כיודירקטוריון הבנק אי

  .וזאת בהתאם לאישור ועדת המניות של הבנק

הוחלט לאשר ולפרסם את , 2009באוגוסט  30בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 

 2009ביוני  30הבלתי מבוקרים של הקבוצה ליום  –תמצית הדוחות הכספיים המאוחדים 

  .יימו באותו תאריךולתקופות שנסת

ישיבות של  85 -ישיבות של מליאת הדירקטוריון ו 17התקיימו  2009יוני  - בתקופת ינואר 

    .ועדות הדירקטוריון

דירקטוריון הבנק מביע את הערכתו ותודתו לעובדים ולמנהלים של הבנק ושל חברות 

  .על עבודתם המסורה ותרומתם לקידום עסקי הקבוצה, ל"בארץ ובחו, הקבוצה

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

      
  איתן רף    גליה מאור

  ר הדירקטוריון"יו    מנהל כללי ראשי
  
  
  
  
  2009 באוגוסט 30
  
  

 דירקטוריון
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    ביוני 30לשלושה חודשים שנסתיימו ביום         

      2008         2009    

      הכנסות  )הוצאה(שיעור הכנסה     הכנסות  )הוצאה(שיעור הכנסה 

    תרהי  )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   133,315  1,008  3.06    108,226  1,463  5.51  

  )ה( ALM-ומשובצים  השפעת נגזרים  38,561  83      42,615  94    

  סך כל הנכסים  171,876  1,091    2.56  150,841  1,557    4.20

  )ד( התחייבויות  120,118  )210(  )0.70(    108,986  )738(  )2.75(  

  )ה( ALM-משובצים ו השפעת נגזרים  32,866  )33(      30,463  )2(    

  סך כל ההתחייבויות  152,984  )243(    )0.64(  139,449  )740(    )2.15(

  פער הריבית      2.36  1.92      2.76  2.05

  מטבע ישראלי צמוד למדד                

  )ד( )ג(נכסים   57,815  1,728  12.50    61,220  2,233  15.40  

  )ה( ALM-משובצים ו השפעת נגזרים  3,468  50      2,036  60    

  סך כל הנכסים  61,283  1,778    12.12  63,256  2,293    15.30

  )ד( התחייבויות  45,852  )1,283(  )11.67(    44,476  )1,547(  )14.67(  

  )ה( ALM-משובצים ו השפעת נגזרים  12,953  )395(      11,553  )395(    

  סך כל ההתחייבויות  58,805  )1,678(    )11.91(  56,029  )1,942(    )14.61(

  פער הריבית      0.83  0.21      0.73  0.69

  : מטבע חוץ                

  )ח"לרבות מטבע ישראלי צמוד למט(                

  )ט) (ד( )ג(נכסים   110,432  )3,725(  )12.83(    108,343  )5,272(  )18.07(  

  )ה: (השפעת נגזרים                

  מגדרים נגזרים  2,270  1      3,127  15    

   ALM-משובצים ו נגזרים  119,815  )3,028(      74,998  )3,574(    

  סך כל הנכסים  232,517  )6,752(    )11.12(  186,468  )8,831(    )17.63(

  )ד( התחייבויות  117,360  4,805  15.40    106,935  5,606  19.36  

  )ה: (השפעת נגזרים                

  מגדרים נגזרים  2,128  )1(      2,944  )26(    

   ALM-משובצים ו נגזרים  116,744  2,646      78,298  3,783    

  סך כל ההתחייבויות  236,232  7,450    12.03  188,177  9,363    18.46

  פער הריבית      2.57  0.91      1.29  0.83
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      )א(  )על בסיס מאוחד(שיעורי הכנסה והוצאה 
  סכומים מדווחים
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    ביוני 30לשלושה חודשים שנסתיימו ביום         

      2008         2009    

      הכנסות  )הוצאה(שיעור הכנסה     הכנסות  )הוצאה(שיעור הכנסה 

    יתרה  )הוצאות(  ללא השפעת  השפעתכולל   יתרה  )הוצאות(  פעתללא הש  השפעתכולל 

    )ב(ממוצעת   מימון  נגזרים  נגזרים  )ב(ממוצעת    מימון  נגזרים  נגזרים

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

  

  

  

)2.24(  

  

)1,576(  

  

277,789  

    

)1.31(  

  

)989(  

  

301,562  

הכנסות נכסים כספיים שהניבו סך הכל 

  )ו( )ד(מימון 

  )ה: (השפעת נגזרים                

  מגדרים נגזרים  2,270  1      3,127  15    

   ALM-משובצים ו נגזרים  161,844  )2,895(      119,649  )3,420(    

  סך כל הנכסים  465,676  )3,883(    )3.29(  400,565  )4,981(    )4.88(

    

4.99  

  

3,321  

  

260,397  

    

4.59  

  

3,312  

  

283,330  

התחייבויות כספיות שגרמו כל סך ה

  )ד( הוצאות מימון

  )ה: (השפעת נגזרים                

  מגדרים נגזרים  2,128  )1(      2,944  )26(    

   ALM-משובצים ו נגזרים  162,563  2,218      120,314  3,386    

  סך כל ההתחייבויות  448,021  5,529    4.85  383,655  6,681    6.78

  יביתפער הר      3.28  1.56      2.75  1.90

  בגין אופציות    19        85    

      

  

)3(  

        

  

)10(  

לא כולל (נגזרים אחרים בגין מכשירים   

 ALM-ב, נגזרים בגידור, אופציות

  )ה) (ונגזרים משובצים שהופרדו

      

160  

        

274  

  עמלות מעסקי מימון והכנסות   

   )ז(מימון אחרות 

  מימון אחרות) הוצאות(הכנסות     )3(        11    

      

1,953  

        

1,926  

רווח מפעולות מימון לפני הפרשה   

  לחובות מסופקים

      

)316(  

        

)339(  

לרבות (הפרשה לחובות מסופקים   

  )נוספתוכללית הפרשה 

      

1,637  

        

1,587  

רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה   

  לחובות מסופקים

        

277,789  

        

301,562  

  נכסים כספיים שהניבו הכנסות מימון 

  )ו() ד(

  )ח(נכסים הנובעים ממכשירים נגזרים   7,276        7,447      

  )ד(נכסים כספיים אחרים   2,232        2,328      

        

)845(  

        

)975(  

הפרשה כללית והפרשה נוספת לחובות 

  מסופקים

  סך כל הנכסים הכספיים  310,095        286,719      

        

260,397  

        

283,330  

אות התחייבויות כספיות שגרמו הוצ

  )ד(מימון 

        

8,119  

        

7,859  

  התחייבויות הנובעות ממכשירים 

  )ח(נגזרים 

  )ד(התחייבויות כספיות אחרות   8,175        8,925      

  סך כל ההתחייבויות הכספיות  299,364        277,441      

        

9,278  

        

10,731  

סך כל עודף נכסים כספיים על 

  התחייבויות כספיות

  נכסים לא כספיים  8,785        11,180      

  התחייבויות לא כספיות  421        509      

  סך כל האמצעים ההוניים  19,095        19,949      

  

  .להלן 99בעמוד הערות ראה 

  

  )א() על בסיס מאוחד(שיעורי הכנסה והוצאה 
  סכומים מדווחים 

  
  )המשך( 'תוספת א



        סקירת הנהלהסקירת הנהלהסקירת הנהלהסקירת הנהלה

       99

  :הערות
  
לרבות השפעות חוץ מאזניות של מכשירים (ניתנים לפני ולאחר השפעת מכשירים נגזרים  הנתונים בלוח זה  )א(

   ).  נגזרים

פרט למגזר מטבע ישראלי לא , ל"ותחילת הרבעונים בחברות מאוחדות בחו תרות פתיחה חודשיותעל בסיס י  ) ב(

ולאחר ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של , צמוד בו מחושבת היתרה הממוצעת על בסיסי נתונים יומיים

  .הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים

שטרם מומשו מהתאמות ) הפסדים(וצעת של רווחים היתרה הממ )נוספה( נוכתה מהיתרה הממוצעת של הנכסים  )ג(

  :למסחר וזמינות למכירה כלהלןלשווי הוגן של אגרות חוב 

ח "מיליוני ש 235- ו ח"מיליוני ש 201 סך של חודשיםושישה שלושה  לשה פלתקו במגזר מטבע ישראלי לא צמוד  
  .)ח בהתאמה"מיליוני ש 60-ו ח"מיליוני ש 61 - 2008ביוני  30( בהתאמה

מיליוני  187- ו ח"מיליוני ש 240 סך שלחודשים ושישה  שלושה לש הלתקופ במגזר מטבע ישראלי צמוד למדד  
    ).ח בהתאמה"מיליוני ש 138-ו ח"מיליוני ש 183 -  2008 ביוני 30( ח בהתאמה"ש

 )2,344( סך של חודשיםושישה שלושה  לש הלתקופ )ח"למטמטבע ישראלי צמוד לרבות (מטבע חוץ במגזר   

  .)ח בהתאמה"מיליוני ש) 653(- ו ח"מיליוני ש )887( – 2008 ביוני 30( ח בהתאמה"מיליוני ש) 2,279(- ו ח"מיליוני ש

  .למעט מכשירים נגזרים  )ד(

המהווים חלק ממערך  (ALM)נגזרים משובצים שהופרדו ונגזרים , )למעט אופציות(מכשירים נגזרים מגדרים   )ה(

  .הבנק ניהול הנכסים וההתחייבויות של

שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של  הפסדים היתרה הממוצעת שלנוספה  מהיתרה הממוצעת של הנכסים  )ו( 

מיליוני  1,903חודשים סך של ושישה של שלושה  הלתקופ, במגזרים השונים, למסחר וזמינות למכירהאגרות חוב 

  .)ח בהתאמה"מיליוני ש 455-ו ח"ש מיליוני 643 - 2008 ביוני 30( ח בהתאמה"מיליוני ש 1,857-ו ח"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(
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    ביוני 30חודשים שנסתיימו ביום  לשלושה        

    2008       2009    

      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   16,110  99  2.49    19,896  193  3.94  

  )ה: (השפעת נגזרים                

  מגדרים נגזרים  548  6      900  3    

   ALM-משובצים ו נגזרים  28,779  2      21,496  92    

  סך כל הנכסים  45,437  107    0.95  42,292  288    2.76

  )ד( התחייבויות  19,151  )43(  )0.90(    21,044  )129(  )2.48(  

  )ה: (השפעת נגזרים                

  מגדרים נגזרים  513  )19(      848  )6(    

   ALM-משובצים ו נגזרים  28,032  )6(      22,419  )73(    

  סך כל ההתחייבויות  47,696  )68(    )0.57(  44,311  )208(    )1.89(

  פער הריבית      1.59  0.38      1.46  0.87

שלוחות שהן , ל"פעילות חו: מטבע חוץ                

  זרוע ארוכה

  )ד( )ג(נכסים   10,399  102  3.99    11,044  140  5.16  

  )ה( ALM-משובצים ו השפעת נגזרים  86  -      96  1    

  סך כל הנכסים  10,485  102    3.97  11,140  141    5.13

  )ד( התחייבויות  9,060  )39(  )1.75(    9,559  )83(  )3.50(  

  )ה( ALM-משובצים ו השפעת נגזרים  88  -      133  2    

  סך כל ההתחייבויות  9,148  )39(    )1.73(  9,692  )81(    )3.36(

  פער הריבית      2.24  2.24      1.66  1.77

  סך הכל                

    

4.38  

  

333  

  

30,940  

    

3.07  

  

201  

  

26,509  

  ח שהניבו "נכסים כספיים במט

  )ד) (ג( הכנסות מימון

  )ה: (השפעת נגזרים                

  מגדרים נגזרים  548  6      900  3    

   ALM-משובצים ו נגזרים  28,865  2      21,592  93    

  סך כל הנכסים  55,922  209    1.51  53,432  429    3.25

    

)2.80(  

  

)212(  

  

30,603  

    

)1.18(  

  

)82(  

  

28,211  

ח שגרמו "התחייבויות כספיות במט

  )ד( הוצאות מימון

  )ה: (השפעת נגזרים                

  מגדרים נגזרים  513  )19(      848  )6(    

   ALM-משובצים ו נגזרים   28,120  )6(      22,552  )71(    

  סך כל ההתחייבויות  56,844  )107(    )0.76(  54,003  )289(    )2.15(

  פער הריבית      1.89  0.75      1.58  1.10

  

   ).  לרבות השפעות חוץ מאזנית של מכשירים נגזרים(ניתנים לפני ולאחר השפעת מכשירים נגזרים  הנתונים בלוח זה  )א(

ולאחר ניכוי , ל"חברות מאוחדות בחוותחילת הרבעונים ב, 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  ל נוספה"בפעילות מקומית ובפעילות חויתרה הממוצעת של הנכסים ל  )ג(

  .ב"דולר ארה ןמיליו 563בסך למסחר וזמינות למכירה לשווי הוגן של אגרות חוב 

  .למעט מכשירים נגזרים  )ד(

המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים  (ALM)נגזרים משובצים שהופרדו ונגזרים , )למעט אופציות(מכשירים נגזרים מגדרים   )ה(

  .וההתחייבויות של הבנק

  )א() יס מאוחדעל בס(שיעורי הכנסה והוצאה  
  ב"ארה$ -נומינלי ב: מטבע חוץ

  
  )המשך( 'תוספת א
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    ביוני 30שנסתיימו ביום  חודשים לשישה        

      2008         2009    

      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"יוני שבמיל(  )באחוזים(  

  מטבע ישראלי לא צמוד                

  )ד( )ג(נכסים   129,908  2,106  3.27    106,675  3,030  5.76  

  )ה( ALM-משובצים ו השפעת נגזרים  40,242  253      43,624  242    

  סך כל הנכסים  170,150  2,359    2.79  150,299  3,272    4.40

  )ד( התחייבויות  120,024  )510(  )0.85(    106,945  )1,517(  )2.86(  

  )ה( ALM-משובצים ו השפעת נגזרים  32,952  )125(      31,995  )37(    

  סך כל ההתחייבויות  152,976  )635(    )0.83(  138,940  )1,554(    )2.25(

  פער הריבית      2.42  1.96      2.90  2.15

  מטבע ישראלי צמוד למדד                

  )ד( )ג(נכסים   58,718  2,001  6.93    60,840  3,216  10.85  

  )ה( ALM-משובצים ו השפעת נגזרים  3,366  120      1,813  74    

  סך כל הנכסים  62,084  2,121    6.95  62,653  3,290    10.78

  )ד( התחייבויות  45,586  )1,466(  )6.54(    44,663  )2,209(  )10.13(  

  )ה( ALM-משובצים ו השפעת נגזרים  12,822  )841(      11,742  )723(    

  סך כל ההתחייבויות  58,408  )2,307(    )8.06(  56,405  )2,932(    )10.66(

  פער הריבית      0.39  )1.11(      0.72  0.12

  : מטבע חוץ                

  )ח"לרבות מטבע ישראלי צמוד למט(                

  )ט) (ד( )ג(נכסים   108,841  6,004  11.34    111,966  )10,792(  )18.35(  

  )ה: (זריםהשפעת נג                

  מגדרים נגזרים  2,282  1      3,440  15    

   ALM-משובצים ו נגזרים  112,768  3,114      79,945  )7,959(    

  סך כל הנכסים  223,891  9,119    8.31  195,351  )18,736(    )18.27(

  )ד( התחייבויות  114,490  )5,170(  )9.24(    111,529  12,007  20.37  

  )ה: (השפעת נגזרים                

  מגדרים נגזרים  2,128  -      3,244  )12(    

   ALM-משובצים ו נגזרים  111,187  )3,059(      82,058  7,935    

  סך כל ההתחייבויות  227,805  )8,229(    )7.36(  196,831  19,930    19.23

  פער הריבית      2.10  0.95      2.02  0.96

  

  .לעיל 99הערות ראה בעמוד 

  

  

  

      )א(  )על בסיס מאוחד(שיעורי הכנסה והוצאה 
  סכומים מדווחים

  
  'תוספת א
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    ביוני 30חודשים שנסתיימו ביום  לשישה        

      2008         2009    

      הכנסות  )הוצאה(שיעור הכנסה     הכנסות  )הוצאה(שיעור הכנסה 

    יתרה  )הוצאות(  ללא השפעת  השפעתכולל   יתרה  )הוצאות(  ללא השפעת  השפעתכולל 

    )ב(ממוצעת   מימון  נגזרים  נגזרים  )ב( ממוצעת   מימון  נגזרים  נגזרים

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

    

)3.23(  

  

)4,546(  

  

279,481  

    

6.91  

  

10,111  

  

297,467  

נכסים כספיים שהניבו הכנסות סך הכל 

  )ו( )ד(מימון 

  )ה: (השפעת נגזרים                

  מגדרים נגזרים  2,282  1      3,440  15    

   ALM-משובצים ו נגזרים  156,376  3,487      125,382  )7,643(    

  סך כל הנכסים  456,125  13,599    6.05  408,303  )12,174(    )5.88(

    

6.19  

  

8,281  

  

263,137  

    

)5.17(  

  

)7,146(  

  

280,100  

התחייבויות כספיות שגרמו סך הכל 

  )ד( הוצאות מימון

  )ה: (השפעת נגזרים                

  מגדרים נגזרים  2,128  -      3,244  )12(    

   ALM-משובצים ו נגזרים  156,961  )4,025(      125,795  7,175    

  סך כל ההתחייבויות  439,189  )11,171(    )5.15(  392,176  15,444    7.72

  פער הריבית      1.74  0.90      2.96  1.84

  בגין אופציות    74        82    

      

  

)22(  

        

  

)7(  

לא כולל (נגזרים אחרים בגין מכשירים   

 ALM-ב, נגזרים בגידור, אופציות

  )ה) (ונגזרים משובצים שהופרדו

      

598  

        

772  

  עמלות מעסקי מימון והכנסות   

   )ז(מימון אחרות 

  מימון אחרות) הוצאות(הכנסות     21        )15(    

      

3,913  

        

3,288  

רווח מפעולות מימון לפני הפרשה   

  לחובות מסופקים

      

)560(  

        

)693(  

לרבות (הפרשה לחובות מסופקים   

  )נוספתוכללית הפרשה 

      

3,353  

        

2,595  

רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה   

  לחובות מסופקים

        

279,481  

        

297,467  

  נכסים כספיים שהניבו הכנסות מימון 

  )ו) (ד(

  )ח(נכסים הנובעים ממכשירים נגזרים   8,450        6,655      

  )ד(כסים כספיים אחרים נ  2,238        3,307      

        

)858(  

        

)959(  

הפרשה כללית והפרשה נוספת לחובות 

  מסופקים

  סך כל הנכסים הכספיים  307,196        288,585      

        

263,137  

        

280,100  

התחייבויות כספיות שגרמו הוצאות 

  )ד(מימון 

        

7,172  

        

8,896  

  התחייבויות הנובעות ממכשירים 

  )ח(נגזרים 

  )ד(התחייבויות כספיות אחרות   7,948        8,891      

  סך כל ההתחייבויות הכספיות  296,944        279,200      

        

9,385  

        

10,252  

סך כל עודף נכסים כספיים על 

  התחייבויות כספיות

  נכסים לא כספיים  8,905        11,069      

  התחייבויות לא כספיות  418        541      

  כל האמצעים ההוניים סך  18,739        19,913      

  

  .לעיל 99הערות ראה בעמוד 

  )א( )על בסיס מאוחד(שיעורי הכנסה והוצאה 
  סכומים מדווחים 

  
  )המשך( 'תוספת א
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    ביוני 30חודשים שנסתיימו ביום  לשישה        

    2008       2009    

      הכנסות  )הוצאה(שיעור הכנסה     הכנסות  )הוצאה(שיעור הכנסה 

    יתרה  )הוצאות(  ללא השפעת  כולל השפעת  יתרה  )הוצאות(  ללא השפעת  השפעתכולל 

    )ב(ממוצעת   מימון  נגזרים  נגזרים  )ב(ממוצעת   מימון   נגזרים  נגזרים

     )$במיליוני (  )באחוזים(    ) $במיליוני (  )באחוזים(  

  פעילות מקומית : מטבע חוץ                

  לרבות מטבע ישראלי צמוד (                

  )חוץמטבע 

  )ד( )ג(נכסים   16,433  236  2.90    19,571  462  4.77  

  )ה: (השפעת נגזרים                

  מגדרים נגזרים  564  10      950  7    

   ALM-משובצים ו נגזרים  27,659  97      22,046  169    

  סך כל הנכסים  44,656  343    1.54  42,567  638    3.02

  )ד( יבויותהתחי  19,365  )104(  )1.07(    20,835  )299(  )2.90(  

  )ה: (השפעת נגזרים                

  מגדרים נגזרים  526  )9(      896  )6(    

   ALM-משובצים ו נגזרים  27,263  )54(      22,627  )111(    

  סך כל ההתחייבויות  47,154  )167(    )0.71(  44,358  )416(    )1.89(

  פער הריבית      1.83  0.83      1.87  1.13

וחות שהן של, ל"פעילות חו: מטבע חוץ                

  זרוע ארוכה

  )ד( )ג(נכסים   10,562  190  3.64    11,178  302  5.47  

  )ה( ALM-משובצים ו השפעת נגזרים  134  16      80  2    

  סך כל הנכסים  10,696  206    3.90  11,258  304    5.47

  )ד( התחייבויות  8,988  )76(  )1.70(    9,827  )190(  )3.90(  

  )ה( ALM-צים ומשוב השפעת נגזרים  148  -      106  )2(    

  סך כל ההתחייבויות  9,136  )76(    )1.68(  9,933  )192(    )3.91(

  פער הריבית      1.94  2.22      1.57  1.56

  סך הכל                

    

5.03  

  

764  

  

30,749  

    

3.19  

  

426  

  

26,995  

  ח שהניבו "נכסים כספיים במט

  )ד) (ג( הכנסות מימון

  )ה: (השפעת נגזרים                

  מגדרים נגזרים  564  10      950  7    

   ALM-משובצים ו נגזרים  27,793  115      22,126  171    

  סך כל הנכסים  55,352  551    2.00  53,825  942    3.53

    

)3.22(  

  

)489(  

  

30,662  

    

)1.27(  

  

)180(  

  

28,353  

ח שגרמו "התחייבויות כספיות במט

  )ד( הוצאות מימון

  )ה: (השפעת נגזרים                

  מגדרים נגזרים  526  )9(      896  )6(    

   ALM-משובצים ו נגזרים   27,411  )54(      22,733  )113(    

  סך כל ההתחייבויות  56,290  )243(    )0.87(  54,291  )608(    )2.25(

  פער הריבית      1.92  1.13      1.81  1.28

  

   ).  שירים נגזריםלרבות השפעות חוץ מאזנית של מכ(ניתנים לפני ולאחר השפעת מכשירים נגזרים  הנתונים בלוח זה  )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 וצעת של היתרה הממ ל נוספה"בפעילות מקומית ובפעילות חויתרה הממוצעת של הנכסים ל  )ג(

  .ב"דולר ארה ןמיליו 564בסך למסחר וזמינות למכירה לשווי הוגן של אגרות חוב 

  .למעט מכשירים נגזרים  )ד(

המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים  (ALM)נגזרים משובצים שהופרדו ונגזרים , )למעט אופציות(מכשירים נגזרים מגדרים   )ה(

  .הבנק וההתחייבויות של

  )א() על בסיס מאוחד(שיעורי הכנסה והוצאה  
  ב"ארה$ -נומינלי ב: מטבע חוץ

  
  )המשך( 'תוספת א
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     2009ביוני  30

  

  יתרת 

  חובות 

  ***בעייתיים 

  ההוצאה 

התקופתית בגין 

הפרשה ספציפית 

  לחובות מסופקים

  סיכון 

  אשראי 

  כולל 

  לציבור

סיכון 

  אשראי 

  חוץ 

  **מאזני 

  

  סיכון 

  אשראי 

  *י מאזנ

  

    )ח"במיליוני ש(        

  בגין פעילות לווים בישראל          

  חקלאות  1,799  350  2,149  16  199

  תעשייה  22,321  14,093  36,414  96  2,876

  ן"בינוי ונדל  35,734  17,812  53,546  103  7,328

  חשמל ומים  1,213  321  1,534  -  5

  מסחר  14,685  3,242  17,927  )4(  1,319

  שרותי הארחה ואוכל, בתי מלון  3,916  338  4,254  17  1,628

  תחבורה ואחסנה  4,114  1,254  5,368  9  999

  תקשורת ושרותי מחשב  4,277  1,469  5,746  26  408

  שרותים פיננסיים  12,735  6,387  19,122  142  1,929

  שרותים עסקיים ואחרים  4,596  1,344  5,940  20  482

  קהילתייםשרותים ציבוריים ו  6,351  1,009  7,360  4  337

  הלוואות לדיור -אנשים פרטיים   41,980  2,052  44,032  )1(  882

  אחר -אנשים פרטיים   22,415  25,074  47,489  139  1,124

19,516  567  250,881  74,745  176,136    

  ל"בגין פעילות לווים בחו  41,976  17,426  59,402  148  3,226

  סך הכל  218,112  92,171  310,283  715  22,742

  :סיכון אשראי שנכלל בענפי המשק השונים          

  ****תנועות ההתיישבות   2,967  1,066  4,033  4  898

  *****רשויות מקומיות   3,179  151  3,330  -  165

 

  

ח ונכסים אחרים בגין "מיליוני ש 7,896השקעות באגרות חוב של הציבור בסך , ח"מיליוני ש 208,005אשראי לציבור בסך   *

  .ח"מיליוני ש 2,211כנגד הציבור בסך מכשירים נגזרים 

  .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 חבות של לווה ושל קבוצת   ***

  .ניכולל רכיבי סיכון חוץ מאז. 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

  

  )על בסיס מאוחד(סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק 
  סכומים מדווחים

  
  'תוספת ב
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     2008ביוני  30

  

  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  2,029  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

  שרותים פיננסיים  18,286  5,847  24,133  9  1,304

  שרותים עסקיים ואחרים  4,940  1,457  6,397  4  206

  וריים וקהילתייםשרותים ציב  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 10,079השקעות באגרות חוב של הציבור בסך , ח"מיליוני ש 202,447אשראי לציבור בסך   *

  .ח"מיליוני ש 2,946גזרים כנגד הציבור בסך מכשירים נ

  .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 חבות של לווה ושל קבוצת   ***

  .וץ מאזניכולל רכיבי סיכון ח. 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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     2008בדצמבר  31

  

  יתרת 

חובות 

  ***בעייתיים 

  ההוצאה 

התקופתית בגין 

הפרשה ספציפית 

  )א(לחובות מסופקים

  סיכון 

  אשראי 

  כולל 

  לציבור

סיכון 

  אשראי 

  חוץ 

  **מאזני 

  

  סיכון 

  אשראי 

  *מאזני 

  

    )ח"במיליוני ש(        

  ין פעילות לווים בישראלבג          

  חקלאות  2,018  385  2,403  )44(  256

  תעשייה  23,940  14,447  38,387  596  3,031

  ן"בינוי ונדל  34,257  18,579  52,836  420  6,807

  חשמל ומים  1,203  186  1,389  1  5

  מסחר  16,190  3,447  19,637  47  1,260

  וכלשרותי הארחה וא, בתי מלון  3,953  339  4,292  18  1,582

  תחבורה ואחסנה  4,336  1,182  5,518  21  391

  תקשורת ושרותי מחשב  4,625  1,332  5,957  12  450

  שרותים פיננסיים  17,888  7,815  25,703  339  2,539

  שרותים עסקיים ואחרים  5,126  1,386  6,512  28  352

  שרותים ציבוריים וקהילתיים  5,539  1,804  7,343  7  330

  הלוואות לדיור -אנשים פרטיים   40,904  1,742  42,646  97  979

  אחר -אנשים פרטיים   22,374  24,169  46,543  227  1,345

19,327  1,769  259,166  76,813  182,353    

  ל"בגין פעילות לווים בחו  44,491  16,837  61,328  303  3,355

  סך הכל  226,844  93,650  320,494  2,072  22,682

  :שק השוניםסיכון אשראי שנכלל בענפי המ          

  ****תנועות ההתיישבות   3,120  596  3,716  )36(  928

  *****רשויות מקומיות   3,236  145  3,381  )2(  154

  .סווג מחדש)  א(

  

ח ונכסים אחרים בגין "מיליוני ש 8,204השקעות באגרות חוב של הציבור בסך , ח"מיליוני ש 214,044אשראי לציבור   *

  .ח"מיליוני ש 4,596ך מכשירים נגזרים כנגד הציבור בס

  .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 חבות של לווה ושל קבוצת   ***

  .כולל רכיבי סיכון חוץ מאזני. לווים

  .ארגונים אזוריים וארציים ותאגידים שבשליטת תנועות ההתיישבות, ים ומושביםקיבוצ  ****

  .לרבות תאגידים בשליטתם  *****

  .סיכון האשראי ויתרות החובות הבעייתיים מוצגים לאחר ניכוי ההפרשות הספציפיות לחובות מסופקים

  

  )המשך() בסיס מאוחדעל (סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק 
  סכומים מדווחים

  
  )המשך(' תוספת ב
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      2009ביוני  30

  מעל 

  שלוש 

עד חמש 

  שנים

  מעל 

  שנה 

שלוש עד 

  שנים

  מעל 

שלושה 

חודשים עד 

  שנה

  מעל 

חודש עד 

שלושה 

  חודשים

  

  עם 

  דרישה 

  עד חודש

  

    )ח"במיליוני ש(      

  מטבע ישראלי לא צמוד          

  סך כל הנכסים  107,434  5,397  14,014  6,454  2,156

  סך כל ההתחייבויות  98,710  5,608  8,352  6,016  2,962

  הפרש  8,724  )211(  5,662  438  )806(

  השפעת עיסקאות עתידיות והתקשרויות מיוחדות  749  )5,190(  3,925  885  307

  החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר  9,473  )5,401(  9,587  1,323  )499(

  החשיפה המצטברת במגזר  9,473  4,072  13,659  14,982  14,483

  מטבע ישראלי צמוד למדד          

  סך כל הנכסים  1,973  3,914  11,444  19,237  9,391

  סך כל ההתחייבויות  590  1,495  6,298  15,781  9,205

  הפרש  1,383  2,419  5,146  3,456  186

  השפעת עיסקאות עתידיות והתקשרויות מיוחדות  )1,670(  )816(  )3,073(  )1,989(  )278(

  החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר  )287(  1,603  2,073  1,467  )92(

  החשיפה המצטברת במגזר  )287(  1,316  3,389  4,856  4,764

  )ב(מטבע חוץ           

  סך כל הנכסים  58,838  24,159  7,378  11,915  2,140

  סך כל ההתחייבויות  65,232  26,317  23,228  2,942  1,104

  רשהפ  )6,394(  )2,158(  )15,850(  8,973  1,036

  השפעת עיסקאות עתידיות והתקשרויות מיוחדות  4,822  6,583  )412(  )1,132(  )606(

  החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר  )1,572(  4,425  )16,262(  7,841  430

  החשיפה המצטברת במגזר  )1,572(  2,853  )13,409(  )5,568(  )5,138(

  חשיפה כוללת לשינויים בשיעורי הריבית          

  )ג(סך כל הנכסים   168,245  33,470  32,836  37,606  13,687

  יתרות חוב הנובעות מעיסקאות בכרטיסי אשראי          

  )ג(סך כל ההתחייבויות   164,532  33,420  37,878  24,739  13,271

  זכאים בגין פעולות בכרטיסי אשראי          

  הפרש  3,713  50  )5,042(  12,867  416

  השפעת עיסקאות עתידיות והתקשרויות מיוחדות  3,901  577  440  )2,236(  )577(

  סך כל החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית   7,614  627  )4,602(  10,631  )161(

  סך כל החשיפה המצטברת    7,614  8,241  3,639  14,270  14,109

  .ח"מיליון ש 1,151עבר בסך כולל יתרות שזמן פרעונן . מוצגות היתרות המאזניות שאינן מהוונות" ללא תקופת פרעון"בטור   )א(

זהה למטבע הפעילות של  ןשמטבע הפעילות שלהל "ושלוחות בחו, לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ, פעילות מקומית  )ב(

  .הבנק

  ".ללא תקופת פרעון"כולל פריטים לא כספיים המוצגים בטור   )ג(

  :הערות כלליות

  .יימסרו לכל מבקש, לפי סעיפי המאזן השונים, ריבית בכל מגזרנתונים מלאים על החשיפה לשינויים בשיעורי ה  )1(

ים לפי שיעור התשואה הפנימי של נהנתונים לפי תקופות מציגים את הערך הנוכחי של זרמים עתידיים כשהם מהוו, בלוח זה  )2(

, מועד שינוי הריביתאו עד ל, כוללים ריבית שתצטבר עד למועד הפרעון, כאמורתזרימים עתידיים שהוונו . הסעיף המאזני

  .המוקדם שבהם

  .לפי העניין, כלולה בסך כל הנכסים או סך ההתחייבויות רהשפעת עסקאות גידו  )3(

  

  על בסיס מאוחד –החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית 
  סכומים מדווחים

  
  'גספת תו
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    2008בדצמבר  31   

  

  משך חיים

  ממוצע

  

שיעור 

תשואה 

  פנימי

    

  משך 

  חיים 

  ממוצע

  

שיעור 

תשואה 

  פנימי

  

  

  

  סך הכל

  

  ללא 

תקופות 

  )א(לפרעון 

  

  

  מעל  

  עשרים שנה

   מעל

  עשר

עד עשרים 

  שנה

  מעל 

  חמש 

עד עשר 

  שנים

          )אחוזים(  )שנים(    )אחוזים(  )שנים(

                    

0.45  5.52    0.36  3.95  137,988  1,771  -  59  703  

0.37  3.99    0.36  3.65  122,757  339  69  197  504  

0.08  1.53    -  0.30  15,231  1,432  )69(  )138(  199  

          829  -  -  )56(  209  

          16,060  1,432  )69(  )194(  408  

          16,060  16,060  14,628  14,697  14,891  

                    

3.33  4.92    3.35  4.79  58,749  84  100  2,824  9,782  

4.18  3.95    4.42  4.26  51,140  277  708  2,327  14,459  

)0.85(  0.97    )1.07(  0.53  7,609  )193(  )608(   497  )4,677(  

          )8,904(  -  -  )57(  )1,021(  

          )1,295(  )193(  )608(  440  )5,698(  

          )1,295(  )1,295(  )1,102(  )494(  )934(  

                    

0.55  3.55    0.59  3.09  107,210  625  4  472  1,679  

0.39  1.88    0.33  1.58  119,435  111  -  144  357  

0.16  1.67    0.26  1.51  )12,225(  514  4  328  1,322  

          8,075  -  -  )35(  )1,145(  

          )4,150(  514  4  293  177  

          )4,150(  )4,150(  )4,664(  )4,668(  )4,961(  

                    

1.09      1.03    313,083  11,616  104  3,355  12,164  

          6,263  6,263        

1.06      1.06    293,954  1,349  777  2,668  15,320  

          4,907  4,907        

0.03      )0.03(    20,485  11,623  )673(  687  )3,156(  

          -  -  -  )148(  )1,957(  

          20,485  11,623  )673(  539  )5,113(  

          20,485  20,485  8,862  9,535  8,996  
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 1%לכל אחת מהן הוא מעל  ובדבר חשיפות למדינות שסך סכום החשיפה, מידע בדבר סך כל החשיפות למדינות זרות –' חלק א

  .לפי הנמוך ביניהם, מסך ההון לצורך חישוב יחס ההון 20%מסך הנכסים או מעל 
 

      2009ביוני  30

    חשיפה מאזנית      

  חשיפה מאזנית של שלוחות של התאגיד

  הבנקאי במדינה זרה לתושבים מקומיים

  

  חשיפה מאזנית מעבר לגבול

  

חשיפה מאזנית 

נטו לאחר ניכוי 

חייבויות הת

  מקומיות

  

ניכוי בגין 

התחייבויות 

  מקומיות

  חשיפה מאזנית 

  לפני ניכוי 

  התחייבות 

  מקומית

  

  

  

  לאחרים

  

  

  

  לבנקים

  

  

  

  לממשלות

  

  המדינה  )ח"במיליוני ש(        

  ארצות הברית  1,201  8,612  8,520  19,139  8,411  10,728

  בריטניה  12  6,902  1,252  5,445  2,059  3,386

  צרפת  4,570  1,541  550  19  3  16

  הולנד  -  1,835  1,570  -  -  -

  גרמניה  27  1,831  1,314  -  -  -

  בלגיה  -  2,364  271  -  -  -

  אחרות  241  6,791  4,523  2,655  1,558  1,097

  סך כל החשיפה למדינות זרות  6,051  29,876  18,000  27,258  12,031  15,227

  LDCות סך כל החשיפה למדינ  205  598  1,056  2,108  1,230  878

  

      2009ביוני  30

    חשיפה מאזנית  חשיפה חוץ מאזנית    

  

  חשיפה מאזנית מעבר לגבול

סך כל החשיפה     

  המאזנית

  

  

  לפרעון 

  מעל שנה

  

  לפרעון 

  עד שנה

מזה סיכון 

אשראי חוץ 

  מאזני בעייתי

  סך 

  החשיפה 

  חוץ מאזניתה

  יתרת 

חובות 

  בעייתיים

    

  המדינה  )ח"במיליוני ש(        

  ארצות הברית  29,061  914  11,936  -  8,139  10,194

  בריטניה  11,552  560  14,349  -  5,707  2,459

  צרפת  6,677  15  1,987  -  1,374  5,287

  הולנד  3,405  27  636  -  1,418  1,987

  גרמניה  3,172  1  787  -  1,782  1,390

  בלגיה  2,635  8  564  -  2,002  633

  אחרות  12,652  601  4,742  -  6,828  4,727

  סך כל החשיפה למדינות זרות  69,154  2,126  35,001  -  27,250  26,677

  LDCסך כל החשיפה למדינות   2,737  18  745  -  1,471  388

  

  

  

  חשיפות למדינות זרות
  סכומים מדווחים

  
  'דתוספת 



        סקירת הנהלהסקירת הנהלהסקירת הנהלהסקירת הנהלה

       110

 1%אחת מהן הוא מעל  לכלובדבר חשיפות למדינות שסך סכום החשיפה , מידע בדבר סך כל החשיפות למדינות זרות –' חלק א

  .לפי הנמוך ביניהם, מסך ההון לצורך חישוב יחס ההון 20%מסך הנכסים או מעל 
 

      2008בדצמבר  31

    חשיפה מאזנית      

  חשיפה מאזנית של שלוחות של התאגיד

  הבנקאי במדינה זרה לתושבים מקומיים

  

  חשיפה מאזנית מעבר לגבול

  

חשיפה מאזנית 

נטו לאחר ניכוי 

בויות התחיי

  מקומיות

  

ניכוי בגין 

התחייבויות 

  מקומיות

  חשיפה מאזנית 

  לפני ניכוי 

  התחייבות 

  מקומית

  

  

  

  לאחרים

  

  

  

  לבנקים

  

  

  

  לממשלות

  

  המדינה  )ח"במיליוני ש(        

  ארצות הברית  3,516  6,466  8,801  20,504  9,367  11,137

  בריטניה  8  6,391  967  5,253  1,812  3,441

  צרפת  566  1,759  521  18  5  13

  הולנד  -  1,849  1,445  -  -  -

  גרמניה  -  2,195  1,177  -  -  -

  אחרות  320  9,597  5,095  3,614  2,132  1,482

  סך כל החשיפה למדינות זרות  4,410  28,257  18,006  29,389  13,316  16,073

  LDCסך כל החשיפה למדינות   264  596  1,029  1,752  1,000  752

  

      2008בדצמבר  31

    חשיפה מאזנית  ה חוץ מאזניתחשיפ    

סך כל החשיפה       חשיפה מאזנית מעבר לגבול

  המאזנית

  

  

  לפרעון 

  מעל שנה

  

  לפרעון 

  עד שנה

מזה סיכון 

אשראי חוץ 

  מאזני בעייתי

  סך 

  החשיפה 

  חוץ מאזנית

  יתרת 

חובות 

  בעייתיים

    

  המדינה  )ח"במיליוני ש(        

  הברית ארצות  29,920  904  12,599  40  7,785  10,998

  בריטניה  10,807  378  10,758  -  5,079  2,287

  צרפת  2,859  33  1,698  -  1,630  1,216

  הולנד  3,294  147  846  -  2,138  1,156

  גרמניה  3,372  36  661  -  2,123  1,249

  אחרות  16,494  737  3,830  -  9,176  5,836

  סך כל החשיפה למדינות זרות  66,746  2,235  30,392  40  27,931  22,742

  LDCסך כל החשיפה למדינות   2,641  16  623  -  1,542  347

  

  חשיפות למדינות זרות
  סכומים מדווחים

  
  )המשך( 'דתוספת 
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  :בהתאם להוראת המפקח על הבנקים חשיפה למדינות זרות מוצגת על בסיס סיכון סופי כדלקמן

  .היתרה המאזנית של חוב תטופל כסכום החשיפה למדינת התושבות החוקית של החייב הנושא בסיכון הסופי  - 

  .תטופל כסכום החשיפה למדינת  התושבות של מנפיק הנייר יתרה מאזנית של השקעה במניות  - 

  .סיכון אשראי חוץ מאזני מוצג כחשיפה חוץ מאזנית למדינת התושבות של הצד הנגדי לעיסקה  - 
  

  :התייחסות לביטחונות בהיבט של קביעת הסיכון הסופי תהיה כדלהלן
  .בהתאם למדינת התושבות של הערב –' ערבויות צד ג  - 

  .מדינת התושבות הינה של מנפיק נייר הערך –ך ניירות הער  - 

  .ן ויתרות חייבים אינם מהווים ביטחון לצורך קביעת סיכון סופי"הובהר בהוראה כי נדל  - 

  .לצורך קביעת הסיכון הסופי נלקחו ביטחונות ספציפיים בלבד  - 
  

מסך  1%לבין  0.75%הינו בין סכום החשיפות המאזניות המצרפי למדינות זרות שסך החשיפה לכל אחת מהן  –' חלק ב
לוקסמבורג , שוויץ: ח מיוחס ל"מיליוני ש 1,857-מסתכם ל, לפי הנמוך ,מההון 20%לבין  15%בין הנכסים במאוחד או 

  ).מיוחס לבלגיה בלבד, ח"מיליוני ש 2,455- מסתכם ל 2008בדצמבר  31ליום (

  

מדינה אשר מקבלת סיוע (וגדר על ידי בנק ישראל  סכום החשיפה למדינות זרות עם בעיות נזילות כפי שה - ' חלק ג
ח "מיליון ש 429מסתכם בסך ) או נמוך יותר  CCCאו שהתחייבויותיה מדורגות בדירוג אשראי  IMF-כספי  מ

  .מדינות 11 - ומתייחס ל
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  (CERTIFICATION) -הצהרה 

  

  :אני גליה מאור מצהירה כי
  

  
 2009  ביוני 30סתיים ביום הלרבעון ש") הבנק: "להלן(מ "לישראל בע סקרתי את הדוח הרבעוני  של בנק לאומי  .1

  ").הדוח: "להלן(

  

הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית , בהתבסס על ידיעתי  .2
בהתייחס לתקופה  לא יהיו מטעים, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו

  .המכוסה בדוח
  

מכל , ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות הרבעוניים הדוחות הכספיים, בהתבסס על  ידיעתי  .3

השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של הבנק , תוצאות הפעולות, את המצב הכספי, הבחינות המהותיות

  .בדוח המוצגיםלימים ולתקופות 
  

ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי ולבקרה  אני  .4
  :וכן"). דוח הדירקטוריון"כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר (הפנימית של הבנק על דיווח כספי 

המיועדים , האו גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאל, קבענו בקרות ונהלים כאלה  .א

מובא לידיעתנו על ידי אחרים , לרבות תאגידים מאוחדים שלו, להבטיח שמידע מהותי המתייחס לבנק

  ;בבנק  ובאותם תאגידים בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח

או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית על דיווח , קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו  .ב

מיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ה, כספי כזו
  ;למטרות חיצוניות ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו

גבי את מסקנותינו לבדוח של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו  האפקטיביותהערכנו את   .ג

;  לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו, של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי האפקטיביות

  וכן

, שהשפיע באופן מהותי זהגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברביע   .ד

  וכן; כספי על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי

לוועדת  ,לדירקטוריון, אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואי החשבון המבקרים המשותפים  .5

בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי , של דירקטוריון הבנק ולוועדה לבחינת הדוחות הכספיים הביקורת

  : הבקרה הפנימית על  דיווח כספי

תיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על את כל הליקויים המשמעו  .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 , בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית  .ב
  .מעותי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספיתפקיד מש

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

  גליה מאור          

  מנהל כללי ראשי      
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  (CERTIFICATION) -הצהרה 
  

  :אני זאב נהרי מצהיר כי

  
  

 2009  ביוני 30סתיים ביום הלרבעון ש") 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 , בהן נכללו אותם מצגים לאור הנסיבות, הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו
  .המכוסה בדוח

  

מכל , ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות הרבעוניים הדוחות הכספיים, בהתבסס על  ידיעתי  .3

השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של הבנק , תוצאות הפעולות, את המצב הכספי, הבחינות המהותיות
  .בדוח המוצגיםלימים ולתקופות 

  
אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי ולבקרה   .4

  :וכן"). דוח הדירקטוריון"כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר (הפנימית של הבנק על דיווח כספי 

המיועדים , יעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלהאו גרמנו לקב, קבענו בקרות ונהלים כאלה  .א

מובא לידיעתנו על ידי אחרים , לרבות תאגידים מאוחדים שלו, להבטיח שמידע מהותי המתייחס לבנק
  ;בבנק  ובאותם תאגידים בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח

של בקרה פנימית על דיווח  או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו, קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו  .ב
המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים , כספי כזו

  ;למטרות חיצוניות ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו

את מסקנותינו לגבי בדוח י של הבנק והצגנו של הבקרות והנהלים לגבי הגילו האפקטיביותהערכנו את   .ג

;  לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו, של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי האפקטיביות
  וכן

, שהשפיע באופן מהותי הזגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברביע   .ד
  וכן; על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי, יאו סביר שצפוי להשפיע באופן מהות

לוועדת  ,לדירקטוריון, אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואי החשבון המבקרים המשותפים  .5

בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי , של דירקטוריון הבנק ולוועדה לבחינת הדוחות הכספיים הביקורת

  : יווח כספיהבקרה הפנימית על  ד

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

עורבים עובדים אחרים שיש להם בה מעורבת ההנהלה או מ, בין מהותית ובין שאינה מהותית, 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

  
  

    2009  באוגוסט 30
  

     ___________________  

  זאב נהרי              

  משנה בכיר למנהל הכללי 
  לכספים חבר הנהלה בכיר    

  חשבונאות ושוקי הון    
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  קוסט פורר גבאי את קסירר

 

  
  מ"בע לישראל לבעלי המניות של בנק לאומיהמשותפים דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים 

  

  

  מבוא

הכולל את המאזן , וחברות הבנות שלו ") הבנק: "להלן( מ"בעלישראל סקרנו את המידע הכספי המצורף של בנק לאומי 

השינויים , על רווח והפסד יםהמאוחד ייםים בינהתמציתי ותואת הדוח 2009 ביוני 30המאוחד ליום ביניים התמציתי 

הדירקטוריון וההנהלה . באותו תאריך ושהסתיימחודשים ושישה של שלושה  ותלתקופתזרימי המזומנים ובהון העצמי 
של המוסד הישראלי  14בהתאם לתקן חשבונאות  אלהת ביניים ואחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופ

אחריותנו היא . ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו" פי לתקופות בינייםדיווח כס"לתקינה בחשבונאות 

  .בהתבסס על סקירתנו האלת ביניים ולהביע מסקנה על מידע כספי לתקופ

אשר נכסיהן הכלולים באיחוד ל "מאוחדות בחות הביניים של חברות ולא סקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופ

מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים  ורווחיהן, 2009 ביוני 30ם המאוחדים ליום מכלל הנכסי 2%- מהווים כ

ושישה  של שלושה ותלתקופמכלל הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים  0.1%-וכ  9%- מהווים כ
חברות נסקר על ידי ת הביניים של אותן והמידע הכספי התמציתי לתקופ. בהתאמה, באותו תאריך ושהסתיימחודשים 

ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן , רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו

  .מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים, חברות

  היקף הסקירה

כספי לתקופות ביניים  סקירה של מידע"של לשכת רואי החשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

ותקן סקירה שיישומו בסקירה של תאגידים בנקאיים נקבע לפי " הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות
בעיקר עם אנשים , יניים מורכבת מבירוריםסקירה של מידע כספי לתקופות ב. הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו

סקירה הינה מצומצמת בהיקפה . האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים

במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג 

אין אנו מחווים חוות , בהתאם לכך. ים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורתביטחון שניוודע לכל העניינ

  .דעת של ביקורת

  מסקנה
לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע , ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים בהתבסס על סקירתנו

של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות  14חשבונאות  בהתאם לתקן, מכל הבחינות המהותיות, ל אינו ערוך"הכספי הנ

  .ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו

  :הלב תשומת את מפנים אנו, ל"הנ מסקנתנו את לסייג מבלי

 ות תביעות נגד הבנק ונגד חבר בדברלתמצית הדוחות הכספיים ביניים  5- ו 4 ,2סעיפים . ג6 בביאור לאמור  .1

  .ות לאישורן כתביעות ייצוגיותת לרבות בקשומאוחד

  .בדבר קביעה של הממונה על ההגבלים העסקיים .ו6אור ילאמור בב  .2

  . בדבר תביעות ואי ודאויות הקשורות בחברות כלולות .ה-ו 1.ד6לאמור בביאור   .3

תוצאות  על מצבו הכספי ועל, אם בכלל, ל על הבנק"הבנק אינו יכול להעריך מה תהיינה ההשלכות של העניינים הנ

  .אם לאו, פעולותיו ואם תהיינה מהותיות

  

  

                                  

  

        סומך חייקין             קוסט פורר גבאי את קסירר             

  רואי חשבון           רואי חשבון      
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31 בדצמבר 302008 ביוני 302008 ביוני 2009

(מבוקר)(בלתי מבוקר)(בלתי מבוקר)

(במיליוני ש"ח)

נכסים

39,39031,22933,130מזומנים ופיקדונות בבנקים

56,94443,49444,910ניירות ערך

1,081742201ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר

207,214201,717213,215אשראי לציבור

452531520אשראי לממשלות

1,8621,8951,842השקעות בחברות כלולות

3,5283,3173,445בניינים וציוד

8,8759,07713,529נכסים אחרים

319,346292,002310,792סך כל הנכסים

התחייבויות והון

253,254221,752244,783פיקדונות הציבור

2,9048,9663,742פיקדונות מבנקים

741833831פיקדונות מממשלות

1,174372549ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר

22,91721,92020,636אגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים

17,87117,50621,334התחייבויות אחרות

298,861271,349291,875סך כל ההתחייבויות

263225245זכויות בעלי מניות חיצוניים

20,22220,42818,672הון עצמי

319,346292,002310,792סך כל ההתחייבויות וההון

הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  נהרי. ז  מאור       . ג  רף. א
  משנה בכיר למנהל הכללי   מנהל כללי ראשי  ר הדירקטוריון"יו

  חבר הנהלה בכיר לכספים    

  חשבונאות ושוקי הון    

  

  
  2009 באוגוסט 30: תאריך אישור הדוחות הכספיים

   2009ביוני  30תמצית מאזן מאוחד ליום 
  סכומים מדווחים
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לשנה שנסתיימהלשישה חודשים שנסתיימולשלושה חודשים שנסתיימו

ביום 31 בדצמברביום 30 ביוני ביום 30 ביוני 

20092008200920082008

(מבוקר)(בלתי מבוקר)(בלתי מבוקר)

(במיליוני ש"ח)(במיליוני ש"ח)

1,9261,9533,2883,9136,380רווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

3393166935602,145הפרשה לחובות מסופקים

1,5871,6372,5953,3534,235רווח מפעילות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים

הכנסות תפעוליות ואחרות

8408821,6711,7843,538עמלות תפעוליות

(912)(115)185(44)90רווחים (הפסדים) מהשקעות במניות, נטו 

832616046174הכנסות אחרות

1,0138642,0161,7152,800סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות

הוצאות תפעוליות ואחרות

9299751,8122,1064,118משכורות והוצאות נלוות

3803447446671,397אחזקה ופחת בניינים וציוד

3313436486831,488הוצאות אחרות

1,6401,6623,2043,4567,003סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

9608391,4071,61232רווח מפעולות רגילות לפני מסים

409400451783421הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות

(389)551439956829רווח (הפסד) מפעולות רגילות לאחר מסים

חלק הקבוצה ברווחים (בהפסדים) מפעולות רגילות  

280249(30)193(64)של חברות כלולות לאחר השפעת המס

חלקם של בעלי מניות חיצוניים בהפסדים (ברווחים) 

(18)2(18)7(7)מפעולות רגילות לאחר מסים של חברות מאוחדות

(158)4806399081,111רווח נקי (הפסד) מפעולות רגילות

2725028248250רווח מפעולות בלתי רגילות  לאחר מסים

5078899361,35992רווח נקי לתקופה

(בש"ח)

רווח בסיסי למניה

(0.11)0.330.440.620.77רווח נקי (הפסד) מפעולות רגילות

0.020.170.020.170.17רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים

0.350.610.640.940.06סך הכל

רווח מדולל למניה

(0.11)0.330.430.620.76רווח נקי (הפסד) מפעולות רגילות

0.020.170.020.170.17רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים

0.350.600.640.930.06סך הכל

(א) סווג מחדש. 

הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

(א) (א)

(א) (א)

(א)

(א)

  
 

  סכומים מדווחים  –תמצית דוח רווח והפסד מאוחד 
  2009ביוני  30לתקופות שנסתיימו ביום 
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לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני 2009 (בלתי מבוקר)

קרנות הון בשל

סך כל הון עיסקאות תשלום

 המניות מבוסס מניות

וקרנות ההון   ואחרות (א)פרמיההון מניות

(במיליוני ש"ח)

7,0599721678,198יתרה ליום 31 במרס 2009

----רווח נקי לתקופה

----רווח כולל אחר בחברות כלולות שנזקף ישירות לעודפים

----התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן

רווחים בגין ניירות ערך זמינים למכירה שמומשו וסווגו 

----לרווח והפסד

----השפעת המס המתייחס

----התאמות מתרגום דוחות כספיים של חברות כלולות

----הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק

7,0599721678,198יתרה לסוף התקופה

לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני 2008 (בלתי מבוקר)

קרנות הון בשל

סך כל הון עסקאות תשלום

 המניות מבוסס מניות

וקרנות ההון   ואחרות (א)פרמיההון מניות

(במיליוני ש"ח)

7,0484465958,089יתרה ליום 31 במרס 2008

----רווח נקי לתקופה

82(289)29774הנפקת מניות

----רווח כולל אחר בחברות כלולות שנזקף ישירות לעודפים

1717--הטבה בשל עסקאות תשלום מבוסס מניות 

----התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן

הפסדים בגין ניירות ערך זמינים למכירה שמומשו וסווגו 

----לרווח והפסד

----השפעת המס המתייחס

----התאמות מתרגום דוחות כספיים של חברות כלולות

----הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק

7,3455203238,188יתרה לסוף התקופה
 

  .הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

  .121 ראה הערות בעמוד
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 תמצית דוח מאוחד על השינויים בהון העצמי
   2009ביוני  30לתקופות שנסתיימו ביום 

  סכומים מדווחים
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הלוואותדיבידנד שהוכרז התאמות בגין הצגת

לעובדים לרכישתלאחרהתאמות ניירות ערך זמינים

סך כל ההון העצמימניות הבנקתאריך המאזןעודפים שנצברומתרגום (ב) למכירה לפי שווי הוגן

(1,078)(337)12,422-(369)18,836

--507--507

--96--96

1,653----1,653

(81)----(81)

(564)----(564)

-(221)---(221)

----(4)(4)

(70)(558)13,025-(373)20,222

הלוואותדיבידנד שהוכרז התאמות בגין הצגת

לעובדים לרכישתלאחרהתאמות ניירות ערך זמינים

סך כל ההון העצמימניות הבנקתאריך המאזןעודפים שנצברומתרגום (ב) למכירה לפי שווי הוגן

7(477)12,486-(372)19,733

--889--889

-----82

--(47)--(47)

-----17

(263)----(263)

107----107

64----64

-(153)---(153)

----(1)(1)

(85)(630)13,328-(373)20,428

רווח (הפסד) כולל אחר מצטבר

רווח (הפסד) כולל אחר מצטבר
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לשישה חודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני 2009 (בלתי מבוקר)

קרנות הון בשל

סך כל הון עסקאות תשלום

 המניות מבוסס מניות

וקרנות ההון   ואחרות (א)פרמיההון מניות

(במיליוני ש"ח)

7,0598552848,198יתרה ליום 31 בדצמבר 2008 (מבוקר)

----רווח נקי לתקופה

-(117)117-פקיעת כתבי אופציה

----רווח כולל אחר בחברות כלולות שנזקף ישירות לעודפים

----התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן

רווחים בגין ניירות ערך זמינים למכירה שמומשו וסווגו 

----לרווח והפסד

----השפעת המס המתייחס

----התאמות מתרגום דוחות כספיים של חברות כלולות

----הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק

7,0599721678,198יתרה לסוף התקופה

לשישה חודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני 2008 (בלתי מבוקר)

קרנות הון בשל

סך כל הון עסקאות תשלום

 המניות מבוסס מניות

וקרנות ההון   ואחרות (א)פרמיההון מניות

(במיליוני ש"ח)

7,000-6107,610יתרה ליום 31 בדצמבר 2007 (מבוקר)

----רווח נקי בשנת החשבון

576(289)345520הנפקת מניות

----דיבידנד ששולם

22--הטבה בשל עסקאות מבוסס מניות

----רווח כולל אחר בחברות כלולות שנזקף ישירות לעודפים

----התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן

הפסדים בגין ניירות ערך זמינים למכירה שמומשו וסווגו 

----לרווח והפסד

----השפעת המס המתייחס

----התאמות מתרגום דוחות כספיים של חברות כלולות

----הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק

7,3455203238,188יתרה לסוף התקופה

  
  .הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

  .121 ראה הערות בעמוד
  

 )המשך(תמצית דוח מאוחד על השינויים בהון העצמי 
   2009ביוני  30לתקופות שנסתיימו ביום 

  סכומים מדווחים
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הלוואותדיבידנד שהוכרז התאמות בגין הצגת

לעובדים לרכישתלאחרהתאמות ניירות ערך זמינים

סך כל ההון העצמימניות הבנקתאריך המאזןעודפים שנצברומתרגום (ב) למכירה לפי שווי הוגן

(648)(502)11,998-(374)18,672

--936--936

------

--91--91

1,172----1,172

(286)----(286)

(308)----(308)

-(56)---(56)

----11

(70)(558)13,025-(373)20,222

הלוואותדיבידנד שהוכרז התאמות בגין הצגת

לעובדים לרכישתלאחרהתאמות ניירות ערך זמינים

סך כל ההון העצמימניות הבנקתאריך המאזןעודפים שנצברומתרגום (ב) למכירה לפי שווי הוגן

502(445)12,016270(404)19,549

--1,359--1,359

-----576

---(270)-(270)

-----2

--(47)--(47)

(1,049)----(1,049)

146----146

316----316

-(185)---(185)

----3131

(85)(630)13,328-(373)20,428

רווח (הפסד) כולל אחר מצטבר

רווח (הפסד) כולל אחר מצטבר



        דוחות כספייםדוחות כספייםדוחות כספייםדוחות כספיים

121  

  

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2008 (מבוקר)

קרנות הון בשל

סך כל הון עסקאות תשלום

 המניות מבוסס מניות

וקרנות ההון   ואחרות (א)פרמיההון מניות

(במיליוני ש"ח)

7,000-6107,610יתרה ליום 31 בדצמבר 2007

----רווח נקי בשנת החשבון

614(300)59855הנפקת מניות

----דיבידנד ששולם

(26)(26)--הטבה בשל עסקאות תשלום מבוסס מניות

----רווח כולל אחר בחברות כלולות שנזקף ישירות לעודפים

----התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן

הפסדים בגין ניירות ערך זמינים למכירה שמומשו וסווגו 

----לרווח והפסד

----השפעת המס המתייחס

----התאמות מתרגום דוחות כספיים של חברות כלולות

----הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק

7,0598552848,198יתרה ליום 31 בדצמבר 2008

  
 

  .קרנות הון אחרותח "מיליון ש 10כולל   )א( 

  .שמטבע הפעילות שלהן שונה ממטבע הפעילות של הבנק, ל"התאמות מתרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות בחו  )ב( 

  

  

  .נפרד מהםבלתי הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק 

  
  
  

  )המשך(תמצית דוח מאוחד על השינויים בהון העצמי 
  סכומים מדווחים
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הלוואותדיבידנד שהוכרז התאמות בגין הצגת

לעובדים לרכישתלאחרהתאמות ניירות ערך זמינים

סך כל ההון העצמימניות הבנקתאריך המאזןעודפים שנצברומתרגום (ב) למכירה לפי שווי הוגן

502(445)12,016270(404)19,549

--92--92

-----614

---(270)(270)

-----(26)

--(110)--(110)

(3,636)----(3,636)

1,852----1,852

634----634

-(57)---(57)

----3030

(648)(502)11,998-(374)18,672

רווח (הפסד) כולל אחר מצטבר
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לשנה שנסתיימה לשישה חודשים לשלושה חודשים 

ביוםשנסתיימו ביוםשנסתיימו ביום

31 בדצמבר 302008 ביוני 302009 ביוני 2009

(מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)

(במיליוני ש"ח)

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

50793692רווח נקי לתקופה

ההתאמות הדרושות להצגת המזומנים מפעולות:

(128)6632חלק הקבוצה בהפסדים (ברווחים) בלתי מחולקים של חברות כלולות (א)

71818חלקם של בעלי מניות חיצוניים ברווחים של חברות מאוחדות

24--הטבה בשל עסקאות תשלום מבוסס מניות

155303520פחת על בניינים וציוד

4817הפחתות

3396932,145הפרשה לחובות מסופקים

10(3)(4)שינוי בהפרשה לירידת ערך של נכסים שהועברו לבעלות הקבוצה

(52)(436)(175)רווח נטו, ממכירת ניירות ערך זמינים למכירה
הפסד (רווח) שמומש ושטרם מומש מהתאמות לשווי הוגן על ניירות ערך 

446(168)(43)למסחר

(27)--רווח מקבלת מניות ללא תמורה

(17)--רווח ממימוש השקעות בחברות כלולות לאחר מס

2(28)(27)הפסדים (רווחים) נטו, ממכירת בניינים וציוד לאחר מס

941401,328הפרשה לירידת ערך אגרות חוב זמינות למכירה

10576-הפרשה לירידת ערך מניות זמינות למכירה

(2)--ביטול הפרשות מיוחדות בקשר לרכוש קבוע

6414633מסים נדחים, נטו

672(248)(66)גידול (קיטון) בעודף עתודות על יעודות לפיצויי פרישה ולפנסיה

(234)--רווח מהנפקה לצד ג' בחברה בת

(1)-1אחר, נטו

9221,4035,422מזומנים, נטו, מפעילות שוטפת

(א) בניכוי דיבידנד שהתקבל.

  הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
 

 

  תמצית דוח מאוחד על תזרימי המזומנים 
   2009 ביוני 30ביום  ושנסתיימ ותלתקופ

  סכומים מדווחים
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לשנה שנסתיימה לשישה חודשים לשלושה חודשים 

ביוםשנסתיימו ביוםשנסתיימו ביום

31 בדצמבר 302008 ביוני 302009 ביוני 2009

(מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)

(במיליוני ש"ח)

תזרימי מזומנים מפעילות בנכסים

קיטון (גידול), נטו, בפיקדונות בבנקים, לתקופה מקורית של יותר משלושה 

5,380(35)135חודשים

(32)(17)38רכישת אגרות חוב מוחזקות לפדיון

1663641תמורה מפדיון אגרות חוב מוחזקות לפדיון

(46,165)(19,862)(8,930)רכישת ניירות ערך זמינים למכירה

1,8175,0795,810תמורה ממכירת ניירות ערך זמינים למכירה

2,5275,96741,593תמורה מפדיון ניירות ערך זמינים למכירה

(3,241)(2,589)(2,913)גידול נטו, בניירות ערך למסחר

(16,615)5,1935,309קיטון (גידול), נטו, באשראי לציבור

4868122קיטון נטו, באשראי לממשלות

454(880)(852)קיטון (גידול), נטו, בניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר 

360--הנפקת מניות לצד ג' בחברה בת

29--תמורה ממימוש השקעה בחברות כלולות 

(13)(43)(14)רכישת מניות בחברות כלולות

(715)(411)(191)רכישת בנינים וציוד

363845תמורה ממכירת בנינים, בניכוי המס המתייחס

419-תמורה ממימוש נכסים שהועברו לבעלות הקבוצה

(5,781)3,0614,333קיטון (גידול), נטו, בנכסים אחרים

(18,719)(2,366)(29)מזומנים, נטו, ששימשו לפעילות בנכסים

תזרימי מזומנים מפעילות בהתחייבויות ובהון   

גידול (קיטון), נטו, ב-

8,4716,738(1,311)פיקדונות הציבור

(2,397)(838)(277)פיקדונות מבנקים

(367)(90)(111)פיקדונות מממשלות

2,5082,8695,089הנפקת אגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים

(3,701)(588)(158)פדיון אגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים

4,838(3,258)(1,708)גידול (קיטון) בהתחייבויות אחרות

981625318גידול נטו, בניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר

614--הנפקת מניות לעובדים 

(1,684)--דיבידנד ששולם לבעלי המניות

130(4)הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק

7,1929,478(80)מזומנים, נטו, מפעילות בהתחייבויות ובהון

(3,819)8136,229גידול (קיטון) במזומנים

36,42131,00534,824יתרת מזומנים לתחילת התקופה

37,23437,23431,005יתרת מזומנים לסוף התקופה
  

  

  ) המשך(תמצית דוח מאוחד על תזרימי המזומנים 
   2009 ביוני 30ביום  ושנסתיימ ותלתקופ

  סכומים מדווחים
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  :פעולות שלא במזומנים –' נספח א

  2009 ביוני 30ביום  לשלושה חודשים שנסתיימו
השאלת סיום עקב לתיק הזמין למכירה אשראי לציבור מח "מיליוני ש 120בסך ועברו ניירות ערך במשך התקופה ה  )1(

  .ניירות ערך
  

  2009 ביוני 30ביום  ושנסתיימ לשישה חודשים
  .ח עקב השאלת ניירות ערך"מיליוני ש 87במשך התקופה הועברו ניירות ערך זמינים למכירה לאשראי לציבור בסך   )1(
  .ח בגין אשראים שסולקו"מיליוני ש 43ים בסך במשך התקופה הועברו נכסים מאשראי לציבור לנכסים אחר  )2(

  2008לשנת 
  .ח עקב השאלת ניירות ערך"מיליוני ש 73במשך השנה הועברו ניירות ערך זמינים למכירה לאשראי לציבור בסך   )1(
  .ח"מיליוני ש 73במשך השנה התקבל שטר הון בתיק הזמין מלקוח כנגד אשראי שסולק בסך   )2(

  .ח"מיליוני ש 19רכוש קבוע כנגד התחייבויות לספקים בסך במשך השנה נרכש   )3(
  .ח"מיליוני ש 126ל אגרות חוב מהתיק לפידיון לתיק הזמין בסך "במשך השנה הועברו בחברה בת בחו  )4(

  . הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
  
  
  

  )המשך(תמצית דוח מאוחד על תזרימי המזומנים 
   2009 ביוני 30ביום  ושנסתיימ פותלתקו

  סכומים מדווחים
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נערכה בהתאם לכללים החשבונאיים המיושמים  2009 ביוני 30תמצית הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים ליום   .א
הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת דוחות הביניים הינם עקביים לכללים ששימשו . לצורך עריכת דוחות ביניים

ובהתאם למתכונת חדשה לדיווח רבעוני שנקבעה  2008בדצמבר  31ום בעריכת הדוחות הכספיים המבוקרים לי
ש לעיין בדוחות אלה ביחד עם הדוחות הכספיים השנתיים ליום י. 2008במרס  18בחוזר המפקח על הבנקים ביום 

  .ולשנה שנסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם 2008בדצמבר  31

  יישום עתידי של תקני חשבונאות   .ב

  ,"IFRSאימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים " -  29תקן חשבונאות מספר   .1
אימוץ תקני " - 29פרסם 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 זה 1968

וחברות כרטיסי אשראי אשר האמור אינו חל על תאגידים בנקאיים . 2008בינואר  1המתחילות החל מיום 

  .חותיהם הכספיים ערוכים לפי הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיודו
דיווח של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי "פרסם הפיקוח על הבנקים חוזר בנושא  2009בחודש יוני   

אשר קובע אופן האימוץ הצפוי של תקני דיווח כספי )" IFRS(בישראל לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים 
  .על ידי תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי) IFRS(ים בינלאומי

 IFRS-תאריך היעד לדיווח של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי בהתאם לתקני ה, בהתאם לחוזר  
  :הינו

ממועד זה ואילך ידרשו התאגידים . 2011בינואר  1החל מיום –בנושאים שאינם בליבת העסק הבנקאי   .1
בהתאם , רטיסי אשראי לעדכן את הטיפול החשבונאי בנושאים אלה באופן שוטףהבנקאים וחברות כ

ובהתאם להבהרות שימסרו על , להוראות המעבר בתקנים הבינלאומיים חדשים שיפורסמו בנושאים אלה
 .ידי הפיקוח על הבנקים

ם לקבל במהלך כאשר בכוונת הפיקוח על הבנקי, 2013בינואר  1החל מיום  - בנושאים בליבת העסק הבנקאי  .2
ב "ההחלטה הסופית תקבע בהתחשב בלוח הזמנים שיקבע בארה. החלטה סופית בנושא זה 2011שנת 

 .ובהתקדמות תהליך ההתכנסות בין גופי התקינה הבינלאומית והאמריקאית

בחוזר הובהר כי לאחר השלמת הליך התאמת ההוראות לתקנים הבינלאומיים תיוותר סמכותו של הפיקוח על   
וכן לקבוע הוראות נוספות , ם לקבוע הבהרות מחייבות לגבי אופן ישום הדרישות בתקנים הבינלאומייםהבנקי

במקרים שבהם הדבר מתחייב לנוכח דרישות רשויות פיקוח במדינות מפותחות בעולם או בנושאים שלגביהם 
תו לקבוע דרישות הפיקוח על הבנקים ישמור על סמכו, בנוסף. לא קיימת התייחסות בתקנים הבינלאומיים

  .גילוי ודיווח

דוחות כספיים של תאגיד בנקאי או חברת , כאמור לעיל IFRS-עד לתאריכי היעד לאימוץ תקני ה, לפיכך  
בשלב זה לא נקבעו הנחיות . כרטיסי אשראי ימשיכו להיות ערוכים לפי הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו

  .התקנים הבינלאומיים לראשונה כלשהן לגבי הוראות המעבר שיחולו בעת אימוץ
  .מיישמות שתי חברות כלולות את התקן 2008החל מינואר 

  "הטיפול החשבונאי בעסקאות בין ישות ובין בעל השליטה בה" -  23תקן חשבונאות מספר   .2
הטיפול ", 23פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר  2006בחודש דצמבר   

למעשה מחליף את עיקרי   23תקן ").  23תקן "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 (נכסים  קובע כי 23תקן  . כפי שאומצו בהוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים, 1996-ו"התשנ
והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה בין הישות לבין בעל השליטה בה ימדדו ) 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 . יםהפרש בחובה מהווה במהותו דיבידנד ולכן מקטין את יתרת העודפ

  ".בהקרן הון מעסקה בין ישות לבין בעל השליטה "בעלים ולכן יוצג בסעיף נפרד בהון העצמי שייקרא 

העברת נכס לישות : כדלקמן, דן בשלוש סוגיות הנוגעות לעסקאות בין ישות לבין בעל השליטה בה 23תקן    
נטילת התחייבות של הישות כלפי צד ; מהישות לבעל השליטההעברת נכס , 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

כמו כן קובע התקן את הגילוי שיש לתת בדוחות הכספיים בנוגע לעסקאות בין . השליטהשהתקבלו מבעל 

   .הישות לבין בעל השליטה בה במהלך התקופה

 עיקרי המדיניות החשבונאית – 1באור 
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במכתב המפקח על הבנקים צויין כי נערכה בחינה מחודשת של הכללים שיחולו על תאגידים בנקאיים וחברות   
לתאריך פרסום הדוח טרם פורסמה . בעל שליטה בה כרטיסי אשראי לגבי הטיפול בעסקאות בין ישות לבין

  .הוראה סופית של  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 לציבור  2007בדצמבר  31ביום   

 2009באוגוסט  20וביום , "יכון אשראי והפרשה להפסדי אשראיס, מדידה וגילוי של חובות פגומים"בנושא 
תקני (ב "ההוראה מבוססת על כללי החשבונאות המקובלים בארה .ל"נתקבלה טיוטה לתיקון ההוראה הנ

ב "הוראות הרשות לניירות ערך בארה, הוראות רשויות הפיקוח  בארצות הברית, )118- ו FAS  114שבונאות ח
ההוראות הכלולות בחוזר מהוות שינוי . ב"המתייחסות לבנקים וכן מותאמת לדיווחים שניתנו על ידי בנקים בארה

  . שות להפסדי אשראי בגין חובות אלומהותי ביחס להוראות הקיימות בנושא סיווג חובות בעייתיים ומדידת הפר

  :השינויים העיקריים שנכללו בהוראה הנם

   :ובהם, שהוגדרו כחובות פגומים, הוגדרו סוגים חדשים של חובות בעייתיים  .1  

  ,לפי התנאים החוזיים של הסכם החוב, אשראי שהתאגיד הבנקאי לא יוכל לגבות את כל הסכומים בגינו  •

  , נו במסגרת ארגון מחדשחוב בעייתי שתנאיו שו  •

למעט אם הוא גם מובטח היטב וגם נמצא , יום או יותר 90חוב אשר קרן או ריבית בגינו מצויים בפיגור של   •
  ,בהליכי גביה

ש כאשר חשבון הלקוח מחוייב בתוספת ריבית חריגה ובעמלת טיפול מיוחדת "ד או עו"חוב בחשבון חח  •

  ).325' להוראות ניהול בנקאי מס) ג( 4מור בסעיף כא(ש בחריגה "ד או עו"בגין חשבון חח

אשראי מוגן באופן לא מספק על ידי השווי הנוכחי המבוסס ויכולת התשלום של החייב או של , כמו כן  •
ומאופיין בכך שקיימת אפשרות ברורה שהתאגיד הבנקאי יספוג הפסד מסוים אם , הבטחון ששועבד

  .אי נחותהוגדר כסיכון אשר, הליקויים לא יתוקנו

תאגיד בנקאי נדרש לקיים הפרשה להפסדי אשראי ברמה המתאימה כדי לכסות הפסדי אשראי צפויים   .2
  .כולל בגין סיכון אשראי חוץ מאזני, בהתייחס לתיק האשראי שלו

 :ההפרשות להפסדי אשראי יכללו  

ח או יותר וכל "מיליון ש 1.0הפרשה פרטנית להפסדי אשראי תחול  על כל חוב שיתרתו החוזית הינה מעל  •

  .חוב אחר שזוהה לצורך בחינה פרטנית על ידי התאגיד הבנקאי

ההפרשה תבוצע על סמך מדידת ירידת הערך של החוב בהתבסס על הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים 
כאשר החוב הינו מותנה בביטחון או כאשר  או ,מהוונים בשיעור הריבית האפקטיבי של החוב, הצפויים

  .של הביטחון ששועבד להבטחת אותו אשראיההוגן על פי השווי , יה תפיסת נכסצפו

שירידת הערך , בגין קבוצות גדולות של חובות קטנים יחסית והומוגניים -הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי   •
  .ובגין חובות שנבדקו פרטנית ונמצא שאינם פגומים, שלהם נבחנת על בסיס קבוצתי

יש לבצע . תבוצע בהתבסס על שיעורי הפסדי אשראי מהעבר לכל קבוצה הומוגניתמדידת הפסדי האשראי 
  .תיעוד של קביעת האומדנים להפסדי אשראי

  ).ח על הקרן"לא כולל הפרשי הצמדה למדד והפרשי שער למט(בגין החובות הפגומים אין לרשום הכנסות ריבית   .3

  :שינוי בקשר עם הדרישות למחיקת חוב  .4

בונאית באופן מיידי כל חלק של חוב שגבייתו מותנית בביטחון העודף על השווי ההוגן של יש למחוק חש  •
  .אשר מזוהה כאינו בר גבייה, הביטחון

  .בדרך כלל יש למחוק הפרשות פרטניות בתום שנתיים  •

  .יום 150-יש למחוק חובות בפיגור של יותר מ -הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי   •

  .וי האיכותי והכמותי בדוחות הכספיים בקשר עם חובות בעייתייםהורחבו דרישות הגיל  .5
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נקבעו דרישות מפורטות לעריכת נהלים לקיום תהליך שיטתי לקביעת ההפרשות להפסדי אשראי שייושם   .6
  .דרישות תיעוד שיתמוך בתהליכי האשראי ובקרה פנימית בגין השיטות והתהליכים שנקבעו, בעקביות

 ).2010בינואר  1- מבהוראה המקורית ( 2010ביולי  1- לפי הטיוטה  החל מההוראה תיושם בדוחות הכספיים   .7
התאמות המעבר שנובעות מאימוץ הוראה זו . ההוראה לא תיושם למפרע בדוחות הכספיים לתקופות קודמות

  :ונה ידרש בין היתרבמועד היישום לראש. יכללו ישירות לסעיף עודפים בהון העצמי 2010 יוליב 1ליום 

  . 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  •

   .חסיםלבטל את כל הכנסות הריבית שנצברו ולא שולמו בגין כל חוב אשר עומד במועד זה בתנאים המתיי  •

  . הצורך בהתאמת יתרת מיסים שוטפים ומיסים נדחים לקבל ולשלם אתלבחון   •

, לדרישות ההוראה אשראי חוץ מאזניים מכשירי בגיןלציבור והתאמות של יתרת ההפרשה להפסדי אשראי   .8
  .יכללו ישירות בסעיף העודפים בהון העצמי, למועד היישום לראשונה

מערך , ל מונתה ועדת היגוי הכוללת את נציגי החטיבות העסקיות"במסגרת הערכות הבנק ליישום ההוראה הנ
  . הוקמו ועדות משנה לקביעת שיטות העבודה והדרישות בהוראה. החשבונאות ומערך המחשוב

תהליכי העבודה  בהן נדרשים שינויים מהותיים במערכות המידע לביצוע, 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  ,כתיבת תהליכי העבודה לסווג החובות הפגומים בהתאם לכללים החדשיםלבהערכות 

   .2009שנת במערכי למידה והדרכה 

רם החליט אם כשתיושם ההוראה יידרש עדיין ביצוע של הפרשה נוספת בגין סיכונים שאינם המפקח על הבנקים ט
. 315בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין , מזוהים בתיק האשראי והמתבססים על מאפייני הסיכון בתיק אשראי

וספת הסתכמה סך כל ההפרשה הכללית והנ. יחס להפרשה הכללית הקיימת בבנקיםיכמו כן טרם החליט כיצד להת
  .ח"מיליון ש 671מזה בבנק  , ח"מיליון ש 922- ב 2009 ביוני 30ביום 

שפורסמו על ידי בנק ישראל ואת השפעתן  על הערכות הבנק ביישום , הבנק בוחן את טיוטות ההוראות החדשות

  .   ההוראה

  . על התוצאות הכספיות של הבנק בעתיד, לא ניתן להעריך את ההשלכות של יישום ההוראה לכשתתקבל, בשלב זה
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ליום 30 ביוני 2009 (בלתי מבוקר) 

הפסדים שטרם רווחים  שטרם 

הוכרו מהתאמותהוכרו מהתאמות

שווי הוגן (א)לשווי הוגןלשווי הוגןעלות מופחתתהערך במאזן

(במיליוני ש"ח)

1. אגרות חוב המוחזקות לפדיון:

אגרות חוב ומלוות-

26726712-279של הממשלה

564(1)55255213של ממשלות זרות 

8--88של חברות אחרות

851(1)82782725סך כל אגרות החוב המוחזקות לפדיון

ליום 30 ביוני 2009 (בלתי מבוקר) 

עלות מופחתת

שווי הוגן (א)הפסדיםרווחים(במניות עלות)הערך במאזן

(במיליוני ש"ח)

2. ניירות ערך זמינים למכירה:

אגרות חוב ומלוות-

18,891(14)18,89118,568337של הממשלה

321(1)3213166של ממשלות זרות 

20,315(1,500)20,31521,637178של חברות אחרות 

39,52740,521521(1,515)39,527

מניות וקרנות נאמנות:

2,978(1)2,9782,095884של חברות אחרות (ב)

42,505(1,516)42,50542,6161,405סך כל ניירות הערך הזמינים למכירה

ליום 30 ביוני 2009 (בלתי מבוקר) 

הפסדים שטרם רווחים  שטרם 

מומשו מהתאמותמומשו מהתאמותעלות מופחתת

שווי הוגן (א)לשווי הוגןלשווי הוגן(במניות עלות)הערך במאזן

(במיליוני ש"ח)

3. ניירות ערך למסחר:

אגרות חוב ומלוות-

5,321(5)5,3215,173153של הממשלה

5,844(1)5,8445,8396של ממשלות זרות 

2,352(106)2,3522,43820של חברות אחרות 

13,51713,450179(112)13,517

מניות וקרנות נאמנות:

95(346)-95441של חברות אחרות 

13,612(458)13,61213,891179סך כל ניירות הערך למסחר

56,968(1,975)56,94457,3341,609סך כל ניירות הערך

רווח כולל אחר מצטבר

(ג) (ג)

(ד) (ד)

  
  .132הערות ראה בעמוד  

  ניירות ערך -  2באור 
  סכומים מדווחים
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ליום 30 ביוני 2008 (בלתי מבוקר)

הפסדים שטרם רווחים  שטרם 

הוכרו מהתאמותהוכרו מהתאמות

שווי הוגן (א)לשווי הוגןלשווי הוגןעלות מופחתתהערך במאזן

(במיליוני ש"ח)

1. אגרות חוב המוחזקות לפדיון:

אגרות חוב ומלוות-

85585519-874של הממשלה

474(3)4764761של ממשלות זרות 

1,348(3)1,3311,33120סך כל אגרות החוב המוחזקות לפדיון

ליום 30 ביוני 2008 (בלתי מבוקר)

עלות מופחתת

שווי הוגן (א)הפסדיםרווחים(במניות עלות)הערך במאזן

(במיליוני ש"ח)

2. ניירות ערך זמינים למכירה:

אגרות חוב ומלוות-

8,242(93)8,2428,181154של הממשלה

787(2)7877863של ממשלות זרות 

20,900(739)20,90021,60039של חברות אחרות 

29,92930,567196(834)29,929

מניות וקרנות נאמנות:

4,135(137)4,1353,606666של חברות אחרות (ב)

34,064(971)34,06434,173862סך כל ניירות הערך הזמינים למכירה

ליום 30 ביוני 2008 (בלתי מבוקר)

הפסדים שטרם רווחים  שטרם 

מומשו מהתאמותמומשו מהתאמותעלות מופחתת

שווי הוגן (א)לשווי הוגןלשווי הוגן(במניות עלות)הערך במאזן

(במיליוני ש"ח)

3. ניירות ערך למסחר:

אגרות חוב ומלוות-

5,119(13)5,1195,04290של הממשלה

136--136136של ממשלות זרות 

1,627(44)1,6271,64724של חברות אחרות 

6,8826,825114(57)6,882

מניות וקרנות נאמנות:

1,217(100)-1,2171,317של חברות אחרות 

8,099(157)8,0998,142114סך כל ניירות הערך למסחר

43,511(1,131)43,49443,646996סך כל ניירות הערך

רווח כולל אחר מצטבר

(ג)

(ד)(ד)

(ג)

  
  .132ראה בעמוד הערות 

 

  )המשך(ניירות ערך -  2באור 
  סכומים מדווחים
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ליום 31 בדצמבר 2008 (מבוקר)

הפסדים שטרם רווחים  שטרם 

הוכרו מהתאמותהוכרו מהתאמות

שווי הוגן (א)לשווי הוגןלשווי הוגןעלות מופחתתהערך במאזן

(במיליוני ש"ח)

1. אגרות חוב המוחזקות לפדיון:

אגרות חוב ומלוות-

88088018-898של הממשלה

569(1)55855812של ממשלות זרות 

8--88של  חברות אחרות

1,475(1)1,4461,44630סך כל אגרות החוב המוחזקות לפדיון

ליום 31 בדצמבר 2008 (מבוקר)

עלות מופחתת

שווי הוגן (א)הפסדיםרווחים(במניות עלות)הערך במאזן

(במיליוני ש"ח)

2. ניירות ערך זמינים למכירה:

אגרות חוב ומלוות-

10,063(23)10,0639,629457של הממשלה

3363279-336של ממשלות זרות 

18,991(1,900)18,99120,85536של חברות אחרות 

29,39030,811502(1,923)29,390

מניות וקרנות נאמנות:

3,219(1)3,2192,790430של חברות אחרות (ב)

32,609(1,924)32,60933,601932סך כל ניירות הערך הזמינים למכירה

ליום 31 בדצמבר 2008 (מבוקר)

הפסדים שטרם רווחים  שטרם 

מומשו מהתאמותמומשו מהתאמותעלות מופחתת

שווי הוגן (א)לשווי הוגן * לשווי הוגן(במניות עלות)הערך במאזן

(במיליוני ש"ח)

3. ניירות ערך למסחר:

אגרות חוב ומלוות-

5,554(28)5,5545,465117של הממשלה

3,707(11)3,7073,67444של ממשלות זרות 

1,489(157)1,4891,6397של חברות אחרות 

10,75010,778168(196)10,750

מניות וקרנות נאמנות:

105(352)-105457של חברות אחרות 

10,855(548)10,85511,235168סך כל ניירות הערך למסחר

44,939(2,473)44,91046,2821,130סך כל ניירות הערך

רווח כולל אחר מצטבר

(ג)(ג)

(ד)(ד)

.132הערות ראה בעמוד 

  )המשך(ניירות ערך -  2באור 
  סכומים מדווחים
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  :הערות

  .בהכרח את המחיר שיתקבל ממכירת ניירות ערך בהיקפים גדולים ל אינם משקפים"השערים הנ  )א(

 – 2008בדצמבר  31(ת המוצגות לפי עלו, ח בגין מניות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין"מיליוני ש 1,043כולל   )ב(
 2003 בהתאם להוראות המפקח על הבנקים מיולי). ח"מיליוני ש 1,338 – 2008ביוני  30-ח וב"מיליוני ש 1,263

אשראי ללקוח מסוים שסווג בענף התקשורת מוין במאזן כהשקעה במניות בתיק הזמין למכירה במקום אשראי 
  .מ"כמו כן כולל אחזקה במגדל אחזקות ביטוח ופיננסיים בע. לציבור ומוצג לפי שווי הוגן שלא עולה על ערך החוב

שטרם מומשו כלולים בהון העצמי בסעיף ) הפסדים(ם רווחי –רווח כולל אחר , בגין ניירות ערך זמינים למכירה  )ג(
למעט ניירות ערך שיועדו כגידורים בגידור שווי " התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן"

  .הוגן

  .נזקפו לדוח רווח והפסד אך טרם מומשו  )ד(

  

  

 )המשך(ניירות ערך  -  2באור 
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עלותהערך

שווי הוגןהפסדיםרווחים מופחתת במאזן

(במיליוני ש"ח)

1. אגרות חוב זמינות למכירה

ניירות ערך מסוג העבר באמצעות

(Pass-through securities)

GNMA 814(10)8148186ניירות ערך שקיימת לגביהם ערבות של

FHLMC ועל ידי FNMA 1,283(6)1,2831,27019ניירות ערך שהונפקו על ידי

2,097(16)2,0972,08825סך הכל

ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים 

( STRIPPED MBS-ו CMO כולל)

ניירות ערך שהונפקו על ידי FNMA , FHLMC, או

GNMA 1,8471,86010(23)1,847, או שקיימת לגביהם ערבות של גופים אלה

54(22)-5476שאר ניירות הערך מגובי המשכנתאות

1,901(45)1,9011,93610סך הכל

(ABS) ניירות ערך מגובי נכסים

5(1)-56קווי אשראי לכל מטרה בביטחון דירת מגורים

19--1919אשראי לרכישת רכב

8--88אשראי אחר לאנשים פרטיים

CLO  730(82)73077636אגרות חוב מסוג

CDO 24--2424אגרות חוב מסוג

SCDO  105(7)1051039אגרות חוב מסוג

44(1)44432אחרים

935(91)93597947סך הכל

4,933(152)4,9335,00382סך כל אגרות החוב מגובי נכסים זמינות למכירה

* סכומים שנזקפו לקרן ההון כחלק מהתאמות ניירות ערך זמינים למכירה לשווי הוגן.

ליום 30 ביוני 2009 (בלתי מבוקר) 

רווח (הפסד) כולל אחר מצטבר*

   )המשך(ניירות ערך  -  2באור 
  ניירות ערך מגובי נכסים :מזה

  סכומים מדווחים
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הפסדים *רווחים שטרם

שטרם מומשומומשו

מהתאמותמהתאמותעלותהערך

שווי הוגןלשווי הוגןלשווי הוגןמופחתת במאזן

(במיליוני ש"ח)

2. אגרות חוב למסחר

ניירות ערך מסוג העבר באמצעות

(Pass-through securities)

FHLMC ועל ידי FNMA 1--11ניירות ערך שהונפקו ע"י

1--11סך הכל  

ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים 

( STRIPPED MBS-ו CMO כולל)

ניירות ערך שהונפקו על ידי FNMA , FHLMC, או

GNMA 44431-44, או שקיימת לגביהם ערבות של גופים אלה

85(34)-85119שאר ניירות הערך מגובי המשכנתאות

129(34)1291621סך הכל  

(ABS) ניירות ערך מגובי נכסים

12(7)-1219קווי אשראי לכל מטרה בביטחון דירת מגורים

1--11אשראי לרכישת רכב

3(4)-37אשראי שאינו לאנשים פרטיים

CDO 6(1)-67אגרות חוב מסוג

2--22אחרים

24(12)-2436סך הכל  

154(46)1541991סך כל אגרות החוב מגובי נכסים למסחר

* הפסדים אלה נזקפו לחשבון רווח והפסד

ליום 30 ביוני 2009 (בלתי מבוקר) 

  
  .ח"מיליון ש 8 - לפי שווי הוגן בסך של כ FHLMCבתיק לפדיון נכלל נייר ערך שהונפק על ידי   .3

  

  

   )המשך(ניירות ערך  -  2באור 
  ניירות ערך מגובי נכסים: מזה

  סכומים מדווחים
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רווח (הפסד) כולל אחר מצטבר*עלותהערך

שווי הוגןהפסדיםרווחים מופחתת במאזן

(במיליוני ש"ח)

1. אגרות חוב זמינות למכירה

ניירות ערך מסוג העבר באמצעות

(Pass-through securities)

GNMA 85841-85ניירות ערך שקיימת לגביהם ערבות של

FHLMC ועל ידי FNMA 1,168(15)1,1681,1803ניירות ערך שהונפקו על ידי

10--1010ניירות ערך אחרים

1,263(15)1,2631,2744סך הכל

ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים 

( STRIPPED MBS-ו CMO כולל)

ניירות ערך שהונפקו על ידי FNMA , FHLMC, או

GNMA 1,8141,8238(17)1,814, או שקיימת לגביהם ערבות של גופים אלה

74(16)-7490שאר ניירות הערך מגובי המשכנתאות

1,888(33)1,8881,9138סך הכל

(ABS) ניירות ערך מגובי נכסים

55--5555חייבים בגין כרטיסי אשראי

7(1)-78קווי אשראי לכל מטרה בביטחון דירת מגורים

64--6464אשראי לרכישת רכב

31--3131אשראי אחר לאנשים פרטיים

1--11אשראי שאינו לאנשים פרטיים

CLO  1,027(143)-1,0271,170אגרות חוב מסוג

SCDO  277(65)2773411אגרות חוב מסוג

28(1)-2829אחרים

1,490(210)1,4901,6991סך הכל

4,641(258)4,6414,88613סך כל אגרות החוב מגובי נכסים זמינות למכירה

* סכומים שנזקפו לקרן ההון כחלק מהתאמות ניירות ערך זמינים למכירה לשווי הוגן.

ליום 30 ביוני 2008 (בלתי מבוקר)

 
  

  

  

  

   )המשך(ניירות ערך  -  2באור 
  ניירות ערך מגובי נכסים: מזה

  סכומים מדווחים
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הפסדים *רווחים שטרם

שטרם מומשומומשו

שווי מהתאמותמהתאמותעלותהערך

הוגןלשווי הוגןלשווי הוגןמופחתת במאזן

(במיליוני ש"ח)

2. אגרות חוב למסחר

ניירות ערך מסוג העבר באמצעות

(Pass-through securities)

FHLMC ועל ידי FNMA 5--55ניירות ערך שהונפקו ע"י

5--55סך הכל  

ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים 

( STRIPPED MBS-ו CMO כולל)

ניירות ערך שהונפקו על ידי FNMA , FHLMC, או

GNMA 39381-39, או שקיימת לגביהם ערבות של גופים אלה

141(12)-141153שאר ניירות הערך מגובי המשכנתאות

180(12)1801911סך הכל  

(ABS) ניירות ערך מגובי נכסים

9--99חייבים בגין כרטיסי אשראי

22(2)-2224קווי אשראי לכל מטרה בביטחון דירת מגורים

11--1111אשראי לרכישת רכב

1--11אשראי אחר לאנשים פרטיים

13--1313אשראי שאינו לאנשים פרטיים

3--33אחרים

59(2)-5961סך הכל  

244(14)2442571סך כל אגרות החוב מגובי נכסים למסחר

* הפסדים אלה נזקפו לחשבון רווח והפסד

ליום 30 ביוני 2008 (בלתי מבוקר)

 
 

  .ח"מיליון ש 7 - לפי שווי הוגן בסך של כ FHLMCבתיק לפדיון נכלל נייר ערך שהונפק על ידי   .3

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

  

   )המשך(ניירות ערך  -  2באור 
  ניירות ערך מגובי נכסים: מזה

  סכומים מדווחים
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שווי רווח (הפסד) כולל אחר מצטבר*עלותהערך

הוגןהפסדיםרווחים מופחתת במאזן

(במיליוני ש"ח)

1. אגרות חוב זמינות למכירה

ניירות ערך מסוג העבר באמצעות

(Pass-through securities)

GNMA 84(3)-8487ניירות ערך שקיימת לגביהם ערבות של

FHLMC ועל ידי FNMA 1,211(25)1,2111,22610ניירות ערך שהונפקו ע"י

10--1010ניירות ערך אחרים

1,305(28)1,3051,32310סך הכל  

ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים 

( STRIPPED MBS-ו CMO כולל)

ניירות ערך שהונפקו על ידי FNMA , FHLMC, או

GNMA 1,9391,9875(53)1,939, או שקיימת לגביהם ערבות של גופים אלה

64(3)-6467שאר ניירות הערך מגובי המשכנתאות

2,003(56)2,0032,0545סך הכל  

(ABS) ניירות ערך מגובי נכסים

6(2)-68קווי אשראי לכל מטרה בביטחון דירת מגורים

24(3)-2427אשראי לרכישת רכב

10--1010אשראי אחר לאנשים פרטיים

CLO  690(100)-690790אגרות חוב מסוג

CDO 26(1)-2627אגרות חוב מסוג

SCDO  112(10)-112122אגרות חוב מסוג

35(1)-3536אחרים

903(117)-9031,020סך הכל  

4,211(201)4,2114,39715סך כל אגרות החוב מגובי נכסים זמינות למכירה

* סכומים שנזקפו לקרן ההון כחלק מהתאמות ניירות ערך זמינים למכירה לשווי הוגן.

ליום 31 בדצמבר 2008 (מבוקר)

  )המשך(ניירות ערך  -  2באור 
  ניירות ערך מגובי נכסים: מזה

  סכומים מדווחים
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הפסדים *רווחים שטרם

שטרם מומשומומשו

שווי מהתאמותמהתאמותעלותהערך

הוגןלשווי הוגןלשווי הוגןמופחתת במאזן

(במיליוני ש"ח)

2. אגרות חוב למסחר

ניירות ערך מסוג העבר באמצעות

(Pass-through securities)

FHLMC ועל ידי FNMA 3--33ניירות ערך שהונפקו ע"י

3--33סך הכל  

ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים 

( STRIPPED MBS-ו CMO כולל)

ניירות ערך שהונפקו על ידי FNMA , FHLMC, או

GNMA 55541-55, או שקיימת לגביהם ערבות של גופים אלה

111(39)-111150שאר ניירות הערך מגובי המשכנתאות

166(39)1662041סך הכל  

(ABS) ניירות ערך מגובי נכסים

16(6)-1622קווי אשראי לכל מטרה בביטחון דירת מגורים

6--66אשראי לרכישת רכב

10(2)-1012אשראי שאינו לאנשים פרטיים

CDO 3(4)-37אגרות חוב מסוג

3--33אחרים

38(12)-3850סך הכל  

207(51)2072571סך כל אגרות החוב מגובי נכסים למסחר

* הפסדים אלה נזקפו לחשבון רווח והפסד

ליום 31 בדצמבר 2008 (מבוקר)

 
 

  .ח"מיליון ש 8-לפי שווי הוגן בסך של כ FHLMCבתיק לפדיון נכלל נייר ערך שהונפק על ידי   .3

    )המשך(ניירות ערך  -  2באור 
  ניירות ערך מגובי נכסים: מזה

  סכומים מדווחים
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סך הכלעד 12 חודשים

הפסדיםהפסדיםהפסדים

שטרם מומשושטרם מומשושטרם מומשו

מהתאמותמהתאמותמהתאמות

לשווי הוגןשווי הוגןלשווי הוגןשווי הוגןלשווי הוגןשווי הוגן

(במיליוני ש"ח)

פירוט נוסף לגבי ניירות ערך זמינים למכירה 

מגובי נכסים שבגינם כלולים הפסדים שטרם 

מומשו מהתאמות לשווי הוגן

(MBS) (16)902(5)316(11)586ניירות ערך מגובי משכנתאות

ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים (כולל 

(STRIPPED MBS-ו CMO, REMIC233(20)1,026(25)1,259(45)

(ABS) (91)582(79)427(12)155ניירות ערך מגובי נכסים

(152)2,743(109)1,769(43)974סך הכל

סך הכלעד 12 חודשים

הפסדיםהפסדיםהפסדים

שטרם מומשושטרם מומשושטרם מומשו

מהתאמותמהתאמותמהתאמות

לשווי הוגןשווי הוגןלשווי הוגןשווי הוגןלשווי הוגןשווי הוגן

(במיליוני ש"ח)

פירוט נוסף לגבי ניירות ערך זמינים למכירה 

מגובי נכסים שבגינם כלולים הפסדים שטרם 

מומשו מהתאמות לשווי הוגן

(MBS) (15)924(11)463(4)461ניירות ערך מגובי משכנתאות

ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים (כולל 

(STRIPPED MBS-ו CMO, REMIC788(25)472(8)1,260(33)

(ABS) (210)1,224(56)299(154)925ניירות ערך מגובי נכסים

(258)3,408(75)1,234(183)2,174סך הכל

סך הכלעד 12 חודשים

הפסדיםהפסדיםהפסדים

שטרם מומשושטרם מומשושטרם מומשו

מהתאמותמהתאמותמהתאמות

לשווי הוגןשווי הוגןלשווי הוגןשווי הוגןלשווי הוגןשווי הוגן

(במיליוני ש"ח)

פירוט נוסף לגבי ניירות ערך זמינים למכירה 

מגובי נכסים שבגינם כלולים הפסדים שטרם 

מומשו מהתאמות לשווי הוגן

(MBS) (28)746(20)425(8)321ניירות ערך מגובי משכנתאות

ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים (כולל 

(STRIPPED MBS-ו CMO, REMIC246(4)1,171(52)1,417(56)

(ABS) (117)517(103)398(14)119ניירות ערך מגובי נכסים

(201)2,680(175)1,994(26)686סך הכל

מעל 12 חודשים

ליום 30 ביוני 2009 (בלתי מבוקר) 

ליום 30 ביוני 2008 (בלתי מבוקר)

מעל 12 חודשים

ליום 31 בדצמבר 2008 (מבוקר)

מעל 12 חודשים

 

   )המשך(ניירות ערך  -  2באור 
  ניירות ערך מגובי נכסים: מזה

  סכומים מדווחים
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לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני 2009 (בלתי מבוקר) 

הפרשה 

הפרשה ספציפית לפיהפרשה 

סך הכלנוספת (ב)עומק פיגור (א)ספציפית (א)

(במיליוני ש"ח)

8,44266097910,081יתרה ההפרשה לתחילת התקופה

598(12)59416הפרשות במהלך התקופה

(255)(45)(22)(188)הקטנת הפרשות

(4)--(4)גביית חובות שנמחקו בשנים קודמות

339(57)(6)402תוספת, נטו, שנזקפה לדוח הרווח וההפסד

(199)-(16)(183)מחיקת חובות, נטו (ג)

8,66163892210,221יתרה ההפרשה לסוף התקופה

מזה: יתרת ההפרשה שלא נוכתה 

176-129305מסעיף אשראי לציבור

לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני 2008 (בלתי מבוקר) 

הפרשה 

הפרשה ספציפית לפיהפרשה 

סך הכלנוספת (ב)עומק פיגור (א)ספציפית (א)

(במיליוני ש"ח)

7,2796978508,826יתרה ההפרשה לתחילת התקופה

361865452הפרשות במהלך התקופה

(128)-(48)(80)הקטנת הפרשות

(8)--(8)גביית חובות שנמחקו בשנים קודמות

273385316תוספת, נטו, שנזקפה לדוח הרווח וההפסד

(87)-(14)(73)מחיקת חובות, נטו (ג)

7,4797218559,055יתרה ההפרשה לסוף התקופה

מזה: יתרת ההפרשה שלא נוכתה 

248-118366מסעיף אשראי לציבור

(ב) כולל הפרשה כללית ומיוחדת לחובות מסופקים.

(ג) בניכוי גביית חובות שנמחקו בשנים קודמות.

(א) לא כולל הפרשה בגין ריבית לתקופה שלאחר קביעת החובות כמסופקים. בהלוואות שלגביהן נערכה הפרשה לפי עומק      

          פיגור, לא כולל הפרשה לריבית בגין החוב שבפיגור.

 
 

 

 

 

 

 

  הפרשה לחובות מסופקים   -  3באור 
  סכומים מדווחים 

  הפרשה לחובות מסופקים   -  3באור 
  סכומים מדווחים 
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לשישה חודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני 2009 (בלתי מבוקר) 

הפרשה 

הפרשה ספציפית לפיהפרשה 

סך הכלנוספת (ב)עומק פיגור (א)ספציפית (א)

(במיליוני ש"ח)

8,2466759489,869יתרה ההפרשה לתחילת התקופה

1,061105421,208הפרשות במהלך התקופה

(508)(68)(107)(333)הקטנת הפרשות

(7)--(7)גביית חובות שנמחקו בשנים קודמות

693(26)(2)721תוספת, נטו, שנזקפה לדוח הרווח וההפסד

(341)-(35)(306)מחיקת חובות נטו (ג)

8,66163892210,221יתרה ההפרשה לסוף התקופה

מזה: יתרת ההפרשה שלא נוכתה 

176-129305מסעיף אשראי לציבור

לשישה חודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני 2008 (בלתי מבוקר) 

הפרשה 

הפרשה ספציפית לפיהפרשה 

סך הכלנוספת (ב)עומק פיגור (א)ספציפית (א)

(במיליוני ש"ח)

7,2506888758,813יתרה ההפרשה לתחילת התקופה

968(9)814163הפרשות במהלך התקופה

(391)(11)(97)(283)הקטנת הפרשות

(17)--(17)גביית חובות שנמחקו בשנים קודמות

560(20)51466תוספת, נטו, שנזקפה לדוח הרווח וההפסד

(318)-(33)(285)מחיקת חובות נטו (ג)

7,4797218559,055יתרה ההפרשה לסוף התקופה

מזה: יתרת ההפרשה שלא נוכתה 

248-118366מסעיף אשראי לציבור

(ב) כולל הפרשה כללית ומיוחדת לחובות מסופקים.

(ג) בניכוי גביית חובות שנמחקו בשנים קודמות.

(א) לא כולל הפרשה בגין ריבית לתקופה שלאחר קביעת החובות כמסופקים. בהלוואות שלגביהן נערכה הפרשה לפי עומק      

                 פיגור, לא כולל הפרשה לריבית בגין החוב שבפיגור.

  הפרשה לחובות מסופקים   -  3באור 
  סכומים מדווחים 
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הפרשה ספציפית

לפימזה:יתרת 

עומקסכוםחוב

סך הכלאחרתהפיגור (ד)בפיגור (ג)מאזניתאשראי

(במיליוני ש"ח)

הלוואות לדיור שחובה לחשב בגינן את 

28,449585205455-455ההפרשה לפי עומק הפיגור

7,680134146139-139הלוואות "גדולות" (א)

7,1721892544751הלוואות אחרות (ב)

43,3019083766387645יתרת ההפרשה לסוף התקופה

הפרשה ספציפית

לפימזה:יתרת 

עומקסכוםחוב

סך הכלאחרתהפיגור (ד)בפיגור (ג)מאזניתאשראי

(במיליוני ש"ח)

הלוואות לדיור שחובה לחשב בגינן את 

27,426607340502-502ההפרשה לפי עומק הפיגור

5,490122218172-172הלוואות "גדולות" (א)

6,77820328471360הלוואות אחרות (ב)

39,69493258672113734יתרת ההפרשה לסוף התקופה

                     חובות בעייתיים

ליום 30 ביוני 2009 (בלתי מבוקר) 

                     חובות בעייתיים

ליום 30 ביוני 2008 (בלתי מבוקר) 

  
  

  

  

כולל הלוואות לרכישת דירת ) ח"אלפי ש 828 - 2008ביוני  30-ב(ח "אלפי ש 851הלוואות לדיור שיתרת כל אחת מהן עולה על   )א(

  .מגורים ובמשכון דירת מגורים

אלפי  828 – 2008ביוני  30(ח "אלפי ש 851הלוואות לכל מטרה במישכון דירת מגורים שיתרת כל אחת מהן אינה עולה על   )ב(

  ).ח"ש

  .כולל ריבית על הסכום לפיגור  )ג(

  ).ח"מיליוני ש 146 -  2008ביוני  30(ח "מיליוני ש 112כולל יתרת הפרשה ספציפית מעבר למתחייב על פי עומק הפיגור בסך   )ד(

  

  

  

   )המשך( הפרשה לחובות מסופקים – 3באור 
  בהלוואות לדיורפרטים על אופן חישוב ההפרשה הספציפית 

  סכומים מדווחים 
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31 בדצמבר 302008 ביוני 302008 ביוני 2009

(מבוקר)(בלתי מבוקר)(בלתי מבוקר)

1. הון לצורך חישוב יחס ההון

20,30120,37519,307 הון ראשוני

32,27031,36529,765סך הכל הון כולל

(במיליוני ש''ח)

(ב) (ב)

30 ביוני 302008 ביוני 2009

(מבוקר)(בלתי מבוקר)(בלתי מבוקר)

יתרות סיכוןיתרות *יתרות סיכוןיתרות *יתרות סיכוןיתרות *

2. יתרות משוקללות של סיכון

סיכון אשראי:

319,679209,474292,335209,664311,125217,747נכסים

50,82833,65648,00732,77350,88333,743מכשירים חוץ מאזניים

370,507243,130340,342242,437362,008251,490סה"כ נכסי סיכון אשראי

8,038-7,435-5,476-סיכון שוק

370,507251,168340,342249,872362,008256,966סה"כ נכסי סיכון

*    נכסים-יתרות מאזניות; מכשירים חוץ מאזניים - יתרות ערך נקוב משוקללות במקדמי ההמרה לאשראי.

(במיליוני ש''ח)

31 בדצמבר 2008

(א) (א)

31 בדצמבר 302008 ביוני 302008 ביוני 2009

(מבוקר)(בלתי מבוקר)(בלתי מבוקר)

3. יחס ההון לרכיבי סיכון

8.088.157.51יחס ההון הראשוני לרכיבי סיכון

12.8512.5511.58יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

9.009.009.00יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים

ב. חברות בנות משמעותיות

בנק לאומי למשכנתאות

6.286.506.15יחס ההון הראשוני לרכיבי סיכון

9.449.769.24יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

9.009.009.00יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים

בנק ערבי ישראלי

15.5016.7513.41יחס ההון הראשוני לרכיבי סיכון

19.9517.1217.84יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

9.009.009.00יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים

בנק לאומי ארה"ב

10.008.609.31יחס ההון הראשוני לרכיבי סיכון

13.0510.9012.40יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

10.0010.0010.00יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים

(א)  סווג  מחדש.

(ב)  סווג  מחדש בעקבות שינוי הקצאת הון ראשוני ומשני כנגד החשיפה לסיכוני שוק בדומה להקצאת ההון כנגד סיכוני אשראי 

      וזאת בעקבות הבהרה מבנק ישראל.

(%)

(ב)(ב)

  

  הלימות הון   -  4באור 
   "יחס הון מזערי"בדבר  341- ו 311המפקח על הבנקים מספר  מחושב בהתאם להוראות

  "הקצאת הון בגין חשיפה לסיכוני שוק"ו
  סכומים מדווחים
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מטבע חוץ (א)מטבע ישראלי

פריטיםצמוד למדד

שאינםבמטבעותבדולרים שלהמחירים 

סך הכלכספיים (ג)אחריםבארוארה"בלצרכןלא צמוד

(במיליוני ש"ח)

נכסים

21,17445712,2312,4443,0721239,390מזומנים ופיקדונות בבנקים

15,9667,45116,59812,7591,0973,07356,944ניירות ערך

ניירות ערך שנשאלו או נרכשו                          

1,081---1,002-79   במסגרת הסכמי מכר חוזר

102,21150,45536,7977,11710,6331207,214אשראי לציבור  (ב)

452---249203-אשראי לממשלות

1,8541,862----8השקעות בחברות כלולות

3,5283,528-----בנינים וציוד

3,8731372,9114328546688,875נכסים אחרים

144,23458,74968,81922,75215,6569,136319,346סך כל הנכסים

התחייבויות

114,15127,15677,86324,1609,89133253,254פיקדונות הציבור

1,055598598339302122,904פיקדונות מבנקים

741--5351616210פיקדונות מממשלות

ניירות ערך שהושאלו או נמכרו                        

1,174---992-182   במסגרת הסכמי מכר חוזר

אגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי התחייבות 

22,917---1,91519,0581,944נדחים

9,4803,8122,52954992457717,871התחייבויות אחרות

127,64651,14083,27825,05811,117622298,861סך כל ההתחייבויות

4,5398,51420,485(2,306)(14,459)16,5887,609הפרש

השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים:

--(5,901)11,7001,166(8,891)1,926מכשירים נגזרים (למעט אופציות) 

--360600(85)(1)(874)אופציות בכסף נטו (במונחי נכס בסיס)

--6353119(12)(223)אופציות מחוץ לכסף נטו (במונחי נכס בסיס)

8,51420,485(643)(727)(2,781)(1,295)17,417סך הכל כללי

השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים:

--336652707(1)(1,694)אופציות בכסף נטו (ערך נקוב מהוון)

--1,474250841(38)(2,527)אופציות מחוץ לכסף, נטו, (ערך נקוב מהוון)

(א) כולל צמודים למטבע חוץ.

(ב) ההפרשה הכללית והנוספת לחובות מסופקים נוכתה באופן יחסי מבסיסי ההצמדה השונים בסעיף זה.

(ג) לרבות מכשירים נגזרים שהבסיס שלהם מתייחס לפריט לא כספי.

  דוח על נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  -  5באור 
  )בלתי מבוקר( 2009ביוני  30ליום 

  סכומים מדווחים 
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 מטבע חוץ (א)מטבע ישראלי

פריטיםצמוד למדד

שאינםבמטבעותבדולרים שלהמחירים 

סך הכלכספיים (ג)אחריםבארוארה"בלצרכןלא צמוד

(במיליוני ש"ח)

נכסים

4,92254619,8463,2882,627-31,229מזומנים ופיקדונות בבנקים

7,9816,03113,6059,5989275,35243,494ניירות ערך

ניירות ערך שנשאלו או נרכשו

742---641-101 במסגרת הסכמי מכר חוזר

97,97254,14732,5386,74510,28926201,717אשראי לציבור  (ב)

531---248283-אשראי לממשלות

1,8881,895----7השקעות בחברות כלולות

3,3173,317-----בנינים וציוד

4,2641442,3327138038219,077נכסים אחרים

115,78761,11668,70520,34414,64611,404292,002סך כל הנכסים

התחייבויות

97,15026,06266,84321,6589,837202221,752פיקדונות הציבור

5,9878661,072881160-8,966פיקדונות מבנקים

833--5365511411פיקדונות מממשלות

ניירות ערך שהושאלו או נמכרו

372---255-117 במסגרת הסכמי מכר חוזר

אגרות חוב, שטרי התחייבות 

21,920---3,00116,9162,003וכתבי התחייבות נדחים

9,5873,8561,6857521,06256417,506התחייבויות אחרות

116,03348,35571,83423,30211,059766271,349סך כל ההתחייבויות

3,58710,63820,653(2,958)(3,129)12,761(246)הפרש

השפעת מכשירים נגזרים מגדרים:

---(4)4--מכשירים נגזרים (למעט אופציות) 

השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים:

--(3,709)6032,220(7,617)8,503מכשירים נגזרים (למעט אופציות) 

--(92)(423)125(10)400אופציות בכסף, נטו, (במונחי נכס בסיס)

--16(4)95(1)(106)אופציות מחוץ לכסף, נטו, (במונחי נכס בסיס)

10,63820,653(198)(1,169)(2,302)8,5515,133סך הכל כללי

השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים:

--(328)(654)684(20)318אופציות בכסף, נטו, (ערך נקוב מהוון)

--(118)(171)(1,546)(8)1,843אופציות מחוץ לכסף, נטו, (ערך נקוב מהוון)

(א) כולל צמודים למטבע חוץ.

(ב) ההפרשה הכללית והנוספת לחובות מסופקים נוכתה באופן יחסי מבסיסי ההצמדה השונים בסעיף זה.

(ג) לרבות מכשירים נגזרים שהבסיס שלהם מתייחס לפריט לא כספי.
  

 

 

 

   )המשך(דוח על נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  -  5באור 
  )בלתי מבוקר( 2008ביוני  30ליום 

  סכומים מדווחים
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 מטבע חוץ (א)מטבע ישראלי

פריטיםצמוד למדד

שאינםבמטבעותבדולרים שלהמחירים 

סך הכלכספיים (ג)אחריםבארוארה"בלצרכןלא צמוד

(במיליוני ש"ח)

נכסים

15,11652911,9902,9382,557-33,130מזומנים ופיקדונות בבנקים

9,4645,99416,4148,8139013,32444,910ניירות ערך

ניירות ערך שנשאלו או נרכשו 

201---125-76 במסגרת הסכמי מכר חוזר

101,56953,45739,9597,49810,732-213,215אשראי לציבור  (ב)

520---256264-אשראי לממשלות

1,8341,842----8השקעות בחברות כלולות

3,4453,445-----בנינים וציוד

4,5591415,1091,0112,09061913,529נכסים אחרים

130,84160,37773,81220,26016,2809,222310,792סך כל הנכסים

התחייבויות

111,97627,52274,59522,1618,46960244,783פיקדונות הציבור 

1,581800668288405-3,742פיקדונות מבנקים

831--5359217511פיקדונות מממשלות 

ניירות ערך שהושאלו או נמכרו 

549---374-175 במסגרת הסכמי מכר חוזר

אגרות חוב, שטרי התחייבות

20,636---1,89416,6842,058וכתבי התחייבות נדחים

9,0903,6874,2241,1512,58260021,334התחייבויות אחרות

124,96849,28581,89523,61111,456660291,875סך כל ההתחייבויות

4,8248,56218,917(3,351)(8,083)5,87311,092הפרש

השפעת מכשירים נגזרים מגדרים:

---(8)8--מכשירים נגזרים (למעט אופציות) 

השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים:

--(5,851)4,751986(8,619)8,733מכשירים נגזרים (למעט אופציות) 

--68728(265)(5)(445)אופציות בכסף, נטו, (במונחי נכס בסיס)

--201140(180)(11)(150)אופציות מחוץ לכסף, נטו, (במונחי נכס בסיס)

8,56218,917(859)(1,485)(3,769)14,0112,457סך הכל כללי

השפעת מכשירים נגזרים מגדרים:

--1,13966(54)(9)(1,142)אופציות בכסף, נטו, (ערך נקוב מהוון)

--208747(1,374)(23)442אופציות מחוץ לכסף, נטו, (ערך נקוב מהוון)

(א) כולל צמודים למטבע חוץ.

(ב) ההפרשה הכללית והנוספת לחובות מסופקים נוכתה באופן יחסי מבסיסי ההצמדה השונים בסעיף זה.

(ג) לרבות מכשירים נגזרים שהבסיס שלהם מתייחס לפריט לא כספי.

(ד) סווג מחדש.

(ד)(ד)

 
  

  

  

   )המשך(דוח על נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  -  5באור 
  )מבוקר( 2008בדצמבר  31ליום 

  סכומים מדווחים
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31 בדצמבר 302008 ביוני 302008 ביוני 2009

(מבוקר)(בלתי מבוקר)(בלתי מבוקר)

במיליוני ש"ח

א. מכשירים פיננסיים חוץ מאזנייים

יתרות החוזים או הסכומים הנקובים שלהם לסוף התקופה

עסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי:

2,2093,0631,631אשראי תעודות

6,3007,5516,821ערבויות להבטחת אשראי

8,1878,1618,117ערבויות לרוכשי דירות

14,45712,91014,454ערבויות והתחייבויות אחרות

17,86515,96516,651מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו

מסגרת חח"ד ומסגרות אשראי אחרות

15,84518,42516,967בחשבונות לפי דרישה שלא נוצלו

18,41719,91819,627התחייבויות בלתי חוזרות לתת אשראי שאושר ועדיין לא ניתן (א)

6,8525,5627,361התחייבויות להוצאת ערבויות

מזה: חשיפות אשראי בגין מחויבות לספק נזילות למבני אגוח בחסות אחרים שלא נוצלו בסך 392 מיליוני ש"ח, (א)

        (30 ביוני 2008 - 335 מיליוני ש"ח, 31 בדצמבר 2008 – 380 מיליוני ש"ח).

ב. התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות אחרות

 חוזי שכירות לזמן ארוך- דמי שכירות של בניינים, ציוד וכלי רכב(1)

     וכן דמי אחזקה בשל התקשרויות לתשלום בשנים הבאות

155184170בשנה הראשונה

133127132בשנה השניה

105105105בשנה השלישית

857989בשנה הרביעית

505354בשנה החמישית

12290117מעל 5 שנים

650638667סך הכל

351393371התחייבויות לרכישת ניירות ערך(2)

219184214התחייבויות להשקעה בבניינים, בציוד ובאחרים(3)

 פיקדונות עתידיים(4)

עיסקאות עם מפקידים לקבלת פיקדונות גדולים במועדים עתידיים ובשיעורי  

ריבית קבועים שנקבעו מראש במועד ההתקשרות

פירוט סכומי הפיקדונות העתידיים ומועדי ההפקדה כפי שנקבעו בתנאי העיסקאות:

171717בשנה הראשונה

171717בשנה השניה

171717בשנה השלישית

171717בשנה הרביעית

171717בשנה החמישית

213832שנה שישית ואילך

106123117סך הכל פיקדונות עתידיים
 

  

    

 התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות  -  6באור 
  סכומים מדווחים 
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לרבות בקשות  , במהלך העסקים השוטף הוגשו כנגד הבנק וחברות מאוחדות מסויימות תובענות משפטיות  .ג
  . לאישור תביעות ייצוגיות

, המתבססות על חוות דעת משפטיות באשר לסיכויי התובענות, לדעת הנהלת הבנק והנהלות החברות המאוחדות  
במקום בו נדרשו , חות הכספיים הפרשות נאותותנכללו בדו, 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   
ת התממשותן ח ואשר אפשרו"מיליון ש 2החברות המאוחדות בנושאים שונים שסכום כל אחת מהן עולה על 

  .ח"מיליון ש 101-מסתכם בסך של כ, אינה קלושה

  :להלן פירוט של תובענות שהסכום הנטען בהן הוא מהותי  .1

תביעה ביחד עם בקשה להכיר , אביב- בבית המשפט המחוזי בתל, הוגשה נגד הבנק 2000ביוני  15ביום   .א
  .ח"מיליארד ש 1בתביעה כתביעה ייצוגית על סך 

הבנק בפרסומים שונים הבטיח למפקידים בערוצי הבנקאות הישירה בפיקדונות התובע טוען כי   
לשנה מעל הריבית המקובלת וכי האמור  1%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%שיעור של המפקידים לחשוב כי ההטבה בריבית ב

  .כפי שזה נעשה בפועל, אוטומטית ולא רק בעד תקופת ההפקדה המקורית

את ההטבה ם הרלבנטיים שאותם הוא מייצג לפיכך דורש התובע מן הבנק לשלם לו ולכל המפקידי

אישר בית המשפט  2003דצמבר ב. בריבית גם בעד התקופות שבהן חודשו הפיקדונות באופן אוטומטי
הבנק ערער על ההחלטה לבית המשפט העליון וטרם ניתנה החלטתו . את התביעה כתביעה יצוגית

בית המשפט המחוזי קיבל את בקשת התובע לביטול עיכוב ההליכים בתיק וקבע את התיק . בנושא
ב ההליכים לבית הבנק הגיש בקשה לעיכו. למרות שטרם נתנה החלטת בית המשפט העליון, לדיון

נחתם , 2009בינואר  13ביום . המשפט העליון עד למתן ההחלטה בערעור על ידי בית המשפט העליון
ש החלטה המורה על קיום ההליכים "נתן ביהמ   2009בינואר  15ביום .  הסכם פשרה בין הצדדים

הגיש תגובה היועץ המשפטי לממשלה . הקבועים בחוק לשם אישור הסכם פשרה שנחתם בין הצדדים
בה העלה הסתייגויות שונות מההסדר שהושג  וביקש להורות , מטעמו לבקשה לאישור הסדר הפשרה

אשר התבקש לחוות , הורה בית המשפט על מינוי בודק 2009במאי  3ביום . על מינוי בודק כקבוע בחוק
 .דעתו לבית המשפט בשאלות הקשורות בהסדר הפשרה

יפו בקשה לאישור תביעה כתביעה - אביב- ה לבית המשפט המחוזי בתלהוגש 2004באוקטובר  14ביום   .ב
- א"התשמ) שירות ללקוח(ח כנגד הבנק על סמך חוק הבנקאות "מיליארד ש 2- ייצוגית על סך של כ

  .1984- ד"התשמ, לתקנות סדר הדין האזרחי 29וכן תקנה  1981

ות הבנק שלא כדין ובניגוד נושא התביעה היה במקור טענות המבקש לפיהן נגבו ממנו ומכלל לקוח  
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
א חייבם בעמלות למרות שעל מאחר שהו, 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 ,  ייצוגיתלתגובת הבנק לבקשה לאישור התביעה כתביעה 

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. פיקדון ניירות ערך

ת לבקשה המתוקנת לאישור בעקבות התיקון הוגשה מטעם הבנק תגובה מתוקנ. ח"מיליארד ש

  .התביעה כתביעה ייצוגית ותשובה מתוקנת מטעם התובע

ביום . א את הבקשה לאישור התביעה כייצוגית"דחה בית המשפט המחוזי בת, 2007בדצמבר  25ביום   
  .הגיש התובע ערעור לבית המשפט העליון על פסק הדין 2008בפברואר  10

בקשה לאשר הגשת , פט המחוזי בתל אביב על ידי לקוח הבנקהוגשה לבית המש 2006בחודש פברואר   .ג
  .ח"מיליון ש 300- שסכומה הוערך על ידי המבקש בסך של כ, תביעה ייצוגית נגד הבנק

  )המשך(התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות  -  6באור 
 
  

  התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות  -  6באור 
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הבנק לא מגלה את התמחור , ללקוחות הבנק" מוצרים מובנים"במסגרת מכירת , לטענת המבקש  
, וזאת, פיננסי שנוצר לטובת הבנק בעסקה אשר באה לביטוי במרווח, 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  
 2006לינואר  ועד 1999החל מינואר , אשר השקיעו במוצרים המובנים השונים אשר שווקו על ידי הבנק

הוגשה תגובת הבנק לבקשה לאישור התביעה . ואשר הבנק לא גילה להם את הטעון גילוי כנטען
א פסק דין הדוחה את הבקשה "ש המחוזי בת"נתן  ביהמ, 2008בספטמבר  11ביום . כתביעה ייצוגית

ון על פסק הגיש המבקש ערעור לבית המשפט העלי 2008בנובמבר  10ביום . לאישור התביעה כייצוגית
  . נתן בית המשפט העליון פסק דין הדוחה את הערעור על פי הסכמת הצדדים 2009ביולי  19ביום  .הדין

, יפו-אביב- בבית המשפט המחוזי בתל 2006בספטמבר  12בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה ביום   .ד
 7ית שמבוקש אישורה הוא הסך הנטען של התביעה הייצוג. נגד הבנק ונגד בנק הפועלים ובנק דיסקונט

לא נעשה . ח"מיליארד ש 10- ח כאשר בגוף הבקשה נטען כי הנזק לקבוצה הנטענת נאמד ב"מיליארד ש
הבנקים , לטענת המבקשת   .ברור של סכום תביעה ספציפי לכל אחד מן המשיבים   בתובענה שיוך

אשראי ודמי ניהול עמלת הקצאת , המשיבים גבו מלקוחותיהם ריבית בגין אשראי שקלי לא צמוד
ד בשיעורים ובסכומים זהים וזאת כתוצאה מתיאום מחירים והסדר כובל "קבועים בחשבונות חח

ידי המבקשת הוא השבה של גביית היתר -הסעד הנתבע על. האסור על פי חוק ההגבלים העסקיים
ורי של שיע" הפחתה רטרואקטיבית"הנטענת ללקוחות המשיבים שנטלו אשראי שקלי לא צמוד או 

הוגשה תגובת הבנק . הריבית והעמלות האמורות שהבנקים המשיבים גבו בעשר השנים האחרונות
את , א"קיבל בית המשפט המחוזי בת 2008בינואר  21ביום . לבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית

הבנק הגיש בקשת רשות ערעור על פסק הדין .  הבקשה ואישר את ניהול התביעה כתביעה ייצוגית
קבע כי על היועץ המשפטי , 2008במאי  29בית המשפט העליון בהחלטה מיום . בית המשפט העליוןל

היועץ המשפטי לממשלה הודיע לבית המשפט העליון  על . לממשלה להגיש עמדתו בכתב  לגבי הבקשה
 .התייצבותו בהליך בקשות רשות הערעור שהוגשו מטעם הבנקים ויגיש את עמדתו בכתב

הוגשו לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעה ובקשה לאישור תובענה ייצוגית  2006ובמבר בנ 23ביום   .ה
המבקשים טוענים כי הבנקים גובים . מ"מ ובנק דיסקונט לישראל בע"נגד הבנק ונגד בנק הפועלים בע

בגין אשראי למגזר משקי הבית ריבית בשיעור גבוה בהרבה מזה הנגבה מן המגזר המסחרי והמגזר 
וזאת למרות שהסיכון במתן אשראי למגזר משקי הבית נמוך משמעותית מהסיכון של מגזרים  העיסקי

אלה וכי שיעור ריבית מופרז זה נובע מניצול של כוח המיקוח הנמוך של משקי הבית ושל כוחם 
, המבקשים טוענים כי מדובר בהפרה של חוק ההגבלים העסקיים. המונופוליסטי של המשיבים

סר על בעל מונופולין לנצל לרעה את מעמדו בשוק וכי קיים חשד ממשי שהעדר האו, 1988- ח"תשמ
  .הינו פרי הסדר כובל בין הצדדים, בכל הנוגע למגזר משקי הבית, התחרות בין המשיבים

כן טוענים המבקשים כי שיעור הריבית נקבע תוך הטעיית הצרכנים לגבי המחיר המקובל לשירות   
שירות (וחוק הבנקאות  1981-א"תשמ, גוד להוראות חוק הגנת הצרכןבני, אשראי למגזר משקי הבית

 .1981-א"תשמ, )ללקוח

הפער בין שיעור ) 1(לטענת המבקשים הנזק שנגרם להם ולחברי הקבוצה הינו תוצאת המכפלה של   

שהיה נקבע להלוואות למגזר משקי הבית בשוק , 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 ש 5.2- ח  על פי שיטה אחת ו"מיליארד ש 5.6הנזק הנטען על ידם הינו  
הוגשה תגובת הבנק . ח"מיליארד ש 1.6סכום הנזק הנאמד המיוחס ללקוחות הבנק הינו לפחות 

בית המשפט קיבל את הבקשה לעיכוב הליכים שהגיש . בקשה  לאישור התביעה כתביעה ייצוגיתל

עד למתן החלטת בית המשפט העליון בבקשת הרשות ,  הבנק והורה על עיכוב ההליכים בתביעה זו
בית . כייצוגית, לעיל' לערער שהגיש הבנק  על ההחלטה לאשר את התביעה המתוארת בסעיף ד

דחה את בקשת רשות הערעור שהגישו המבקשים על החלטת בית המשפט המחוזי המשפט העליון 
  .לעכב את ההליכים בתביעה כאמור לעיל

נגד הבנק ונגד , תביעות זהות 260יפו - אביב - הוגשו לבית משפט השלום בתל 2008בינואר  31ביום   .ו
ח לסך "ש 787,000-סכומה של כל תביעה נע בין הסך של  כ. כונסי הנכסים שמונו על ידי בית המשפט

כתביעה  והם יידונו, ל"על פי החלטת בית המשפט אוחד הדיון בכל התביעות הנ. ח"ש 1,350,000- של כ
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התובעים הינם רוכשי דירות נופש בפרויקט . ח"מיליון ש 270- הסכום הכולל של התביעות הינו כ. אחת
לטענת התובעים הבנק וכונסי הנכסים התרשלו בהשגחה על הפרוייקט ונמנעו . מלון נופית באילת

. הדירותמלממן את דמי השמירה וכתוצאה מכך נגרמו לתובעים נזקים גדולים לרבות ירידת ערך 
סכומן . תביעות נוספות שהוגשו נגד הבנק באותה עילה ומתבררות בנפרד 5-תביעות אלו מצטרפות ל

  . ח"מיליון ש 288.6- הכולל של כל התביעות בקשר לפרויקט זה מסתכם בסך של  כ

ד נגד בנקים נוספים ונג, יפו נגד הבנק- אביב- הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל 2007באפריל   1ביום    .ז
סכום . גופים שרכשו מן הבנקים את השליטה במנהלי קרנות נאמנות בקשה לאישור תובענה ייצוגית

  .ח"מיליון ש 131-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 , שיםלטענת המבק. בשליטת הבנק

, 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  
רותים לקרנות הנאמנות תמורת עמלות גבוהות אף יותר משנגבו קודם ממשיך לספק אותם שי

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, כירהלספק את שירותי המסחר שסיפק קודם למ

  .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 טרם  .המשקף את הקיטון בשווי היחידות בקרנות הנאמנות עקב גביית היתר הנטענת

  .הבנק לבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית

יפו בקשה לאישור תובענה -אביב- הוגשה נגד הבנק בבית המשפט המחוזי בתל 2007ביוני  26ביום   .ח
הבנק גובה מלקוחותיו עמלת דמי ניהול פיקדון , לטענת התובע. ח"מיליון ש 200ייצוגית בסכום של  

בכל פעם  שהוא ביצע מכירה חלקית בהיקף נמוך של , לטענת התובע.  כםניירות ערך גבוהה מהמוס
גבה ממנו הבנק את עמלת , שהעמלה בגינה לא הגיעה לסכום עמלת המינימום, מניה מסוימת

, כשהסכום המצטבר של שני הסכומים, את עמלת דמי הניהול הנגבית בסוף הרבעון, המינימום ובנוסף
היה על , לטענת התובע. אותם היה על הבנק לגבות, המוסכמים גבוה מדמי הניהול המקסימאליים

. הבנק להפחית מהסכום הכולל של דמי הניהול את עמלת המינימום שגבה בעת המכירה החלקית
כי מסמכי הבנק והודעותיו אינם משקפים את סכומי עמלת דמי הניהול הנגבים , התובע טוען עוד

  .לבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגיתהוגשה תגובת הבנק . בפועל במהלך הרבעון

יפו בקשה לאישור תביעה - אביב- הוגשה נגד הבנק בבית המשפט המחוזי בתל 2007בספטמבר  25ביום   .ט
לאחר החלטת בית המשפט .  עילות תביעה שונות 8ח הכוללת "מיליון ש 435-ייצוגית בסכום של כ

הודיעו המבקשים לבית המשפט , מהבקשה לפיה על התובע לבחור  עילת תביעה אחת והשאר תמחקנה
בעת , כי בחרו בעילה המבוססת על הטענה לפיה הבנק מחייב את לקוחותיו  בדמי ניהול ניירות ערך

ואינו מפחית  סכום זה מסכום  דמי הניהול המינימליים , מכירת נייר ערך במהלך רבעון כלשהו

יחסו המבקשים לעילה זו בבקשה מסתכם הסכום שי. שהבנק מחייב את אותו לקוח בגין אותו רבעון
  .  ח"מיליון ש 30-בכ

בנק הפועלים ובנק דיסקונט , הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד הבנק 2008באפריל  3ביום   .י
, לטענת התובעים. ח"מיליון ש 84 -ח ל"מיליון ש 35א בסך של בין  "ש המחוזי בת"לביהמ") הבנקים("

על חשבון לקוחותיהם בדרך של הפקת רווחי ריבית על סכומי המס  הבנקים מתעשרים שלא כדין
אשר מושהים בידי הבנקים עד למועד , לפקודת מס הכנסה 164המנוכים על ידם במקור על פי סעיף 

על , בכך. לרשויות המס שלא במועד ניכויים בפועל, על כן, הקבוע בפקודה ובתקנותיה ואשר מועברים
קים את חובותיהם לפי חוק הנאמנות ולפי חוק השומרים וכן הפרו את הפרו הבנ, פי הנטען בבקשה

הוגשה תגובת הבנק לבקשה לאישור התביעה . החובה לקיים את ההסכמים עם לקוחותיהם בתום לב
קבל בית המשפט  את בקשת התובעים להסתלק מהתביעה ומחק  2009ביוני  9ביום  .כתביעה ייצוגית

  .יעה ייצוגיתאת התביעה והבקשה לאישורה כתב
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. א תביעה ובקשה לאישורה כתביעה ייצוגית"הוגשה לבית המשפט המחוזי בת 2008במאי  6ביום   .יא
מבלי , בגין טיפול בחובותיהם, לטענת התובעת הבנק מחייב חשבונות לקוחות בהוצאות משפטיות

 - בנקאי תקין  הוראות  ניהול" –ובניגוד להוראות המפקח על הבנקים , לקבל אישור ערכאה שיפוטית
כאשר הבנק מחייב את חשבונות לקוחותיו בהוצאות , כמו כן". חיוב לקוחות בשכר טרחה של עורך דין

גובה הבנק בגין הוצאות אלה , )והן אלה שלא, הן אלה שאושרו על ידי ערכאה שיפוטית(משפטיות 

כפי , ת והפרשי הצמדהולא ריבי) ריבית פיגורים, במקרים רבים(ריבית בשיעור הריבית החלה בחשבון 
הסעד המבוקש הינו השבת . 1961 -א "תשכ, בהתאם לחוק פסיקת רבית והצמדה, שרשאי הבנק לגבות

וכי התובענה , "מדובר בסכומי עתק"כי , אך  נטען,  הסכומים אשר גבה הבנק ביתר ללא נקיבת סכום
הלך שבע השנים שלפני במ, מוגשת בשם כל לקוחות הבנק אשר חשבונם חויב בגין הוצאות משפטיות

הוגשה תגובת הבנק לבקשה לאישור התביעה כתביעה . הגשת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית
 .  ייצוגית

יפו בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד - אביב- הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל 2008במאי  14ביום   .בי
ש בבנקים "כי הוא מנהל חשבונות עו המבקש טוען"). 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 , פרה של מספר הוראות דיןה, 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 להגשת  7הינה 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 ש 3.4הייצוגית הנטען מוערך על ידי המבקש בסך של 

בחוות הדעת שצורפה לבקשה לאישור ובה הוצגה , יחד עם זאת. הנזק המיוחס לכל אחד מהבנקים
הוגשה תגובת .  ח"מיליארד ש 1.69צוין כי החלק בנזק המיוחס לבנק הינו , רך חישוב הנזק הנטעןד

  .  הבנק לבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית

יפו בקשה לאישור תביעה כייצוגית - אביב- ש המחוזי בתל "הוגשה לביהמ 2008בספטמבר  28ביום    .גי
הבנק , על פי הנטען. בנק דיסקונט ובנק אוצר החייל, הפועליםבנק , ח  נגד הבנק"מליון ש 672בסך 

זכות ( 25א "גובה בהסתר עמלה בלתי חוקית מלקוחות העוסקים במסחר רציף באופציות על מדד ת
הבנקים מנצלים את ). במועד ובמחיר נתון 25א "לרכוש או למכור את סל המניות המרכיב את מדד ת

וגוזרים מהתשלום עמלת מימוש בסך , לאוחזי האופציות דרכםהעובדה שהסכומים עוברים מהבורסה 

חישוב . הנגבית מתוך התקבול שמקבל הלקוח שהינו בעל אופציה פוקעת המזכה בתשלום 0.5%
הסכום המגיע למחזיק האופציה אינו פשוט בגלל שמדד הפקיעה אינו סכום מדוייק ואינו מתפרסם 

זה סכום הגיע לו ולא יכול לדעת שמהסכום שהגיע ולכן הלקוח לא יודע בדיוק אי, בפרסום רשמי
, עילת התביעה מתבססת על כך שהבנקים לא פרסמו כי הם גובים עמלת מימוש. עבורו נוכתה עמלה

לא כללו עמלה זו במסגרת ההתקשרויות עם הלקוחות ויצרו מצג שווא בפני הלקוחות לפיו העמלה 
הבנקים מפרטים את העמלה שנגבתה בהודעה  אמנם. היחידה שהם גובים הינה עמלת מכירה וקניה

אך לטענת התובעים לקוחות מסוגם , נפרדת שהם שולחים בשלבים מאוחרים יותר לביצוע הפעולות
הקבוצה שהוגדרה הינה לקוחות שהתקשרו עם . אינם עוקבים אחרי הודעות אלו ואינם יודעים לנתחם
לטענת התובעים הם השתמשו בהגדרה . 25א "מנהלי תיקים בקשר עם מסחר באופציות על מדד ת

מצמצמת של קבוצת הלקוחות על מנת לטעון שקל יותר להסתיר מקבוצה זו את חיובי העמלות 
נזק משותף של כלל  –הסעד הנדרש ). יחסית ללקוחות שסוחרים שלא באמצעות מנהלי תיקים(

הוגשה תגובת . תלקוחות הבנקים בגין סכומי עמלות המימוש שנגבו במהלך שבע השנים האחרונו

  .הבנק לבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית

הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים תובענה ובקשה לאשור תביעה ייצוגית  2008באוגוסט  4ביום   .יד
") 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 
העבירה , 2005- ה"התשס, )תיקוני חקיקה(וצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון בישראל 

חברה מנהלת "ל ל"את השליטה בנכסי קופות הגמל שהיו בשליטת קה, בהוראת הבנקים,ל"קה

את כספי התמורה שהתקבלו על ידם , כביכול, כדין וכי הבנקים נטלו וניכסו לעצמם שלא" אחרת
" ניהולם והנאמנות עליהם, העברת השליטה בנכסי קופות הגמל"עבור , מהחברה המנהלת האחרת

במישרין , אינם רשאים לקבל טובת הנאה כלשהי, ובעל השליטה בחברה מנהלת, מאחר וחברה מנהלת
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נטען כי כספי התמורה שהתקבלו . ת ודמי ניהולמלבד הוצאו, בקשר עם ניהול קופת גמל, או בעקיפין
ומקורם בזכויות , הינם פירות שנכסי קופות הגמל הצמיחו, בגין העברת השליטה כאמור בקופות הגמל

. זהו רווח השייך לעמיתים בקופות הגמל ולא למי מהנתבעים, לכן, העמיתים הנובעות מנכסים אלה
כאשר חלקו של , ח"מיליון ש 260- כמת בסכום של כנטען כי התמורה שהתקבלה על ידי הבנקים מסת

, המבקש מבסס את עילת התביעה בין היתר. ח"מיליון ש 149.5בנק לאומי בסכום זה מסתכם בסך של 

חוק השקעות משותפות , 2005-ה"התשס, )קופות גמל(על הפרת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
חוק , )רישוי(חוק הבנקאות , חוק החוזים, משפטחוק עשיית עושר ולא ב, 1994- ד"התשנ, בנאמנות

כלל העמיתים : הינה, הקבוצה בשמה מתבקש אישור  התביעה כייצוגית. השליחות וחוק הנאמנות
ככל הנראה מדובר (י כל אחד מהמנהלים הנאמנים "שהנכסים שלהן נשלטו ונוהלו ע, בכל קופות הגמל

המבקש צירף את . והועברו לחליפיהם, תבעאו בשליטתו של הבנק הנ/שהיו בבעלותו ו, )ל"בקה
הממונה , מאחר ולטענת המבקש, הממונה על שוק ההון והביטוח לכתב התביעה ולבקשה לאישור

הפיקוח והביצוע של הוראות חוק קופות הגמל ולכן מן הראוי שהוא ישמיע עמדתו , על הרישוי, מופקד
לסייע לליבון והכרעה בשאלות הכרוכות כדי , מן הבחינה העניינית והציבורית ומאחר ויהיה בכך

ל צורפה בטעות כמשיבה ודחה  את "קבע בית המשפט כי קה 2009ביוני  30ביום  . בתובענה הייצוגית
  .  הוגשה תגובת הבנק לבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית. הבקשה כנגדה

בקשה לאשור תביעה כייצוגית הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים תובענה ו 2008באוגוסט  4ביום   .טו
בהתאם , לטענת המבקש). 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 
כסי קופות הגמל שהיו בשליטה את השליטה בנ, בהוראת הבנק, גמל- העבירה לאומי, 2005-ה"התשס

את כספי , כביכול, הבנק נטל וניכס לעצמו שלא כדין, לטענת המבקש". חברות מנהלות אחרות"ל
העברת השליטה והניהול של נכסי "עבור , התמורה שהתקבלו על ידו מהחברות המנהלות האחרות

השליטה בחברה  וכן בעל, 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, להומקורה בזכויות העמיתים הנובעות מנכסים א, הינה פירות שנכסי קופות הגמל הצמיחו

מיליארד  1.0016-הסכום הנתבע  מסתכם בכ. רווח השייך לעמיתים בקופות הגמל ולא למי מהנתבעים
המבקש מבסס את התביעה . ח המהווה לטענת המבקש את סכום התמורה שקבל הבנק מהמכירה"ש

השקעות חוק , 2005- ה"התשס, )קופות גמל(על הפרת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים , בין היתר
חוק הבנקאות , חוק החוזים, חוק עשיית עושר ולא במשפט, 1994-ד"התשנ, משותפות בנאמנות

כלל : הינה, הקבוצה בשמה מתבקש אישור  התביעה כייצוגית. חוק השליחות וחוק הנאמנות, )רישוי(
ככל (שהנכסים שלהן נשלטו ונוהלו על ידי כל אחד מהמנהלים הנאמנים , העמיתים בכל קופות הגמל
. והועברו לחליפיהם, או בשליטתו של הבנק הנתבע/שהיו בבעלותו ו, )הנראה מדובר בלאומי גמל

מאחר ולטענת , המבקש צירף את הממונה על שוק ההון והביטוח לכתב התביעה ולבקשה לאישור
הפיקוח והביצוע של הוראות חוק קופות הגמל ולכן מן הראוי , על הרישוי, הממונה מופקד, המבקש

כדי לסייע לליבון והכרעה , וא ישמיע עמדתו מן הבחינה העניינית והציבורית ומאחר ויהיה בכךשה

  .  הוגשה תגובת הבנק לבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית. בשאלות הכרוכות בתובענה הייצוגית

יצוגית הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים תובענה ובקשה לאשור תביעה י 2008באוגוסט  4ביום   .טז
, מ"לאומי בע –פסגות מנהלי קרנות נאמנות , מ"לאומי פיא חברה לניהול קרנות נאמנות בע, נגד הבנק

, לטענת המבקש). כנתבע פורמלי(מ והרשות לניירות ערך "בע) 1971(קסלמן וקסלמן חברה לנאמנות 
תיקוני (אל בהתאם לחוק להגברת התחרות וצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון בישר

חברות "העביר כל מנהל את השליטה והניהול בקרנות הנאמנות שבבעלותו ל, 2005- ה"התשס, )חקיקה

את כספי התמורה שהתקבלו על ידו , כביכול, והבנק נטל וניכס לעצמו שלא כדין" מנהלות אחרות
נת לטע". העברת השליטה בנכסי קרנות הנאמנות וניהולם"עבור , מהחברות המנהלות האחרות

, אינם רשאים לקבל טובת הנאה כלשהי, ובעל השליטה בחברה מנהלת, נאמן, חברה מנהלת, המבקש
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
זהו רווח השייך לקרנות ולבעלי היחידות בהן ולא למי , לכן, זכויות הנובעות מנכסים אלהב

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, חוק עשיית עושר ולא במשפט, 1994- ד"התשנ, השקעות משותפות בנאמנותהפרת חוק 
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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

המבקש צירף את הרשות לניירות ערך לכתב התביעה ולבקשה . 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 

הוגשה תגובת הבנק . יע לליבון והכרעה בשאלות הכרוכות בתובענה הייצוגיתכדי לסי, ויהיה בכך
  .  לבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית

. כפי שיפורט להלן, לרבות בקשות לאישור תביעות ייצוגיות, כמו כן תלויות ועומדות נגד הבנק תובענות  .2
בשלב זה לא , יי הליכים משפטיים אלההמתבססת על חוות דעת משפטיות באשר לסיכו, לדעת הנהלת הבנק

  :להלן פירוט של הליכים משפטיים. ניתן להעריך את סיכוייהם ומטעם זה לא בוצעה בגינם  הפרשה

יפו בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד - אביב- הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל 2008ביוני  30ביום   .א

התביעה "). הבנקים: "להלן(מ "עלים בעמ ובנק הפו"הבנק וכן כנגד בנק דיסקונט לישראל בע
מתייחסת לעמלות הנגבות על ידי הבנקים עבור שירותי בנקאות שונים המסופקים על ידם 

, העמדת וטיפול באשראי, להבדיל מעמלות בגין הקצאת" תפעוליות"עמלות (ללקוחותיהם הפרטיים 
את או הפחתת מחירי העמלות נטען כי בין הבנקים הושגו הסכמות לגבי העל). שאינן חלק מהתביעה

קיימו הבנקים , נטען כי בעשותם כך. וקיים חשש שאף הושגו הסכמות בדבר יצירת עמלות חדשות
ניצלו לרעה את כוחם , הגבל עסקי בלתי חוקי לעניין שיעורי העמלות שהם גובים מלקוחותיהם

. ל חשבון לקוחותיהםוהתעשרו שלא כדין ע") קבוצת ריכוז", לפי הטענה, בהיותם(המונופוליסטי 
שילמו לקוחות הבנקים עבור העמלות מחיר בלתי , בבקשה נטען כי בשל ההסדרים הכובלים האמורים

חישוב . הוגן הגבוה מהמחיר אשר היה משולם אלמלא קיומו של הקרטל אשר מנע תחרות חופשית
לו הנובעות הסכום הנתבע מוצג כנגזר מהכנסות הבנקים מעמלות ששולמו על ידי משקי הבית וא

כי מחצית מההכנסות הללו נגבות תוך תיאום מחירים בעקבות , 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 ש 3.5ק המצרפי בסך של הנז

אולם צוין בבקשה , לא נערך יחוס ספציפי של סכום הנזק הנתבע מכל אחד מהבנקים. ח"מיליארד ש
הוגשה תגובת הבנק . 30%-כי חלקו היחסי של הבנק מנתח הפעילות הבנקאית בישראל מוערך בכ

הגישו המבקשים לבית המשפט בקשה  2009ביוני  1ביום .  התביעה כתביעה ייצוגית לבקשה לאישור
לפיה התקיימו הסדרים , 2009באפריל  26לצרף את קביעת הממונה על ההגבלים העסקיים מיום 

שעניינם העברת מידע בנושא ) מזרחי והבינלאומי, דיסקונט, פועלים, לאומי(כובלים בין הבנקים 
הבנקים המשיבים התנגדו לכך וטרם . סגרת הבקשה לאישור התביעה כייצוגיתכראייה במ, עמלות

, המתבססת על חוות דעת יועציו המשפטיים של הבנק, לדעת הנהלת הבנק. נתנה החלטת בית המשפט
  .בשלב מוקדם זה לא ניתן להעריך את סיכויי הבקשה

ביעה ובקשה לאישורה כייצוגית ת, הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, 2008בנובמבר  26ביום   .ב
מ ובנק מזרחי טפחות "בנק איגוד לישראל בע, מ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע, כנגד הבנק

אשר , )על פי תחשיבי התובע(ח "ש 68,125,000 -בסך של כ, התביעה מבוססת על נזקים נטענים, מ"בע
או מדיבידנד /ית בגין אגרות חוב ונגרמו לכל לקוחות הבנקים אשר נוכה מס במקור מרווחיהם מריב

, ניכו הבנקים מס ביתר, על פי הנטען. ועד ליום הגשת התביעה 2003בינואר  1וזאת מיום , בגין מניות
היה על , לשיטת התובע. עובר לגביית העמלות מן התשואה המתקבלת, עת ניכו את שיעור המס במקור

. ורק לאחר מכן לבצע הניכוי במקור, במקורהבנקים להפחית העמלות מן ההכנסה נשוא ניכוי המס 
בסווגו את העמלות כהוצאה בייצור הכנסה , לפקודת מס הכנסה 17התובע מבסס טענתו על סעיף 

, בעשותם כאמור, לטענת התובע. שיש להביאן בחשבון במסגרת חישוב ההכנסה החייבת, בשנת המס
החלות עליהם לפי חוק , כלפי הקבוצההנאמנות והגילוי הנאות , הפרו הבנקים את חובות הזהירות

כי , כן נטען. חוק הגנת הצרכן ופקודת הנזיקין וכן את חובת תום הלב החלה עליהם, הבנקאות
הפרת חובה חקוקה ועשיית , הבנקים גרמו לקבוצה נזק וחסרון כיס וכי התנהגותם עולה כדי רשלנות

בשלב , יועציו המשפטיים של הבנקהמתבססת על חוות דעת , לדעת הנהלת הבנק. עושר ולא במשפט
  .מוקדם זה לא ניתן להעריך את סיכויי הבקשה

בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד , הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, 2009באפריל  27ביום       .ג
הבקשה מתבססת על . בנק מזרחי טפחות והבנק הבינלאומי, בנק דיסקונט, בנק הפועלים, הבנק
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, בהתאם לקביעה, לטענת המבקשים. 2009באפריל  26ה על ההגבלים העסקיים מיום קביעת הממונ
אשר פגעו בתחרות ביניהם וגרמו נזק , הבנקים ערכו הסדרים כובלים לחילופי מידע ביחס לעמלות

המבקשים מעמידים .  ואשר מצא את ביטויו בתשלום עמלות ביתר, לחברי הקבוצה שייצוגה מתבקש
תוך שהם מדגישים כי , ח"שמיליארד  1יצוגית הנטען נגד כל המשיבים על את סכום התביעה הי

לא נעשה בתובענה שיוך . מדובר בהערכה בלבד ושומרים על זכותם לתקן את סכום התביעה בהמשך

ברור של סכום תביעה ספציפי לכל אחד מן המשיבים ולא הובהרה די הצורך שאלת דרישת הפרשי 
עומדת להם עילת תביעה בשל קיומם של ההסדרים הכובלים , המבקשיםלטענת .  הצמדה וריבית

הן לגדרו , כך נטען, הסדרים אלה נופלים. אשר עלולים לפגוע ואף פגעו בתחרות, האמורים בין הבנקים
לדעת .  לחוק ההגבלים העסקיים) 1)(ב(2לחוק ההגבלים העסקיים והן לגדרו של סעיף ) א(2של סעיף 

בשלב מוקדם זה לא ניתן להעריך , ת על חוות דעת יועציו המשפטיים של הבנקהמתבסס, הנהלת הבנק
  .את סיכויי הבקשה

ניתנו פרטים לגבי דרישות שהופנו לבנק בנושא , 2008של הדוח השנתי לשנת  346בעמוד ) יג( 18בבאור   .ד
בנק לצורך טרם הגשת המרצת הפתיחה שלהלן ולגבי מינוי בודק חיצוני על ידי ה, נכסי נספי השואה

הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים המרצת פתיחה כנגד  2009ביוני  24ביום . בדיקת האמור
, "נכסי נספי שואה"במסגרתה התבקש בית המשפט להצהיר הצהרות שונות הנוגעות ל, הבנק

- ו"התשס  ,)השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה(כהגדרתם בחוק נכסים של נספי השואה 
כי לבנק חבות כספית בגין נכסי נספי שואה בסכום מצטבר של ) א: (ובין היתר להצהיר כדלקמן ,2006

כי חבותו הכספית של הבנק חלה גם לגבי נכסי ) ב(וכן  ;2009במאי  31נכון ליום , ח"ש 246,845,410
ת אלה הועברו על ידו לצדדים שלישיים עוד טרם חקיק  נספי שואה אשר הבנק החזיק בהם בעבר אך

נכס של נספה "לרבות באשר להיותו של נכס בגדר , כי במקרים בהם קיים ספק ראייתי) ג(וכן ; החוק
לדעת הנהלת . יוטל נטל ההוכחה על שכמו של הבנק, או באשר להימצאותו כיום בידי הבנק" שואה
 ן להעריך אתבשלב מוקדם זה לא נית, המתבססת על חוות דעת יועציו המשפטיים של הבנק, הבנק

סיכויי המרצת הפתיחה ואם קיים בגין המרצת הפתיחה צורך בתוספת להפרשה שבוצעה בגין 

 .ל או בגין האמור בדוח הבודק"הדרישות הנ

הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה תביעה כספית נגד הבנק על סך של   2009באוגוסט  2ביום   .ה 
אשר  הקט בניה שיזמה חברלוות פרויהבנק הפר את התחייבותו ל, התובעלטענת . ח"ש 100,000,000

הבנק העביר כספים מחשבון החברה לחשבונו של אחד , באותו מועד החזיק בחלק ממניותיה התובע 
סירוב בלתי סביר להעמיד הבנק סרב ו בנקשנתנו לבניגוד להסכמות ולהוראות התובע השותפים של 
הפסד חלקו של , השקעההפסד , וניםכוללים הפסדי רווח ש התובענזקיו הנטענים של . אשראי לחברה

המתבססת על חוות דעת יועציו המשפטיים של , לדעת הנהלת הבנק. ונזקי מוניטין התובע בחברה
  .התביעה בשלב מוקדם זה לא ניתן להעריך את סיכויי, הבנק

למשכנתאות להלן פירוט של בקשות לאישור תביעות ייצוגיות בסכומים מהותיים שהוגשו נגד  בנק לאומי   .3
המתבססת על חוות דעת , ש"ובהסתמך על דעת הנהלת בלמ, לדעת הנהלת הבנק). ש"בלמ - להלן (מ "בע

, נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות, ש באשר לסיכויי הליכים אלה"היועצים המשפטיים של בלמ
  :לכיסוי נזקים כתוצאה מתביעות כאמור, במקום בו נדרשו הפרשות

בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד  2000ביוני  21יפו הוגשה ביום -אביב- מחוזי בתללבית המשפט ה  .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 ביטוח 1984-ד"התשמ, האזרחי
  .ח"מיליון ש 100-ידי המבקשים בכ- מוערך על, אישורה כתביעה ייצוגית

טוענים לגבי שווי מבנים לצורכי ביטוח נכס במסגרת נטילת , ש"המבקשים אשר נטלו הלוואה מבלמ
ש או מטעמו הערכת שווי מופרזת של "לטענת המבקשים נעשית על ידי בלמ. ש"הלוואות מבלמ

המבקשים טוענים כי כך נעשה . ש"בלמ ידי לקוחות- דבר הגורם לתשלום יתר של פרמיה על, המבנה
הדיון בתביעה מעוכב עד אשר יוכרעו , בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי. גם במקרה שלהם

בקשה שהוגשה על ידי המבקשים לביטול עיכוב ההליכים  .א  להלן.4הערעורים בענין הנסקר בסעיף 
  .ובענה בעינו עומדאשר קבע כי עיכוב ההליכים בת, נדחתה על ידי בית המשפט, בתיק

ש וכנגד מגדל חברה "יפו כנגד בלמ- אביב- הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל 2006בדצמבר  2ביום   .ב
. בקשה לאישור תובענה ייצוגית בקשר לתשלומי  תגמולי ביטוח חיים חלקיים") מגדל("מ "לביטוח בע

  .ח"מיליון ש 150, לטענת המבקשת, סכום התביעה הייצוגית המשוער הוא
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לווים הנוטלים הלוואה : על פי הנטען בבקשה. ש"הלוואה מבלמ המבקשת  ובן זוגה המנוח נטלו  
על לווים שהצטרפו ; שבו המבטחת היא מגדל,  ש יכלו להצטרף להסדר ביטוח חיים ללווים"מבלמ

תגמולי ביטוח חלקיים בשיעור , לביטוח חיים כאמור נמנים  לווים שקיבלו כאשר אירע מקרה הביטוח
הבנק ומגדל הבטיחו , בניגוד לתשלום שבוצע בפועל; וך הן מסכום הביטוח והן מיתרת ההלוואהנמ

תגמולי ביטוח בשיעור יתרת ההלוואה העומדת לפירעון או בשיעור "לווים כאמור - לשלם למבוטחים

ש החלטה "נתן ביהמ  2009בינואר  18ביום . כך לטענת המבקשת –)" הנמוך מביניהם(סכום הביטוח 
ורה על קיום ההליכים הקבועים בחוק לשם אישור הסכם פשרה שנחתם בין הצדדים ובכלל זה המ

  . בצוע מספר פעולות לצורך בדיקת אישור ההסדר ומינוי בודק

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

בשלב זה לא ניתן להעריך את סיכוייהם ומטעם זה לא בוצעה בגינם , לסיכויי הליכים משפטיים אלה

  :להלן פירוט של הליכים משפטיים. הפרשה

נה ייצוגית בקשה לאשר הגשת תובע 1997ביולי  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
ם או במסגרת נטילת ההלוואה הם צורפו לביטוח חיי, לטענת המבקשים. למשכנתאות המשיבים

חלק מדמי הביטוח הגיע לידי הבנקים , לטענתם. ביטוח נכס שנערכו באמצעות הבנקים המשיבים

  . המשיבים וזאת שלא כדין

ניתנה החלטתו של בית המשפט כי לא ניתן לדון בתובענה שהוגשה במתכונת  1997בנובמבר  17ביום   
, וחוק ההגבלים העיסקיים 1981- 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 האזרחי 29עם זאת קבע בית המשפט כי ניתן לדון בעתירה במסגרת תקנה   
בית . 1996במאי  10רק בעתירה לסעד הצהרתי ביחס לעילות שנוצרו קודם ליום , 1984- ד"התשמ

בנושא הסדר הכובל וסוגית הביטוחים "בע כי העילות שניתן יהיה לדון בהן במסגרת זו הינן המשפט ק
  ". השונים

כל אחד מהבנקים , ש"על החלטה זו תלויים ועומדים בבית המשפט העליון ערעורים מטעם בלמ  
בהתאם להחלטה של בית המשפט העליון ביצועה של . למשכנתאות הנתבעים האחרים והתובעים

לפיכך התביעה לא תתברר עד למתן החלטה על ידי בית המשפט . בית המשפט המחוזי עוכב החלטת
  .העליון בכל הערעורים

כי על אף שניתן , בתמצית, בו נקבע, ניתן על ידי בית המשפט העליון פסק דין 2005בספטמבר  1ביום   
ות ייצוגיות הרי לכלי להגשת תביע 29לעשות שימוש באמצעים פרשניים על מנת להפוך את תקנה 

בעיקר בשים לב להליכי חקיקה תלויים ועומדים בתחום , זאת. שלעת הזו אין זה ראוי לעשות כן
בספטמבר  25ביום . אכן פורסם חוק תובענות ייצוגיות 2006במרס  12ביום . התובענות הייצוגיות

ה לצרף טרם התקיים דיון  בבקש. ש את הסתלקות אחד המבקשים מהתביעה"אישר ביהמ 2008
  .מבקש חלף זה שהסתלק

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

הוגשה בבית המשפט המחוזי בירושלים בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד  2007באוגוסט  19ביום   .ב
בחלק מההלוואות שמעמיד " לווה נוסף"ועמה נוסח כתב תובענה ייצוגית בקשר לצירוף ש "בלמ
  .ח"מיליון ש 5מעל  , 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. אלא פיקציה ולמעשה מדובר בערב להלוואההנוסף אינו לווה כלל 
אכן היה מצורף כערב להלוואה לא היה הוא נדרש לערוך ביטוח חיים בקשר " לווה נוסף"שצורף כ
  .כפי שנדרש לעשות בפועל, להלוואה

, ש"י בלמיד- על" לווים נוספים"המבקשים עותרים לאישור תובענה ייצוגית בשם כל אלו שהוגדרו כ
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
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ש לבטל את דרישת "המבקשים דורשים השבה של דמי ביטוח ששולמו כאמור וכן צו המורה לבלמ
  .יכת ביטוח חיים ושעבודו ביחס ללווים הנוספים חברי הקבוצהער

הוסכם שהמועד להגשת תגובת הבנק לבקשה יידחה עד לאחר קבלת פסק דין , בהסכמת התובע היצוגי
  .כך שבשלב זה הדיון בתיק מעוכב למעשה, אחר שדן בסוגיה דומה

דעת היועצים המשפטיים המתבססת על חוות , ש"לדעת הנהלת הבנק בהסתמך על דעת הנהלת בלמ

  . לא ניתן להעריך את סיכוייו, בשלב מוקדם זה של ההליך, ש"של בלמ

להלן פירוט של בקשות לאישור תביעות ייצוגיות שהוגשו נגד החברה לנאמנות של  בנק לאומי לישראל   .5
החברה  בהסתמך על דעת הנהלת, לדעת הנהלת הבנק. כפי שיפורט להלן") החברה לנאמנות:"להלן(מ "בע

, המתבססת על חוות דעת היועצים המשפטיים של החברה לנאמנות באשר לסיכויי התביעות, לנאמנות
  . בשלב זה לא ניתן להעריך את סיכוייהן ומטעם זה לא בוצעה בגינן הפרשה

הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד , 2009באפריל   5ביום   .א

, מ"החברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע, מ"מטבעות עולם בע, מ"פורס מעלות בע& סטנדרד 
סכום התביעה הייצוגית הנטען נגד כל . מ"יעקב הרפז ואקסלנס השקעות בע, רוני בירם, ערן פוקס

לא נעשה בתובענה שיוך ברור של סכום תביעה ספציפי לכל אחד . ח"ש 84,509,998המשיבים עומד על 
בכך , ח שהונפק על ידי מטבעות עולם"מעלות כשלה בדירוג האג, לטענת המבקש. יםמן המשיב

, רק לאחר אירוע חדלות הפירעון של קבוצת ליהמן Dלדירוג  AAAח מדירוג "שהורידה את דרוג האג
למרות המידע אודות הקשיים של קבוצת ליהמן שפורסמו קודם לכן וכי מעלות יצרה מצג שגוי ומטעה 

או כאילו ההתדרדרות במצבה של /ח ו"ח כאילו אין שינוי במידת הסיכון של האג"האג בפני מחזיקי
כי היה עליה לדווח , כנגד מטבעות עולם נטען. ח"קבוצת ליהמן אינה נוגעת למידת הסיכון של האג

. ביניהם Notesח אודות הגופים הפיננסיים המגבים ומתכונת הקצאת חלוקת סיכוני ה "למחזיקי האג
ח אודות ההשלכות של ההתדרדרות "כי היה על מטבעות עולם לדווח למחזיקי האג, טעןבנוסף נ

ועל הימצאותו של בנק ליהמן בסיכון עסקי , ח"העסקית של קבוצת ליהמן על סיכויי הפירעון של האג
חות מיידים אודות עניינים אלו שלא על פי דין "כי מטבעות עולם נמנעה מלפרסם דו, עוד נטען. מהותי

אקסלנס הינה בעלת המניות והשליטה . ח נזקים אדירים"וצאה מכך נגרמו למחזיקי האגוכת
ח שהונפק על ידי מטבעות "ששימשה כנאמן למחזיקי האג, כלפי החברה לנאמנות. במטבעות עולם

טוען המבקש כי לא עשתה כל שביכולתה כדי להבטיח קיום התחייבויות מטבעות עולם כלפי , עולם
כי היה עליה לבקש ממטבעות עולם ליידע את ציבור מחזיקי , י שנקבע בתשקיףח כפ"מחזיקי האג

ואת  Notesח בדבר זהות הגופים הפיננסיים עימם התקשרה מטבעות עולם בעסקה לרכישת ה "האג
וכי היה עליה לדרוש ממטבעות עולם מידע על ההשלכות של מצב , מתכונת חלוקת הסיכונים ביניהם

עוד טוען . ח"או על יכולתה של מטבעות עולם לפרוע את האג/ח ו"האגקבוצת ליהמן על דירוג 
היה על החברה לנאמנות , כי משנודע לחברה לנאמנות על הקשיים שפקדו את בנק ליהמן, המבקש

על מנת לצמצם את , מגופים פיננסיים אחרים Notesב  Notesלדרוש ממטבעות עולם להחליף את ה 
, לדעת הנהלת הבנק בהסתמך על דעת הנהלת החברה לנאמנות. ח"היקפי הנזק שנגרם למחזיקי האג

בשלב מוקדם זה לא ניתן להעריך , המתבססת על חוות דעת היועצים המשפטיים של החברה לנאמנות
 .את סיכויי הבקשה

הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד , 2009  ביוני 23ביום   .ב
החברה לנאמנות של בנק לאומי , ")קשת("מ "קשת אגרות חוב בע, מ"פורס מעלות בע &סטנדרד 

מ "בע) 1993(אקסלנס נשואה חיתום , רמי אורדן, מוטי מערבי, ערן פוקס, אהרון בירם, מ"לישראל בע
 219,684,607סכום התביעה הייצוגית הנטען נגד כל המשיבים עומד על . מ"ואקספרט פיננסיים בע

, לטענת המבקש. עשה בתובענה שיוך ברור של סכום תביעה ספציפי לכל אחד מן המשיביםלא נ. ח"ש
  +AAח מדירוג "בכך שהורידה את דרוג האג, ח שהונפק על ידי קשת"מעלות כשלה בדירוג האג

למרות המידע אודות הקשיים של קבוצת , רק לאחר אירוע חדלות הפירעון של קבוצת ליהמן Dלדירוג 
ח כאילו אין שינוי "ו קודם לכן וכי מעלות יצרה מצג שגוי ומטעה בפני מחזיקי האגליהמן שפורסמ

או כאילו ההתדרדרות במצבה של קבוצת ליהמן אינה נוגעת למידת /ח ו"במידת הסיכון של האג
ח אודות ההשלכות של "כי היה עליה לדווח למחזיקי האג, כנגד קשת נטען. ח"הסיכון של האג

ועל הימצאותו של בנק ליהמן , ח"קבוצת ליהמן על סיכויי הפירעון של האג ההתדרדרות העסקית של
כי היה על קשת לפרסם דיווח מיידי אודות תלותה המוחלטת , עוד נטען. בסיכון עסקי מהותי

. ח"ח והסכנה הממשית לביצוע התשלום על ידה בגין האג"המגבים את האג  Notesבתקבולים מה  
עד כדי מעילה באמון בכך שלא נקטה בפעולות למניעת כשל התשלום  כי קשת התרשלה, בנוסף נטען
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פניה למעלות בדרישה לעדכן ; ח"המגבים את האג  Notesפעילות להחלפת ה : ח לרבות"לבעלי האג
עוד נטען כי קשת כשלה בכך שלא עשתה ביטוח פיקדונות . ח"או לשנות את דירוג האג/או להתאים ו/ו

בנוסף נטען כי קשת הקטינה באופן . בות במלואן בנכסי בנק אחד בלבדח המגו"וכן בכך שהנפיקה אג
אשר (ממשי את מסת נכסיה באמצעות שינוי מהותי בהסכם השירותים בינה לבין אקסלנס השקעות 

מ הן "מ וחברת אקספרט פיננסיים בע"בע) 1993(אקסלנס נשואת חיתום ). שולטת באקסלנס נשואה

ח שהונפק "ששימשה כנאמן למחזיקי האג, לפי החברה לנאמנותכ. הבעלות בחלקים שווים של קשת
טוען המבקש כי לא עשתה כל שביכולתה כדי להבטיח קיום התחייבויות קשת כלפי , על ידי קשת
ח "כי היה עליה לבקש מקשת ליידע את ציבור מחזיקי האג, ח כפי שנקבע בתשקיף"מחזיקי האג

או על יכולת החברה לפרוע את /ח ו"ן על דירוג האגאודות השלכות ההידרדרות במצבו של בנק ליהמ
כי משנודע לחברה לנאמנות על הקשיים שפקדו , עוד טוען המבקש. איגרות החוב בהגיע מועד פירעונן

מגופים  Notesב  Notesהיה על החברה לנאמנות לדרוש מקשת להחליף את ה , את בנק ליהמן

בנוסף נטען כי היה על . ח"שנגרם למחזיקי האגעל מנת לצמצם את היקפי הנזק , פיננסיים אחרים
לשם הבטחת כספי הציבור , החברה לנאמנות לפנות אל קשת בבקשה כי זו תערוך ביטוח פיקדונות

לדעת הנהלת הבנק בהסתמך על דעת הנהלת החברה . בבנק ליהמן, הלכה למעשה, אשר הושקעו
בשלב מוקדם זה לא , ה לנאמנותהמתבססת על חוות דעת היועצים המשפטיים של החבר, לנאמנות

  .ניתן להעריך את סיכויי הבקשה

  מ  "פז חברת נפט בע  .ד
, ביניהן ייצוגיות, וחברות מאוחדות שלה הוגשו תביעות משפטיות ") פז" –להלן (מ "חברת נפט בע כנגד פז  .1

הגז ומתקני , פיקוח רשויות השלטון ותלויות אחרות הנוגעים למשק הדלק, וקיימים הליכים משפטיים
, המקצועיים ואחרים, לגבי תביעות אלה להערכת פז ובהסתמך על חוות דעת יועציה המשפטיים. תשתית

ולפיכך לא נעשתה , אם בכלל, ה את השפעת האמור לעיל על הדוחות הכספייםלא ניתן להעריך בשלב ז
  .הפרשה בגינם

  .2009 ביוני 30ראה הדוחות הכספיים של פז ליום , להרחבה בעניין הליכים אלה   

  .להלן. א 11כמפורט בביאור , הודיע בנק ישראל לבנק שפז הינה קונגלומרט 2007ביולי  3במכתב מיום   .2

  מ"לישראל בעהחברה   .ה
, מ הוגשו תביעות משפטיות בטענה כי נזקי גוף ורכוש"כנגד חברות מאוחדות מסוימות של החברה לישראל בע  

ל היה חלק בו וכן "אשר לטענת התובעים לחברות המאוחדות הנ, נובעים מזיהום נחל הקישון, שנגרמו לתובעים
  .משקעים מזוהמים מנחל הקישוןבדבר דרישת המשרד להגנת הסביבה לשאת בעלויות פינוי 

בהתבסס על חוות דעתם של יועציהן המשפטיים אינן יכולות להעריך את סכום החשיפה , 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

בקבלת שירותים מחברות המאוחדת תלויה החברה , יום פעילות של חברה מאוחדת של החברה לישראללצורך ק  
  .תשתית

קיים גרעון , ")צים" -להלן " (מ"צים שירותי ספנות משולבים בע", מ"בחברה מאוחדת של החברה לישראל בע         
ת תשלומי קרן לנושיה הפיננסיים במסגרת צים הודיעה באופן חד צדדי על דחיי. 2009ביוני  30בהון חוזר ליום 

למועד אישור .  מולם והציגה מתווה לתוכנית הבראה שהוצעה לנושיה הפיננסיים של צים" סטנדסטיל"מצב של 
אשר להם הזכות לבקש פרעון מלא של (הדוחות הכספיים מנהלת צים משאים ומתנים עם הצדדים האמורים 

  .ורים למתווה תכנית ההבראה כאמורבמטרה לקבל איש) הסכומים המגיעים להם

מ והנושים "או לא יושג המימון הנדרש מהחברה לישראל בע/עם זאת במידה ותכנית ההבראה לא תאושר ו  
הרי שעולים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של , בתקופת הביניים עד לגיבוש תוכנית ההבראה המלאה

מ לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים "שראל בעבדוחות הכספיים של החברה לי". עסק חי"- צים כ
  ".עסק חי"- שיתכן ותהיינה דרושות במידה וצים לא תוכל להמשיך לפעול כ, וההתחייבויות של צים וסיווגם

  .2009 ביוני 30מ ליום "ראה הדוחות הכספיים של החברה לישראל בע, להרחבה בעניין נושאים אלה  

לחוק ) 1)(א(43התקבלה בבנק קביעה של הממונה על ההגבלים העסקיים לפי סעיף  2009באפריל  26ביום    .ו

בנק המזרחי והבנק , בנק דיסקונט, הפועליםבנק לפיה בין הבנק לבין , 1988-ח"התשמ, ההגבלים העסקיים
ועד  90- אשית שנות הוזאת מר, התקיימו הסדרים כובלים שעניינם העברות מידע הנוגע לעמלות, הבינלאומי

המדובר בקביעה אזרחית המהווה ראייה לכאורה לנקבע בה . 2004בחודש נובמבר , תחילת חקירת הרשות בענין
לא , בשלב מוקדם זה .בפני בית הדין להגבלים עסקיים על קביעה זו להגיש עררהבנק בדעת . בכל הליך משפטי

   .ניתן להעריך את השלכות הקביעה
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חוזיחוזיחוזי 

סחורותבגיןמטבע

ואחריםמניותחוץאחרשקל-מדד

(במיליוני ש"ח)

סכום נקוב של מכשירים נגזרים(1)

נגזרים מגדרים (1)א)

Forward חוזי-----

Swaps-1,287---

---1,287-סך הכל

מזה: חוזי החלפת שיעורי ריבית (Swaps) בהם

---782-התאגיד הבנקאי הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע

נגזרים ALM (2)(1)ב)

Futures 6,128-16764-חוזי

Forward 11,02914,05179,681-738חוזי

חוזי אופציה שנסחרים בבורסה

3,7225,92598--      אופציות שנכתבו

14,1775,925106-      אופציות שנקנו

חוזי אופציה אחרים

4319,44623,08675463      אופציות שנכתבו

16,80523,532897101-      אופציות שנקנו

Swaps1,372102,08911,583--

12,444158,520145,78113,6681,170סך הכל

מזה: חוזי החלפת שיעורי ריבית (Swaps) בהם

---50,412-התאגיד הבנקאי הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע

נגזרים אחרים (1)ג)

Swaps-----

-----סך הכל

מזה: חוזי החלפת שיעורי ריבית (Swaps) בהם

-----התאגיד הבנקאי הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע

נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ Spot ד)

98----נגזרי אשראי בהם התאגיד הבנקאי ערב

-----נגזרי אשראי בהם התאגיד הבנקאי מוטב

Spot 8,197--חוזי החלפת מטבע חוץ--

8,197-98--סך הכל

12,444159,807153,97813,6681,268סך הכל כללי

(1).Spot למעט נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ

נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, אשר לא יועדו ליחסי גידור.(2)

30 ביוני 2009

חוזי ריבית

  
  

  סיכוני אשראי ומועדי פרעון, היקף –פעילות במכשירים נגזרים  – 7באור 
  )בלתי מבוקר(מדווחים סכומים 

  
  
  היקף הפעילות. א
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חוזיחוזיחוזי 

סחורותבגיןמטבע

ואחריםמניותחוץאחרשקל-מדד

(במיליוני ש"ח)

שווי הוגן ברוטו של מכשירים נגזרים(2)

נגזרים מגדרים (1)א)

---39-שווי הוגן ברוטו חיובי

---28-שווי הוגן ברוטו שלילי

נגזרים ALM (2)(1)ב)

52,7622,66518316שווי הוגן ברוטו חיובי

3902,7203,46217317שווי הוגן ברוטו שלילי

נגזרים אחרים (1)ג)

-----שווי הוגן ברוטו חיובי

-----שווי הוגן ברוטו שלילי

נגזרי אשראי ד)

נגזרי אשראי בהם התאגיד הבנקאי ערב

-----שווי הוגן ברוטו חיובי

2----שווי הוגן ברוטו שלילי

למעט נגזרי אשראי.(1)

נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, אשר לא יועדו ליחסי גידור.(2)

30 ביוני 2009

חוזי ריבית

  
  

  

   )המשך( סיכוני אשראי ומועדי פרעון, היקף –פעילות במכשירים נגזרים  – 7באור 
  )בלתי מבוקר( סכומים מדווחים
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חוזיחוזיחוזי 

סחורותבגיןמטבע

ואחריםמניותחוץאחרשקל-מדד

(במיליוני ש"ח)

סכום נקוב של מכשירים נגזרים(1)

נגזרים מגדרים (1)א)

Forward 6----חוזי

Swaps-1,80821--

1,80821-6-סך הכל

מזה: חוזי החלפת שיעורי ריבית (Swaps) בהם

---642-התאגיד הבנקאי הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע

נגזרים ALM (2)(1)ב)

Futures 656,999-2,59391חוזי

Forward 8,08221,05878,016-1,209חוזי

חוזי אופציה שנסחרים בבורסה

7,0529,966133--      אופציות שנכתבו

7,1539,976133--      אופציות שנקנו

חוזי אופציה אחרים

-5015,50032,6701,421      אופציות שנכתבו

-2012,22230,8581,695      אופציות שנקנו

Swaps1,27556,2015,701--

9,492111,980161,45025,6511,566סך הכל

מזה: חוזי החלפת שיעורי ריבית (Swaps) בהם

---28,037-התאגיד הבנקאי הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע

נגזרים אחרים (1)ג)

Swaps-----

-----סך הכל

נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ Spotד)

1,434----נגזרי אשראי בהם התאגיד הבנקאי ערב

-----נגזרי אשראי בהם התאגיד הבנקאי מוטב

Spot 7,441--חוזי החלפת מטבע חוץ--

7,441-1,434--סך הכל

9,492113,788168,91225,6513,006סך הכל כללי

(א) סווג מחדש.

(1).Spot למעט נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ

נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, אשר לא יועדו ליחסי גידור.(2)

30 ביוני 2008

חוזי ריבית

(א)

(א)

  

   )המשך( סיכוני אשראי ומועדי פרעון, היקף –פעילות במכשירים נגזרים  – 7באור 
  )בלתי מבוקר( סכומים מדווחים
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חוזיחוזיחוזי 

סחורותבגיןמטבע

ואחריםמניותחוץאחרשקל-מדד

(במיליוני ש"ח)

שווי הוגן ברוטו של מכשירים נגזרים(2)

נגזרים מגדרים (1)א)

6--71-שווי הוגן ברוטו חיובי

3017-6-שווי הוגן ברוטו שלילי

נגזרים ALM (2)(1)ב)

451,4214,12634325שווי הוגן ברוטו חיובי

2861,2684,63135525שווי הוגן ברוטו שלילי

נגזרים אחרים (1)ג)

-----שווי הוגן ברוטו חיובי

-----שווי הוגן ברוטו שלילי

נגזרי אשראי ד)

נגזרי אשראי בהם התאגיד הבנקאי ערב

-----שווי הוגן ברוטו חיובי

20----שווי הוגן ברוטו שלילי

למעט נגזרי אשראי.(1)

נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, אשר לא יועדו ליחסי גידור.(2)

30 ביוני 2008

חוזי ריבית

  
  

  

  

  

   )המשך( סיכוני אשראי ומועדי פרעון, היקף –פעילות במכשירים נגזרים  – 7באור 
  )בלתי מבוקר( מדווחיםסכומים 
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חוזיחוזיחוזי 

סחורותבגיןמטבע

ואחריםמניותחוץאחרשקל-מדד

(במיליוני ש"ח)

סכום נקוב של מכשירים נגזרים(1)

נגזרים מגדרים (1)א)

Swaps-1,49024--

--1,49024-סך הכל

מזה: חוזי החלפת שיעורי ריבית (Swaps) בהם

---792-התאגיד הבנקאי הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע

נגזרים ALM (2)(1)ב)

Futures 621,637-4166חוזי

Forward 11,22315,67885,754-949חוזי

חוזי אופציה שנסחרים בבורסה

28,8474,891265-      אופציות שנכתבו

110,2964,891265-      אופציות שנקנו

חוזי אופציה אחרים

-5716,17632,3841,179      אופציות שנכתבו

-2013,42131,5331,403      אופציות שנקנו

Swaps1,39580,0528,810--

12,701146,967177,62412,4051,545סך הכל

מזה: חוזי החלפת שיעורי ריבית (Swaps) בהם

---38,505-התאגיד הבנקאי הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע

נגזרים אחרים (1)ג)

Swaps-----

-----סך הכל

נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ Spotד)

247----נגזרי אשראי בהם התאגיד הבנקאי ערב

 Spot 7,511--חוזי החלפת מטבע חוץ--

7,511-247--סך הכל

12,701148,457185,15912,4051,792סך הכל כללי

(א) סווג מחדש

(1).Spot למעט נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ

נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, אשר לא יועדו ליחסי גידור.(2)

31 בדצמבר 2008

חוזי ריבית

(א)

(א)

  
  

  

   )המשך( סיכוני אשראי ומועדי פרעון, היקף –פעילות במכשירים נגזרים  – 7באור 
  )מבוקר(סכומים מדווחים 
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חוזיחוזיחוזי 

סחורותבגיןמטבע

ואחריםמניותחוץאחרשקל-מדד

(במיליוני ש"ח)

שווי הוגן ברוטו של מכשירים נגזרים(2)

נגזרים מגדרים (1)א)

---75-שווי הוגן ברוטו חיובי

--4416-שווי הוגן ברוטו שלילי

נגזרים ALM (2)(1)ב)

1803,3966,05028066שווי הוגן ברוטו חיובי

2143,4386,53527766שווי הוגן ברוטו שלילי

נגזרים אחרים (1)ג)

-----שווי הוגן ברוטו חיובי

-----שווי הוגן ברוטו שלילי

נגזרי אשראי ד)

נגזרי אשראי בהם התאגיד הבנקאי ערב

-----שווי הוגן ברוטו חיובי

10----שווי הוגן ברוטו שלילי

למעט נגזרי אשראי.(1)

נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, אשר לא יועדו ליחסי גידור.(2)

31 בדצמבר 2008

חוזי ריבית

  
   

  

  

   )המשך( סיכוני אשראי ומועדי פרעון, היקף –פעילות במכשירים נגזרים  – 7באור 
  )מבוקר(מדווחים סכומים 
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ממשלות

ובנקיםדילרים/

סך הכלאחריםמרכזייםברוקריםבנקיםבורסות

(בלתי מבוקר)

(במיליוני ש"ח)

יתרות מאזניות של נכסים הנובעים

1193,2363-2,3125,670ממכשירים נגזרים  (2)(1) 

סיכון אשראי חוץ מאזני בגין

97016,397161-8,60526,133 מכשירים נגזרים (3)

1,08919,633164-10,91731,803סך הכל סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים

ממשלות

ובנקיםדילרים/

סך הכלאחריםמרכזייםברוקריםבנקיםבורסות

(בלתי מבוקר)

(במיליוני ש"ח)

יתרות מאזניות של נכסים הנובעים

2792,85917-2,8826,037ממכשירים נגזרים  (2)(1) 

סיכון אשראי חוץ מאזני בגין

1,18513,5679436,72421,573 מכשירים נגזרים (3)

1,46416,42611139,60627,610סך הכל סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים

ממשלות

ובנקיםדילרים/

סך הכלאחריםמרכזייםברוקריםבנקיםבורסות

(מבוקר)

(במיליוני ש"ח)

יתרות מאזניות של נכסים הנובעים

6535,0581814,31710,047ממכשירים נגזרים  (2)(1) 

סיכון אשראי חוץ מאזני בגין

2,46315,95520726,81325,440 מכשירים נגזרים (3)

3,11621,013225311,13035,487סך הכל סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים

(א) סווג מחדש

לא קיימים הסדרי התחשבנות נטו.(1)

מתוך זה יתרה מאזנית של מכשירים נגזרים העומדים בפני עצמם בסך  5,670 מיליוני ש''ח (30 ביוני 2008 - 6,037 מיליוני (2)

ש''ח, 31 בדצמבר 2008- 10,047 מיליוני ש''ח) הכלולה בסעיף נכסים אחרים.

סיכון אשראי חוץ מאזני בגין מכשירים נגזרים (לרבות בגין מכשירים נגזרים עם שווי הוגן שלילי) כפי שחושב לצורך מגבלות (3)

 על חבות של לווה.

31 בדצמבר 2008

30 ביוני 2009

30 ביוני 2008

(א)

  
  

   )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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מעל שנהמעל שלושהעד

מעל ועד חודשיםשלושה

סך הכלחמש שניםחמש שניםועד שנהחודשים

(בלתי מבוקר)

(במיליוני ש"ח)

חוזי ריבית:

3,5524,6872,4331,77212,444    שקל - מדד

24,42246,38855,27933,718159,807    אחר

85,86948,15210,8289,129153,978חוזי מטבע חוץ

10,9132,185570-13,668חוזים בגין מניות

90424263591,268חוזי סחורות ואחרים

125,660101,65469,17344,678341,165סך הכל

114,259127,16051,24628,184320,849סך הכל ביוני 2008 (בלתי מבוקר)

186,69081,74848,77643,300360,514סך הכל בדצמבר 2008 (מבוקר)

(א) סווג מחדש

30 ביוני 2009

(א)

   )המשך( סיכוני אשראי ומועדי פרעון, היקף –פעילות במכשירים נגזרים  – 7באור 
  סכומים מדווחים

  
  
  סכום נקוב –פירוט מועדי פרעון . ג
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לשישה חודשים שנסתיימולשלושה חודשים שנסתיימו

ביום 30 ביוני ביום 30 ביוני 

2009200820092008

(במיליוני ש"ח)

א. בגין נכסים (א)

5567027,364503מאשראי לציבור

(28)24(6)(7)מאשראי לממשלות

(136)193(69)(287)מפיקדונות בבנק ישראל וממזומנים

(2,994)927(1,230)(324)מפיקדונות בבנקים

157(4)מניירות ערך שנשאלו או שנרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר

(1,900)1,601(971)(924)מאגרות חוב (ד)

(4,548)10,114(1,573)(990)סך הכל בגין נכסים

ב. בגין התחייבויות (א)

8,952(6,333)3,7363,822על פיקדונות הציבור

2(24)(9)(7)על פיקדונות מממשלות

(38)1(24)1על פיקדונות מבנק ישראל

(8)(18)1152על פיקדונות מבנקים

7(11)115על ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר

(634)(763)(535)(439)על אגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים 

8,281(7,148)3,3133,311סך הכל בגין התחייבויות

ג. בגין מכשירים פיננסיים נגזרים ופעילויות גידור 

5-(4)-חלק לא אפקטיבי ביחסי הגידור (ב)

(386)(464)51(658)הכנסות (הוצאות) נטו בגין מכשירים נגזרים ALM (ג)

(22)(7)(3)(10)הכנסות (הוצאות) נטו בגין מכשירים נגזרים אחרים

(403)(471)44(668)סך הכל בגין מכשירים פיננסיים נגזרים ופעילויות גידור

ד. אחר

8677167155עמלות מעסקי מימון

(52)175(80)32רווחים (הפסדים) ממכירת איגרות חוב זמינות למכירה, נטו (ה)

רווחים (הפסדים) שמומשו ושטרם מומשו מהתאמות

16170(4)48לשווי הוגן של אגרות חוב למסחר, נטו

108167269425הכנסות מימון אחרות

(15)1121(3)הכנסות (הוצאות) מימון אחרות

271171793583סך הכל אחר

1,9261,9533,2883,913סך כל הרווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

27(70)44(97)מזה: הפרשי שער, נטו

ה. פירוט ההשפעה נטו של מכשירים נגזרים מגדרים על הרווח מפעולות מימון

(2)33(1)הכנסות (הוצאות) מימון בגין נכסים

-(2)(10)1הכנסות (הוצאות) מימון בגין התחייבויות

(א) כולל מרכיב אפקטיבי ביחסי הגידור. 

(ב) למעט מרכיב אפקטיבי ביחסי הגידור. 

(ג) מכשירים נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות בבנק אשר לא יועדו ליחסי גידור.

(ד) כולל ריבית והפרשי שער חיוביים (שליליים) בגין אגרות חוב מגובי משכנתאות (MBS) בסך של כ- 128 מיליון ש''ח 

    (30 ביוני 2008 -  (446) מיליון ש"ח).

(ה) לרבות הפרשה לירידת ערך שאינה בעלת אופי זמני.

  רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים   -  8באור 
  )בלתי מבוקר(סכומים מדווחים 
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לשישה חודשים שנסתיימולשלושה חודשים שנסתיימו

ביום 30 ביוני ביום 30 ביוני 

2009200820092008

(במיליוני ש"ח)(במיליוני ש"ח)

4911219רווחים ממכירת מניות זמינות למכירה

(103)(10)(28)-הפסדים ממכירת מניות זמינות למכירה (ב)

רווחים (הפסדים) שמומשו ושטרם מומשו

(94)7(69)(5)מהתאמות לשווי הוגן של מניות למסחר, נטו 

46526773דיבידנד ממניות זמינות למכירה ולמסחר

(115)185(44)90סה"כ מהשקעות במניות

(א) כולל קרנות נאמנות.

  (ב) לרבות הפרשות לירידת ערך שאינה בעלת אופי זמני. 
  

  

 

  

  

  
  

  נטו) א(, מהשקעות במניות) הפסדים(רווחים  -  9באור 
  )בלתי מבוקר(סכומים מדווחים 
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לשלושה חודשים שנסתיימו  ביום 30 ביוני  2009 (בלתי מבוקר)

מגזרמגזרמגזרמגזר

סך הכלמגזרניהולבנקאותמגזרמגזרעסקיםמגזר

מאוחד אחרפיננסיפרטיתמסחריעסקיקטניםמשקי בית

(במיליוני ש"ח)

1,926(1)214(55)251272789456מחיצוניים - 

-(3)(67)212(102)(276)(59)295בינמגזרי  - 

1,926(4)546213513354157147סך הכל

הכנסות תפעוליות ואחרות :

423991499599119291,013מחיצוניים - 

-(4)-3(8)(41)(7)57בינמגזרי  - 

4809210887102119251,013סך הכל

1,026305621441259266212,939סך כל ההכנסות 

339-(14)(1)824513889הפרשה לחובות מסופקים

רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר 

2727------מסים

22507(5)54582289357רווח נקי (הפסד) 

לשלושה חודשים שנסתיימו  ביום 30 ביוני  2008  (בלתי מבוקר) (א)

מגזרמגזרמגזר

סך הכלמגזרניהולבנקאותמגזרמגזרעסקיםמגזר

מאוחד אחרפיננסיפרטיתמסחריעסקיקטניםמשקי בית

(במיליוני ש"ח)

רווח (הפסד) מפעולות מימון לפני 

הפרשה לחובות מסופקים:

1,953(3)90(180)743311,038603מחיצוניים - 

-(13)28758(227)(578)(107)580בינמגזרי  - 

1,953(16)654224460376107148סך הכל

הכנסות תפעוליות ואחרות :

29864(1)42411210510887מחיצוניים - 

-(13)41(8)(42)(7)65בינמגזרי  - 

4891056310091-16864סך הכל

1,143329523476198148-2,817סך כל ההכנסות 

316-(14)(1)6319128121הפרשה לחובות מסופקים

רווח (הפסד) מפעולות בלתי רגילות 

250-(1)202182263לאחר מסים

889(4)35610317911334108רווח נקי (הפסד)

(א) סווג מחדש

רווח (הפסד) מפעולות מימון לפני 

הפרשה לחובות מסופקים:

  
  
  
  
  
  
  

  מגזרי פעילות   - 10באור 
  סכומים מדווחים
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לשישה חודשים שנסתיימו  ביום 30 ביוני  2009 (בלתי מבוקר)

מגזרמגזרמגזרמגזר

סך הכלמגזרניהולבנקאותמגזרמגזרעסקיםמגזר

מאוחד אחרפיננסיפרטיתמסחריעסקיקטניםמשקי בית

(במיליוני ש"ח)

201-3,288(119)4965001,350860מחיצוניים - 

-(5)(315)426(179)(407)(76)556בינמגזרי  - 

3,288(5)(114)1,052424943681307סך הכל

הכנסות תפעוליות ואחרות :

828208248197201275592,016מחיצוניים - 

-(13)71(16)(73)(17)111בינמגזרי  - 

939191175181208276462,016סך הכל

1,9916151,118862515162415,304סך כל ההכנסות 

13287313139-22-693הפרשה לחובות מסופקים
רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר 

2828------מסים

1081183531921074810936רווח נקי  

לשישה חודשים שנסתיימו  ביום 30 ביוני  2008  (בלתי מבוקר) (א)

מגזרמגזרמגזר

סך הכלמגזרניהולבנקאותמגזרמגזרעסקיםמגזר

מאוחד אחרפיננסיפרטיתמסחריעסקיקטניםמשקי בית

(במיליוני ש"ח)

492-3,913(309)386181,8831,191מחיצוניים - 

-(38)(295)522(420)(848)(168)1,247בינמגזרי  - 

3,913(38)1,2854501,035771213197סך הכל

הכנסות תפעוליות ואחרות :

8492301482161977681,715מחיצוניים - 

-(21)81(16)(77)(18)123בינמגזרי  - 

972212712002058471,715סך הכל

2,2576621,10697141820595,628סך כל ההכנסות 

560-(34)(1)13033274158הפרשה לחובות מסופקים

רווח (הפסד) מפעולות בלתי רגילות 

248(1)(2)202182263לאחר מסים

1,359(28)(57)51120238527274רווח נקי (הפסד) 

(א)  סווג מחדש

רווח (הפסד) מפעולות מימון לפני 

הפרשה לחובות מסופקים:

רווח (הפסד) מפעולות מימון לפני 

הפרשה לחובות מסופקים:

  
  
  
  

  )המשך(מגזרי פעילות  - 10באור 
  סכומים מדווחים
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לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2008 (מבוקר) 

מגזרמגזרמגזר

סך הכלמגזרניהולבנקאותמגזרמגזרעסקיםמגזר

מאוחד אחרפיננסיפרטיתמסחריעסקיקטניםמשקי בית

(במיליוני ש"ח)

16,380(732)(597)3001,2083,9052,295מחיצוניים - 

-(15)(51)959(906)(2,022)(302)2,337בינמגזרי  - 

6,380(14)(783)2,6379061,8831,389362סך הכל

הכנסות תפעוליות ואחרות :

1672,800(624)1,689434335402397מחיצוניים - 

-(32)152(32)(164)(26)237בינמגזרי  - 

1352,800(622)1,926408171370412סך הכל

1219,180(1,405)4,5631,3142,0541,759774סך כל ההכנסות 

3401821,0704851058-2,145הפרשה לחובות מסופקים

רווח (הפסד) מפעולות

250(1)-202182263 בלתי רגילות לאחר מיסים

92(191)(1,469)818253296272113רווח נקי (הפסד) 

רווח (הפסד) מפעולות מימון לפני 

הפרשה לחובות מסופקים:

  
  

  נושאים שונים – 11באור 
  
  )קונגלומרט(החזקות בתאגידי החזקה ריאליים   .א

חוק (" 1981- א"התשמ, )רישוי(החזקות הבנק בתאגידים ריאליים כפופה למגבלות הקבועות בחוק הבנקאות 
כי תאגיד בנקאי רשאי להחזיק באמצעי שליטה , א לחוק24בסעיף , בין היתר, חוק הבנקאות קובע"). הבנקאות

והפועל ביותר , ח"מיליון ש 1,901- תאגיד שהונו עולה על כ(אחד בלבד ") תאגיד החזקה ריאלי("בקונגלומרט 
  .החברה לישראל -הבנק מחזיק בקונגלומרט ). משלושה ענפי משק

עולה סכום , הם יושמו תקנים חשבונאיים חדשיםב, 2007על פי הדוחות הכספיים של פז לרביע הראשון של שנת 
  ).תאגיד החזקה ריאלי(ההון העצמי של פז על סכום ההון המינימלי להגדרת קונגלומרט 

ל נערכו דיונים בין הבנק לבין בנק ישראל לעניין הפרשנות של חוק הבנקאות "עוד לפני פרסום הדוחות הכספיים הנ
כי הוא אינו מקבל , 2007ביולי  3ם הודיע בנק ישראל לבנק במכתבו מיום ובהמשך לה, לגבי הגדרת פז כקונגלומרט

לפיכך על פי עמדת בנק ישראל פז הינה קונגלומרט על . את פרשנות הבנק לכך שענף האנרגיה מהווה ענף משק אחד
  .פי חוק הבנקאות

שהחזקות בכפוף לכך , 2010בדצמבר  30ליום לבקשת הבנק אישר לו בנק ישראל למכור את החזקותיו בפז עד 
  . 2009העביר הבנק את החזקותיו בפז לידי נאמן בסוף חודש יוני , לצורך כך. הבנק בפז יועברו לידי נאמן

  
  מ  "מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע  . ב

, ")מגדל אחזקות("מ "מהון המניות המונפק והנפרע של מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע 9.85%- הבנק מחזיק ב
  . מ"השולטת במגדל חברה לביטוח בע) בדילול מלא 9.74%(

על הבנק למכור גם את ההחזקות במגדל , אשר הבנק חולק עליה, )רישוי(על פי פרשנות בנק ישראל לחוק הבנקאות 
  ".תאגיד החזקה ריאלי"אשר הינה נחשבת על פי החוק האמור לב, אחזקות

בנק רשאי להחזיק חמישה אחוזים בהון חברה , יצויין כי על פי החקיקה שהתקבלה בעקבות הרפורמה בשוק ההון
  . לביטוח ועשרה אחוזים בהונו של תאגיד השולט בחברה לביטוח

ישראל את ההיתר שניתן לבנק להחזקת מניות מגדל עד  האריך בנק 2009באפריל  30וביום  2008בדצמבר  25ביום 
על פי . לידי נאמן 2009בינואר  4המניות הועברו ביום . ובלבד שהמניות יועברו לנאמן,  2009בדצמבר  31ליום 

ימכור הנאמן את , 2009באוגוסט  31-הוראות בנק ישראל אם לא ימכרו המניות המוחזקות בידי הנאמן עד ל
למעט הזכות (לנאמן הוקנו כל הזכויות שמקנות המניות . 2009בדצמבר  31י לא יאוחר מיום המניות לצד שליש

   )המשך(מגזרי פעילות   - 10באור 
  סכומים מדווחים
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למכור את המניות לצד שלישי או הזכות לחלקן כדיבידנד בעין  -לקבל דיבידנד ולמעט הזכויות שניתנו בידי הבנק 
  ). 2009באוגוסט  31- עד ל
לחוק הבנקאות ' א24ת הצעת חוק לתיקון סעיף אושרה בקריאה ראשונה במליאת הכנס 2009ביולי  27ביום 

הבנק מקיים מגעים עם . כי תאגיד שהוא מבטח פועל בענף ביטוח בלבד, בין היתר, על  פיה מוצע לקבוע, )רישוי(

  .בנק ישראל לעניין ההשפעה שיש להצעה לתיקון החוק האמור על החזקת הבנק במניות מגדל אחזקות
  

ויתרת כתבי האופציות שהיו במחזור בסך  לעובדים ימה תוכנית האופציותהסתי 2009בפברואר  12ביום   .ג
  .פקעו, שלא מומשו 24,062,240

  
  בנק אגוד  .ד

מ "בע) 1993(וישעיהו לנדאו אחזקות ") שרודר("מ "נכסי שרודר בע, נחתם הסכם בין הבנק 2003בנובמבר  17ביום 
ביחס ליתרת , 1999בנובמבר  18שניתנו בהסכם מיום  Call-ואופציית ה Put-על הארכת אופציית ה") לנדאו("

  . 2010בנובמבר  17מניות בנק איגוד המוחזקות על ידי הבנק וזאת לתקופה של עד 
  .PUT-הוציא הבנק לשרודר וללנדאו הודעת מימוש של אופצית ה 2009במאי  11ביום 
יות האמורות המהוות את מלוא הושלמה העסקה והבנק מכר ללנדאו ושרודר את המנ, 2009ביוני  28ביום 

הרווח לבנק ממכירת המניות . ח"מיליון ש 108- בתמורה לסכום כולל של כ, החזקותיו של הבנק בבנק אגוד

  .לאחר מס ,ח"מיליון ש 17-האמורות הינו כ
  

  ארועים לאחר תאריך המאזן – 12באור 

  מ"מערכות תקשורת בכבלים בע- הוט  .א
מניות רגילות של הוט מערכות תקשורת  Cool Holding Ltd  11,376,902 -מכר הבנק ל 2009באוגוסט  3ביום 

 120-הרווח הצפוי ממכירת המניות הינו כ. ח"שמיליון  381בתמורה לסכום כולל של , מ שהוחזקו על ידי הבנק"בע
  . לאחר מס, ח"מיליון ש

 שונה סיווג של אשראי ללקוח מסוים שניתן למימון רכישת מניות 2003בהתאם להוראות המפקח על הבנקים מיולי   .ב
הודיע כונס הנכסים של הלקוח שהשלים עיסקה  2009באוגוסט  10ביום . מאשראי לציבור לסעיף ניירות ערך, בזק

 מהון המניות של בזק 5.849%כל אחת של החברה המהוות . נ.ח ע"ש 1מניות רגילות בנות  155,000,000למכירת 
ח תשמש להקטנת חובות הלקוח בבנקים וזאת "מיליון ש 1,137- והתמורה בניכוי עמלות והוצאות בסך של כ

 272- חלקו של הבנק בתמורה לאחר עמלות והוצאות כ. 1999נק במימון מניות בזק בשנת בהתאם לחלקו של כל ב
  .נטו, ח"מיליון ש 55- הרווח הנקי לבנק הינו כ .ח"מיליון ש

לרכישת , ")סקיילקס:"להלן(מ "חתם הבנק על הסכם עם חברת סקיילקס קורפוריישן בע 2009גוסט באו 21ביום   .ג
שלא בדילול מלא (מ "מהון המניות המונפק והנפרע של פרטנר תקשורת בע 4.99%מניות רגילות המהוות  7,677,037

קובלות להגנת המיעוט וכן ההסכם כולל זכויות מ. ח"ש 514,553,405בתמורה לסך של  ) ובנטרול מניות רדומות
  . ח"מיליון ש 103-אופציה לרכישת אגרות חוב ניתנות להמרה למניות סקיילקס בהיקף של  כ

תאגיד , .Advent Investments Pte Ltdבכך כי סקיילקס תשלים את העסקה עם, בין היתר, ההסכם מותנה
  . Hutchison Telecomunications International Limitedסינגפורי המצוי בשליטת 

פעל כבנק השקעות בכל הקשור לעסקה זו לרבות מול ) חברה בבעלות מלאה של הבנק(מ "לאומי פרטנרס בע
משקיעים פוטנציאליים נוספים ולפיכך הסכימה סקיילקס לשלם לו עמלת ייזום בסך של שלושה מיליון דולר 

  .ב שתשולם עם השלמת העסקה"ארה

  פרסום תשקיף מדף   .ד
 6פרסם  הבנק תשקיף מדף להנפקת עד , בהתאם להיתר שהתקבל מרשות ניירות ערך, 2009 באוגוסט 27 ביום

וסדרות  256עד  250סדרות (סדרות של כתבי התחייבות נדחים  11עד , )405עד  400סדרות (סדרות של אגרות חוב 

כתבי  ,מאלי של אגרות חובההיקף המקסי ).205עד  200סדרות (סדרות של שטרי הון נדחים  6 ועד) 303עד  300
. נ.ח ע"מיליארד ש 4הינו ל "המדף הנפי תשקיף  רשאי להנפיק על יהיה שהבנק שטרי הון נדחיםוהתחייבות נדחים 

  .ל"בכל אחת מהסדרות הנ
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  שינויי חקיקה במסים – 13באור 

  שינויים בשיעורי מס ערך מוסף  .א
, )הוראת שעה() רים ומוסדות כספיים"שיעור המס על  מלכ(פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף  2009ביולי  1ביום 

 31- ועד ל 2009ביולי  1- המעלה את שיעורי מס השכר ומס הרווח החלים על מוסדות כספיים החל מ 2009-ט"תשס
  .16.5%-ל 15.5%-מ 2010בדצמבר 

חוק מס ערך מוסף תגרום הגדלת מס הרווח לגידול בשיעור המס הכולל  לעניין" מוסד כספי"בשל היות הבנק 
) נקודות האחוז 0.28גידול של ( 35.93%במקום  36.21%יחול שיעור מס כולל של  2009כך שבשנת , שיחול על הבנק

   ).נקודות האחוז 0.56גידול של ( 35.06%במקום  35.62%יחול שעור מס כולל של  2010ובשנת 
לאור העובדה שהתיקון הושלם , חושבו בהתאם לשיעורי המס המתוקנים 2009ביוני  30ם ליום המסים הנדחי

  .למעשה במהלך תקופת הדיווח

  .לא היתה מהותית, מ על ההפרשה למסים במחצית הראשונה של השנה"סך ההשפעה של השינוי בשיעור המע

  שינויים בשיעורי מס חברות  .ב
תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים (וק ההתייעלות הכלכלית אישרה הכנסת את ח 2009בחודש יולי 
 25%-מ, שיעור מס חברות באופן הדרגתי הפחתה הדרגתית של, בין היתר, קבעאשר  2009-ט"התשס, )2010-2009

עד  2010-ב 35.62%- שיעורי המס שיחולו על בנקים כולל מס רווח יופחתו מ. ואילך 2016בשנת  18%- ועד ל 2010-ב

  .ואילך 2016-ב 29.0%- ל

השלכת השינוי בשיעורי המס כאמור תקבל ביטוי , לאור העובדה שהתיקון הושלם למעשה לאחר תאריך המאזן
  .2009במסגרת הדוחות הכספיים לרביע השלישי של 

וזאת בהתייחס , ח"ליון שימ 153- בכ 2009בשיעורי המס יגדילו את הוצאת המס ברביע השלישי של  יםהשינוי
  .2009ביוני  30יתרת המסים הנדחים ליום ל


