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לים שיושמו דוח הדירקטוריון נערך בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים. הכל
בדצמבר  31בעריכת דוחות הביניים הינם עקביים לכללים ששימשו בעריכת הדוח השנתי ליום 

ביחד לעיין בדוחות אלה יש  2012 בספטמבר 30ליום הכספי  בדוח .ג1לאמור בביאור בנוסף  .2011
  .2011 של דוח השנתיה עם

 950-בכ 2012 ספטמברהסתכמו בסוף וחוץ מאזניים*)  מאזנייםהול הקבוצה (סך כל הנכסים בני
  הנובעת בעיקר  ,5.7%-בשיעור של כ עלייה, 2011בסוף  ש"חמיליארד  898לעומת  ש"חמיליארד 

   .בשווי קופות גמל וקרנות השתלמות עלייהומ בתיקי ניירות ערך עלייהמ

של קרנות  (custody)חות, שווי ניירות ערך שבמשמרת סך כל המאזן וכן תיקי ניירות ערך של הלקו  *

ויעוץ  משמורת ,ניתנים שירותי ניהול תפעולי ןוקרנות השתלמות לגביה ופנסיה נאמנות, קופות גמל

  .פנסיוני

  :2012בספטמבר  30להלן נתונים עיקריים ליום 

30 בספטמבר 

2012

30 ביוני 

2012

31 בדצמבר 

2011

30 בספטמבר 

2011

נתונים מאזניים (במיליוני ש"ח):

369,530366,082365,854353,175סך כל הנכסים (סך כל המאזן)

241,464241,427241,320237,315אשראי לציבור, נטו

56,18360,34847,93638,356ניירות ערך

48,34039,16653,04454,662מזומנים ופקדונות בבנקים
2,3032,1292,2702,350השקעה בחברות כלולות

285,229280,434279,404267,249פקדונות הציבור
אגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי 

28,18928,22329,99928,573התחייבות נדחים
הון המיוחס לבעלי המניות של 

  25,01824,26623,37422,771התאגיד הבנקאי

  :2012בספטמבר  30להלן נתונים עיקריים לתקופות שנסתיימו ביום 

שנת

2012* 20112012* 2011* 2011

הכנסות, הוצאות ורווח (במיליוני ש"ח):
5,6245,4281,8721,8417,107הכנסות ריבית, נטו 

850349292378734הוצאות בגין הפסדי אשראי
3,3802,9721,2086754,175סך כל ההכנסות שאינן מריבית

3,0923,1091,0501,0054,116 מזה: עמלות
6,4896,2202,2942,0558,341סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

3,9763,8651,4341,2415,061 מזה: הוצאות שכר

1,6651,831494832,207רווח לפני מיסים 

57866411332418הפרשה למיסים
רווח נקי לתקופה המיוחס לבעלי 

1,1901,2734791551,891מניות התאגיד הבנקאי
רווח נקי למניה המיוחס לבעלי 

0.810.860.330.111.28מניות התאגיד הבנקאי (בש"ח)

לתשעה חודשים 

שהסתיימו ביום 30 

בספטמבר

לשלושה חודשים 

שהסתיימו ביום 30 

בספטמבר

  
  

  ג.1 ביאורסווגו מחדש בהתאם להוראות המפקח על הבנקים. ראה  2011 וספטמברי דצמבר נ* נתו
  

  ההתפתחות הכללית של עסקי הקבוצהא.  
  

תיאור עסקי קבוצת 
לאומי והתפתחותם 

  הכללית
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  :)% -(ב 2012בספטמבר  30להלן יחסים פיננסים עיקריים ליום 

לתקופה שהסתיימה ביום:
30 בספטמבר 

2012

30 ביוני 

2012

31 בדצמבר 

* 2011

30 בספטמבר 

* 2011

65.365.966.067.2אשראי לציבור, נטו לסך המאזן

15.216.513.110.9ניירות ערך לסך המאזן
77.276.676.475.7פקדונות הציבור לסך המאזן

118.1116.2115.8112.6פקדונות הציבור לסך האשראי נטו
ההון הכולל לנכסי סיכון לפי באזל 

215.0214.8114.3413.75 (א)

8.608.388.077.89הון רובד 1 לנכסי סיכון לפי באזל 2
הון  (לא כולל זכויות שאינן מקנות 

6.86.66.46.4שליטה) למאזן
רווח נקי להון  ממוצע (לא כולל 

6.66.08.37.5זכויות שאינן מקנות שליטה) (ג)

34.739.718.936.3שיעור הפרשה למס מהרווח הנקי
הוצאות בגין הפסדי אשראי מתוך 

0.470.460.300.20האשראי לציבור נטו (ג)
מזה: הוצאות בגין הפרשה 

0.180.200.150.08קבוצתית מתוך האשראי לציבור 
הוצאות בגין הפסדי אשראי מתוך 

0.310.310.200.13כלל סיכון האשראי לציבור (ג)
2.032.061.942.05הכנסות ריבית, נטו לסך המאזן (ג)

3.263.263.083.18סך כל ההכנסות לסך המאזן (ב) (ג)
סך כל ההכנסות לסך כל הנכסים 

1.271.311.261.27בניהול הקבוצה (ב) (ג) (ד)
סך כל ההוצאות התפעוליות 

2.352.302.282.36והאחרות לסך המאזן (ג)
סך כל ההוצאות לסך כל הנכסים 

0.910.930.930.94בניהול הקבוצה (ג) (ד)
רווח נקי לסך כל הנכסים 

0.260.400.560.51הממוצעים (ג) (ה)
פער הריבית כולל הכנסות והוצאות 

1.211.241.000.98ממכשירים פיננסיים נגזרים
ההוצאות התפעוליות והאחרות 

72.170.873.974.0מסך כל ההכנסות (ב)
הכנסות שאינן מריבית להוצאות 

52.151.850.147.8התפעוליות והאחרות
הכנסות שאינן מריבית מסך כל 

  37.536.737.035.4ההכנסות (ב)
  ג.1 ביאורסווגו מחדש בהתאם להוראות המפקח על הבנקים. ראה  2011 וספטמברי דצמבר נ* נתו

  ובניכוי השקעות בהון של חברות כלולות והתאמות שונות. שליטהשאינן מקנות בתוספת זכויות  -הון   (א)
  הכנסות ריבית נטו והכנסות שאינן מריבית.  -סך כל ההכנסות   (ב)
  על בסיס שנתי.  (ג)
  כולל פעילות חוץ מאזנית.  (ד)
  הנכסים הממוצעים הינם סך הנכסים המאזניים המניבים והאחרים.  (ה)
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בתשעת החודשים הסתכם התאגיד הבנקאי (להלן הרווח הנקי) המיוחס לבעלי מניות הרווח הנקי 
תקופה המקבילה אשתקד, במיליון ש"ח  1,273ון ש"ח לעומת ימיל 1,190- ב 2012של  הראשונים

  .6.5%של  ירידה

, מיליון ש"ח 501בסך  הפסדי אשראיבגין הוצאות גידול במ בעיקר תמוסברהנקי ברווח  הירידה
גידול בהכנסות ריבית, נטו מאידך מיליון ש"ח.  269והאחרות בסך  ומגידול בהוצאות התפעוליות

רישום ירידת הערך בגין מניית  לבנטרו(  מריביתן שאינבהכנסות גידול  מיליון ש"ח  196בסך 
  הנ"ל.ההשפעות קיזזו חלקית את מיליון ש"ח  329בסך  )תקשורת בע"מ פרטנר

מיליון ש"ח  155מיליון ש"ח לעומת  479 בסךשל השנה  השלישיהרווח הנקי הסתכם ברביע 
מגידול בהכנסות ריבית, נטו מוסברת בעיקר  העלייה .209%של  עלייהבתקופה המקבילה אשתקד, 

מיליון ש"ח  292-מיליון ש"ח ל 378-מבהוצאות הפסדי אשראי  מקיטוןמיליון ש"ח,  31בסך 
במניות השקעה הבגין מני בעלת אופי אחר מזמרישום ירידת ערך  ,ש"ח)מיליון  86בסך  קיטון(

גידול בהוצאות  מאידך . 2011-ל ביברביע המקב, מיליון ש"ח 239פרטנר תקשורת בע"מ בסך 
  .קיזז חלקית את השפעות הנ"ל מיליון ש"ח 239התפעוליות ואחרות בסך 

 2012של  בתשעת החודשים הראשוניםהמיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי הרווח הנקי למניה 
ש"ח ברביע השלישי של השנה  0.33-ו בתקופה המקבילה אשתקדש"ח  0.86ש"ח לעומת  0.81 היה

  .2011ש"ח בכל שנת  1.28-וש"ח בתקופה המקבילה אשתקד  0.11לעומת 

על ידי בנק ישראל  מוכפי שפורס 2012 ביוני 30בהתבסס על נתוני המערכת הבנקאית ליום 
  דלהלן:היה כהבנקאית  מערכתה סךבחלקה של קבוצת לאומי 

  30.6.2012  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

            באחוזים  

  30.0  29.3  29.6  29.3  29.6  29.4  הנכסיםסך כל 

  29.7  29.1  28.3  28.9  29.2  28.8  , נטואשראי לציבור

  30.2  29.8  29.9  29.5  29.9  29.8  פיקדונות הציבור

               רווח נקי המיוחס לבעלי מניות

  36.5  )1( 7.3  36.6  34.5  26.0  21.3  התאגיד הבנקאי

   .הפסדי בנק הפועליםלאחר נטרול  )1(

   שליטה גרעין בלא בנק

קן ית. החוק 2012-פורסם ברשומות חוק הבנקאות (תיקוני חקיקה), התשע"ב 2012במרס  19ביום 
 ").התיקון"לחוק ניירות ערך (להלן: 37סעיף  ואת פקודת הבנקאותאת  ,את חוק הבנקאות (רישוי)

מטרתו העיקרית של התיקון הינה התאמת הדין למסגרת הפיקוח הנדרשת למקרה של תאגיד 
באופן אשר  בנקאי אשר כל מחזיקי אמצעי השליטה בו אינם חייבים בהיתר לפי חוק הבנקאות,

   א גרעין שליטה.לבסדיר, בין היתר, הצעת דירקטורים, מינויים וכהונתם, בתאגיד בנקאי מ

אשר הוקמה מכח חוק המניות  כהונתה של ועדת המניות של הבנקהסתיימה , 2012במרס  23ביום 
אשר ו") הבנקאיות המניותחוק (להלן: " 1993-הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה), התשנ"ד

. בזכויות ההצבעה מכוח החזקות המדינה בבנק ועבורהמטעם המדינה שימוש  לעשותהוסמכה 
לא גרעין במוגדר הבנק, על פי הקבוע בדין, כבנק  2012במרס  24הרי שהחל מיום  התיקון,  לאור

  . ואין בעל מניות המוגדר כבעל שליטה בבנק שליטה

מועמדים לאסיפה הכללית מי שרשאי להציע משהפך הבנק לבנק בלא גרעין שליטה,  הרי ש
ה במסגרת התיקון למינוי , הינם רק אלה: ועדה סטטוטורית שהוקמירקטוריםבחירה כדל

מאמצעי השליטה בבנק או "חבר  2.5%דירקטורים בתאגיד בנקאי; וכן בעל מניות המחזיק מעל 
מחזיקים" של בעלי מניות (כהגדרתו בתיקון). על מועמד לכהונת דירקטור בבנק לעמוד בשורה של 

או לבעלי מניות תנאים, מגבלות וסייגים הקבועים בדין והמבטיחים כי אין לו זיקה לבנק ו/

  השליטה בבנק
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מסוג מסוים  1%בנוסף, בעל מניות המחזיק מעל  מאמצעי השליטה בבנק. 2.5%על המחזיקים מ
של אמצעי שליטה בבנק חייב בדיווח לבנק ולמפקח על הבנקים על החזקותיו, והבנק חויב בדיווח 

הדיווח מסוג מסוים של אמצעי שליטה בבנק. חובת  2.5%לציבור על כל בעל מניות המחזיק מעל 
מסוג מסוים של אמצעי שליטה  2.5%ועד  1% -לציבור תחול גם לגבי בעל מניות המחזיק יותר מ

בבנק, אם בעל המניות הנ"ל הסכים לפרסום לציבור כאמור, ואם לא הסכים לכך, הוא לא יהיה 
  רשאי לחבור לחבר מחזיקים לצורך הצעת מועמדים לכהונת דירקטורים לאסיפה הכללית. 

  "אסיפה כללית שנתית ובחירת דירקטורים" להלן. אה בפרקסף על בחירת דירקטורים, רלמידע נו

 והשפעת כלכלית סביבה בפרקלפרטים נוספים אודות התיקון וההשלכות על היות הבנק, בנק בלא גרעין שליטה, ראה 

   .להלן בנקאית חקיקה, הפעילות על חיצוניים גורמים

  .2011בדוח השנתי של הבנק לשנת  16עמוד  למידע נוסף, ראה פרק "השליטה בבנק"

  הבנקמדינת ישראל במניות  החזקת

, מכוח הסדר המניות הבנקאיות 1993באוקטובר  31מדינת ישראל הפכה לבעלת מניות בבנק ביום 
וחוק המניות הבנקאיות. על פי הקבוע בחוק המניות הבנקאיות, העברת מניות הבנק למדינה 

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

ההצבעה  מזכויות 6.46%-המונפק וב מההון 6.028%-החזיקה המדינה ב 2012 בספטמבר 30ביום 
  . בבנק

ת ובהתאם להוראות המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראה שעה) (השימוש בזכויות ההצבעה המוקנ
 ביוני 6, אשר פורסמו ברשומות ביום 2012-ראל בע"מ), התשע"במכוח המניות בבנק לאומי ליש

, החל בתום תקופת כהונתה של הועדה המניות כאמור לעיל, ייעשה השימוש בזכויות 2012
  ת מכוח מניות הבנק בידי חברת נכסים מ.י. בע"מ.וההצבעה המוקנ

-בנק עלהפק של מההון המונ 0.43%בדבר מכירת  2011באפריל  6מיום  בהתאם להוראות מתאר
וכל עוד לעובדי הקבוצה שנמכרו בתקופת החסימה של המניות הרי ש, ידי המדינה לעובדי הקבוצה

להצביע מכוח למדינה ניתן ייפוי כוח בלתי חוזר  ,5%שיעור החזקות המדינה בבנק עולה על 
   .מניותכאמור, ולעשות שימוש בזכות למינוי דירקטורים מכוח הלעובדי הקבוצה המניות שנמכרו 

  עסקות בעל עניין

ידי בעל עניין בבנק, שלמה אליהו אחזקות בע"מ -, נמסרה הודעה לבנק על2012באוקטובר  18 יוםב
ואליהו חברה לבטוח בע"מ (ביחד, "אליהו"), על כך שאליהו חברה לביטוח בע"מ מכרה 

לאחר מכירה זו,   ש"ח ע.נ. כ"א של הבנק במכירה מחוץ לבורסה. 1מניות רגילות בנות  16,326,531
  מהון המניות של הבנק ("ההחזקות הישירות בבנק").  8.49% -החזיקה אליהו בכ

באוגוסט  29בהמשך לדיווח שהתקבל מאליהו,  אשר פורסם בדוח מיידי על ידי הבנק בתאריך 
) התקשר מר שלמה אליהו, השולט באליהו, בהסכם במסגרתו 2012-01-222393(אסמכתא:  2012

בכפוף לקבלת אישורים רגולטוריים שונים, לרכוש (בעצמו ו/או באמצעות תאגידים הוא אמור, 
בשליטתו) שליטה  במגדל אחזקות ביטוח ופיננסיים בע"מ ("מגדל" ו"עסקת מגדל", לפי העניין), 

  שהינה תאגיד מבטח ואשר לה ו/או לחברות בשליטתה החזקות במישרין ובעקיפין בבנק.  

בדוח מיידי   2012באוקטובר  21ליהו, פרסם הבנק  בתאריך בהמשך לדיווח שהתקבל מא
) את פרטי כתב נאמנות והרשאה בלתי חוזר על פיו ההחזקות  2012-01-259875(אסמכתא: 

הישירות בבנק תועברנה לנאמנות או תהיינה בכפוף לנאמנות, וזאת, בין היתר, בכפוף להשלמת 
 2012באוקטובר  24דיווח מיידי ביום בק עסקת מגדל ("כתב הנאמנות "). בנוסף, פרסם הבנ

) את ההיתר שקיבלו מר שלמה אליהו וגב' חיה אליהו מבנק ישראל  2012-01-262707(אסמכתא: 
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מכל סוג של אמצעי השליטה, ולרבות  13.49%להחזקת אמצעי שליטה בבנק בשיעור של עד 
ף להשלמת עסקת מגדל ההחזקות הישירות בבנק ואחזקותיה של מגדל,  וזאת, בין היתר, בכפו

  ("ההיתר").  

להיתר, במהלך שתי תקופות הנאמנות כמפורט להלן, ההחזקות  5 סעיף להוראות בהתאם
וכן , להצביע בהן וזכות הבנק של הכלליות באסיפות להשתתף הישירות בבנק אינן מקנות זכות

 למחזיקים מוקנותה אחרות וזכויות בבנק כדירקטורים לכהונה מועמדים להציע אינן מקנות זכות
 על, שיחולקו וככל אם, שיחולקו לדיבידנדים זאת, מלבד  הזכות הרלוונטיים. השליטה באמצעי

  .אחזקות אליהו בבנק מכירת בגין לתמורה הזכות וכן, הבנק ידי

 ותהיינהלאור זאת, ההצבעה של בעלי מניות אחרים באסיפות הכלליות של הבנק תושפענה 
  יחסי . גבוהות יותר בפועל באופן

עד לתום תקופה של  - עוד נקבע בהיתר ובכתב הנאמנות, כי במהלך תקופת הנאמנות הראשונה
שלוש שנים ממועד השלמת עסקת מגדל, יימכרו ההחזקות הישירות בבנק בבורסה או לצד שלישי 
בלתי קשור, אחד או יותר, בכפוף לקבלת היתר הנגיד על פי הדין, אם יידרש. ככל שלא יימכרו כל 

החזקות הישירות בבנק עד לאותו מועד, הן תמכרנה בדרך זו על ידי הנאמן עד תום תקופת ה
  תקופה של שנה אחת ממועד סיום תקופת הנאמנות הראשונה.      -הנאמנות השניה

מסר אליהו הודעה לבנק על השלמת עסקת מגדל ובהתאם על כניסתו  2012באוקטובר  29ביום 
הושלמה העסקה בין הבנק  2012באוקטובר  29ת. כמו כן, ביום לתוקף של  ההיתר וכתב הנאמנו

מיליארד ש"ח לאליהו למימון חלק מעסקת רכישת מניות  2לבין אליהו להעמדת אשראי בסך 
 2012באוקטובר  29שליטה במגדל. למידע נוסף, ראו דוחות מיידיים של הבנק מתאריך 

  .      )2012-01-266487 ואסמכתא: 2012-01-266478 אסמכתא:(

ראו דוח מיידי של הבנק על מצבת החזקות בעלי ן לגבי החזקות אליהו ומגדל בבנק למידע מעודכ
  . )2012-01-272160: אסמכתא( 2012בנובמבר  5שרה בכירה מיום עניין ונושאי מ

  דירקטורים ובחירת שנתית כללית אסיפה

ארבעה דירקטורים: בנק השנתית של הלפי התור באסיפה הכללית  ובהתאם לתקנון הבנק, פרש
  ים, פרופ' אריה גנס ופרופ' אפרים צדקה.-מר ראובן אדלר (דח"צ), גב' צפורה גל

 מחדש נבחרו נבחרו או התקיימה האסיפה הכללית השנתית של הבנק ובה 2012באוגוסט  1ביום 
 ידיהיד' ופרופרמי אברהם גוזמן  מר ,צדקה אפרים' פרופ ,' אריה גנספרופ ניםההמכ הדירקטורים

לתקופה של שלוש  של הפיקוח על הבנקים 301 , כולם כדירקטורים חיצוניים לפי הוראהשטרן
   .שנים

, 1999-התשנ"ט לחוק החברות, 239נבחר כדירקטור חיצוני לפי סעיף  סאמטחיים  ד"עוכמו כן, 
  .לתקופה של שלוש שנים

 4הועדה שמונתה לפי סעיף  הוצעו לבחירה באסיפה הכללית על ידי סאמטו, צדקה, גוזמן גנסה"ה 
) 2( -) ו1ד(א)(11בסעיפים בהתאם לקבוע וזאת , 2012-לחוק הבנקאות (תיקוני חקיקה), התשע"ב

 הכללית באסיפה לבחירה הוצע' ידידיה שטרן פרופ("פקודת הבנקאות").  1941לפקודת הבנקאות, 
 דירקטור לכהונת ועמדמ להציע הרשאי בבנק מניות בעל, מ"בע היהודים התיישבות אוצר ידי על

  .הבנקאות לפקודת) 3)(א(ד11 בסעיף לקבוע בהתאם, בבנק

הכללית  שנבחרו באסיפהעל הבנקים אישר את העדר התנגדותו לכהונת הדירקטורים  הפיקוח
   האמורה.
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  באסיפה הכללית האמורה, התקבלו החלטות במספר נושאים נוספים, בין היתר:

  ידי על ש"ח 3,215,000,000 של לסך הבנק של הרשום ההון הגדלת את לאשרהוחלט 
 לסטוק מומרות תהיינה אשר, א"כ. נ.ע ח"ש 1 בנות רגילות מניות מיליארד 1 יצירת
 הכללית באסיפה שהתקבלה ההחלטה את לתקן וכן, במלואן ותפרענה שתוצאנה לאחר
 ,א"כ. נ.ע ח"ש 1 בנות הרגילות המניות 500,000,000 -ש כך 2008 באוקטובר 7 ביום

 רק לא ישמשו, 2008 באוקטובר 7 מיום הכללית האסיפה של החלטה באותה שנוצרו
   ).hybrid( מורכבים נדחים הון שטרי הנפקת למטרת

 לבנק לאפשר במטרה ופטור שיפוי ביטוח בנושא הבנק לתקנון 143 תקנה את לתקן הוחלט 
 הגבליםה חוק להוראות ובכפוף פי על הבנק של משרה נושאי לבטח או/ו לשפות

' מס תיקון( העסקיים ההגבלים חוק במסגרת שתוקנו כפי, 1988-ח"התשמ, העסקיים
13 .(  

 לפיו לדירקטורים הבנק ידי על המוענק השיפוי כתב לנוסח תיקון לאשר הוחלט 
 ההגבלים בחוק לקבוע ובכפוף פי על הוצאות בגין גם תהיה מראש לשיפוי ההתחייבות
  .    1988-ח"התשמ, העסקיים

 דירקטורים אחריות בגין ביטוח פוליסת לרכוש הבנק את מראש להסמיך לאשר לטהוח 
 של נוסף אישור לכך שיידרש מבלי Run Off  מסוג ובקבוצה בבנק אחרים משרה ונושאי
 ככל, הפוליסה רכישת שלאחר הקרובה הכללית לאסיפה דיווח אלא( הכללית האסיפה
   .בהחלטה שפורטו לתנאים בכפוף והכל), שתירכש

 3.7% של בשיעור, ברודט דוד מר, הדירקטוריון ר"יו של שכרו את להעלות לאשר הוחלט ,
  .2012 בינואר 1 מתאריך החל

 למידע לגבי כל ההחלטות שאושרו באסיפה הכללית, ראה דוח מיידי של הבנק בעניין תוצאות
).2012-01-200217(אסמכתא  2012באוגוסט  2האסיפה הכללית מיום 

  מיזוג בין הבנק לבין בנק לאומי למשכנתאות בע"מ ("בלמ"ש")

אישר דירקטוריון הבנק את ביצוע המיזוג של בלמ"ש עם ולתוך הבנק.  2012בספטמבר  9ביום 
אישר דירקטוריון בלמ"ש את ביצוע המיזוג כאמור. המיזוג צפוי להתבצע  2012בספטמבר  10ביום 

(אסמכתא  בספטמבר 10מיום  יםמידי יםראה דיווח ).""מועד המיזוג( 2012בדצמבר  31בתאריך 
  ).2012-01-234585-ו 2012-01-234537

 במישריןבנק (הבלמ"ש, שהינו חברה בת בבעלות ובשליטה מלאה של  ,על פי הסכם המיזוג
של בנק לאומי לישראל בע"מ ("החברה החברה לנאמנות ו לרישומים החברה באמצעות, ובעקיפין

   בנק.העם ולתוך  יתמזג, )לנאמנות")

  מטרות המיזוג:

ת רמת הסינרגיה אהעמיק לאומי לקבוצת לאפשר יהוא וכלכלית, וסקית עתכלית לועד נמיזוג ה
הקבוצתית, בין הפעילות הקמעונאית לבין הפעילות בתחום המשכנתאות, ולהרחיב את 

מעונאי המהלך יאפשר לבנק להעניק ללקוח הק לאומי. קבוצתהפוטנציאל להגדלת הרווח של 
הצעת ערך בהתאמה למכלול צרכיו, בין היתר, לאור שיפור ברמת המוצר המוצע ללקוח, תוך 

שימת דגש על הענקת סל שירותים מגוון ללקוח ותוך צמצום בהוצאות הקבוצה וניצול אפקטיבי 
בנק, עשוי להוביל, בין היתר, הבנק צופה  כי מיזוג בלמ״ש עם ולתוך היותר של רצפת המכירה. 

   כון בהוצאות, ובעלויות תפעוליות.לחס
  
  
  
  
  

  מיזוג בלמ"ש
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  שלבים: שני שינוי מבנה שיבוצע ב המיזוג כולל

  לבנק, וזאת ללא ) 0.84%(בשלב הראשון תעביר החברה לנאמנות  את החזקותיה בבלמ"ש
 1961- ג לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א104תמורה ובהתאם להוראות סעיף 

  "). הפקודה("

 מיזוג סטטוטורי בין הבנק לבלמ"ש, ולפיו יעביר בלמ"ש את נכסיו  בשלב השני, יבוצע
ב לפקודה, תוך חיסולו ללא פרוק של 103והתחייבויותיו לבנק, בהתאם להוראות סעיף 

-"טהתשנ, החברות חוק של השמיני בחלק הראשון הפרק להוראות בהתאם בלמ"ש, והכל
   .לפקודה 2-ה לחלק השני הפרק להוראות ובכפוף 1999

בנק וכן יועברו לבנק כל ההתחייבויות של עובדי הכל העובדים של בלמ"ש ליוסבו מסגרת המיזוג ב
  טז לפקודה.  103בלמ"ש בגין העובדים המועברים וזאת בהתאם להוראות סעיף 

תנה ולא תנתן תמורה כלשהי, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בכסף יבמסגרת שינוי המבנה  לא נ
  אף אחד מהצדדים המעורבים.ובין בשווה כסף, ל

  החלטת רשות המיסיםלהלן 

המאשרת כי פרטי ("החלטת המיסוי"),  ניתנה החלטת רשות המיסים,  2012בספטמבר  10ביום 
תוכנית המיזוג כפי שנמסרו בבקשה שהוגשה לרשות המיסים, ובכפוף לקיום התנאים המפורטים 

ג לפקודה. עיקרי 104 -ג ו103עיפים בפקודה ובהחלטת המיסוי, עומדים בתנאים הקבועים בס
  החלטת המיסוי הם:

  -"ש מהחברה לנאמנות לבנק בלמהעברת מניות  לגבי  .1
  

העברת המניות לידי הבנק לא תתחייב במס במועד  שינוי המבנה, וזאת בהתאם   1.1
ז 104ג לפקודה, ובכפוף להגשת טפסים ומסמכים כנדרש בסעיף 104להוראות סעיף 

 2-ום מיום מתן החלטת המיסוי ובכפוף לעמידה בכל תנאי חלק הי 30לפקודה תוך 
ז הוגשו 104לפקודה ובתנאים המפורטים בהחלטת המיסוי. הטפסים הנדרשים בסעיף 

   כנדרש.
  

  .2012בדצמבר  31- מועד העברת המניות יהיה ב  1.2
 

ין העברת המניות תבוצע ללא תמורה. במידה ויתברר כי ניתנה תמורה כלשהי, במישר  1.3
בין חברות, החלטת  וזיכוי חיובאו בעקיפין, תמורת העברת המניות, לרבות בדרך של 

  המיסוי תיחשב כבטלה למפרע.
 

במכירה ראשונה שלא בפטור ממס של מניות החברה לנאמנות שיהיו קיימות במועד   1.4
יהיה אפס, ומועד רכישתן  החברה לנאמנות מניותהעברת המניות, המחיר המקורי של 

  מועד העברת המניות.  יהיה
 

 בגין העברת המניות לא יידרש הפסד כלשהו בבנק ו/או בכל צד קשור לו.  1.5
  

  -המיזוג  לגבי  .2
  

  .2012בדצמבר  31מועד המיזוג יהיה ביום    2.1
 

לא יוקצו בשל המיזוג זכויות חדשות בבנק לבעלי המניות בו ו/או לחברה לרישומים   2.2
מניות של הבנק לא תיווסף למחיר המקורי של המניות  של הבנק. לפיכך, בעת מכירת

על ידי החברה  0.84% -כאמור עלות ההשקעה במניות בלמ"ש (לרבות בשל האחזקה ב
לנאמנות). עלות ההשקעה תבוטל ולא תותר בדרך כלשהי לצרכי מס, במישרין או 
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סעיף בעקיפין. כמו כן, על הנכסים המועברים לבנק במסגרת המיזוג יחולו הוראות 
  ה לפקודה, ולא ייוחס להם סכום נוסף מעבר למחירם המקורי.103

 
לא יותרו לצרכי מס כל הוצאה ו/או הפסד כלשהו בידי הבנק ו/או צד קשור לו בשל   2.3

  המיזוג.
 

ולא הותרו לצרכי מס עד למועד המיזוג עד למועד  בבלמ"שכל הוצאה או ניכוי שנצברו   2.4
, ייחשבו המיזוגבניכוי היה נוצר הפסד למועד  ריםות"), ואילו היו מההוצאותזה ("

עליהם  ולו, ויחהמיזוג, לפי העניין, עד למועד בלמ"ש ו/או הבנקכחלק מהפסדי 
, כל זאת אם הותרו בניכוי לצרכי מס בתוך שנתיים ממועד ח לפקודה103הוראות סעיף 

  המיזוג.
התחייבויות כלשהן שלא  לרבות הפרשות ו/או – או ניכוי שנצברו" הוצאהזה, " לעניין

הותרו בניכוי לצרכי מס, אשר במידה והיו מותרות בניכוי לצרכי מס במועד המיזוג, 
פגומים כפי שנקבעו בהסכם עקרונות חובות פגומים חובות  למעט היו יוצרות הפסד,

  .2012בפברואר  14מיום 
ור לעיל האמח לפקודה. 103, כי אין בהוראת סעיף זה לגרוע מהוראות סעיף הובהר

הינו רק לעניין חלוקת ההפסדים ואופן קיזוזם ואין בו כדי לקבוע האם תותר ההוצאה, 
  .על ידי פקיד השומה הניכוי או הקיזוז לצרכי מס, נושאים שיכול וייבחנו

 
ג לפקודה, 103אם יתברר כי לא נתקיים במועדו תנאי מהתנאים הקבועים בסעיף   2.5

שלומי החובה שניתן להם פטור מהם, בתוספת יחוייבו הבנק ובלמ"ש במיסים ובת
הפרשי הצמדה וריבית ממועד המיזוג ועד מועד התשלום, והכל בהתאם להוראות 

במקרה כאמור, תוגש לפקיד השומה מיד בסמוך למועד ההפרה, י לפקודה. 103סעיף 
(בקשה  מס הכנסהלמועד המיזוג בהתאם לכללי  בלמ"שהערכות שווי מומחה של 

. להערכת השווי כאמור יידרשו אישורו 1995-לתכנית מיזוג), התשנ"ה לאישור מראש
  והסכמתו של פקיד השומה.

 
הכוללת בין , מתן החלטת מיסוי זו על למנהל מיסוי מקרקעין הבנק מתחייב להודיע  2.6

בת"א)  31-37השאר את העברת נכס המקרקעין שבבעלות בלמ"ש (ברחוב מונטיפיורי 
  .המיזוג ממועדיום  40, בתוך 0.5%של ולשלם מס רכישה בשיעור 

 
, המיזוגיום ממועד   30הבנק ובלמ"ש מתחייבים להעביר למנהל מיסוי מקרקעין, תוך   2.7

  הערכת שווי של זכויות נכס המקרקעין שבבעלות בלמ"ש.  
 

ימים מתום שנתיים ממועד שינוי המבנה, אישור למנהל  30הבנק מתחייב להעביר, תוך   2.8
  לפקודה, ובתנאי החלטת המיסוי. 2-עין, כי עמד בכל תנאי חלק המיסוי מקרק

 
ובהחלטת  פקודהמותנית בקיומם המלא של יתר התנאים הקבועים בהחלטת המיסוי   2.9

 103מיסוי, לרבות התנאים אשר מתייחסים לתקופה הנדרשת, כהגדרתה בסעיף ה
 המיזוג. עדלפקודה, אשר תחילתה במו

  
  - לבנק"ש בלמ עובדי העברת לגבי  .3
  

  טז לפקודה.103אושרה העברת העובדים על פי הוראות סעיף   3.1
 

אושרה העברת הבעלות בכל הקופות המועברות על שם העובדים המועברים מבלמ"ש   3.2
) לכללי מס הכנסה (פטור ממס בשל 6(א)(2לבנק, בפטור מניכוי מס במקור על פי תקנה 
  .1990-, התש"ןהעברה ושינוי ייעוד של כספים בקופות גמל)
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טז לפקודה,  103העובדים המועברים יחול רצף בזכויות לפיצויים כאמור בסעיף על   3.3
, תובא בחשבון לעניין חישוב הפטור על מענקי הפרישה תקופת מהבנקובעת פרישתם 

  בבנק ובבלמ"ש. עבודתם
 

ישה פטור עובד שפרש קודם למועד המיזוג, או עקב המיזוג, קיבל מענק פרבמקרה שבו   3.4
דשים ובתוך שישה ח בבנקא) לפקודה, וחזר לעבוד 7(9לפי הוראות סעיף מבלמ"ש 

ובמקרה כשכר עבודה, העובד האמור ממועד הפרישה, יראו את מענק הפרישה שקיבל 
  .נכה את המס כמתחייבהבנק יזה 

 
חשב כהכנסת יכאמור, י המיזוג עקבהנעשה  המתמזגותכל תשלום לעובדים בחברות   3.5

 בודהודה וינוכה ממנו מס בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עעב
 .1993-ותשלום מס מעסיקים), התשנ"ג

  
  - כלליות הבהרות  .4
 

הבנק ובלמ"ש התחייבו לכלול בדוחות הכספיים ובדוחות ההתאמה לצרכי מס, באור   4.1
מוצג החל  לעצם ביצוע שינוי המבנה, ובו יפורטו תנאי החלטת המיסוי. הבאור

  מהדוחות הראשונים המפורסמים לאחר מתן החלטת המיסוי.
 

אין בהחלטת המיסוי משום עשיית שומה ו/או אישור לעובדות שהוצגו על ידי הבנק.   4.2
  העובדות שהוצגו כאמור, יכול ותיבדקנה על ידי פקיד השומה.

 
בפני רשות מיסוי ניתנה על סמך המצגים והמסמכים שהוצגו הובהר כי החלטת ה  4.3

מיסוי, ובכפוף לתנאים הבכתב ובעל פה, לרבות אלה המפורטים בהחלטת  המיסים
מיסוי תבוטל למפרע, באם יתברר כי הפרטים הלפקודה. החלטת  2-הקבועים בחלק ה

והעובדות שנמסרו במסגרת הבקשה אינם נכונים או אינם מלאים באופן מהותי, או 
שהתנתה רשות תקיימו או כי התנאים שיתברר כי פרטים מהותיים שפורטו לא נ

  .מיסוי לא נתקיימוהבהחלטת  המיסים
 

יותרו בניכוי, בין במישרין ובין בעקיפין, לצדדים המשתתפים בשינוי המבנה לא   4.4
מיסוי ו/או לצד הקרוב אליהם, כל הוצאות הכרוכות, במישרין ההמפורט בהחלטת 

יות, ביקורת, מומחים, יועצים מבנה, לרבות הוצאות משפטהו/או בעקיפין בשינוי 
  .לפקודה 17ואגרות למיניהם, כניכוי או כהוצאה לפי סעיף 

 
ברשות ופיצולים , ביחד ולחוד, לאשר בכתב למחלקת מיזוגים ותחייבהבנק ובלמ"ש ה  4.5

מיסוי, כי הן מסכימות הימים ממועד קבלת החלטת  30המיסים ולפקיד השומה, בתוך 
אישורים יסוי, ככתבם וכלשונם, וללא הסתייגות. מהלקבל את כל תנאי החלטת 

  כאמור נמסרו כנדרש.
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 בספטמבר 30- בהסתכם  של הקבוצה (להלן: הון)ההון המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי 
 העלייה .7.0%של  עלייה - 2011מיליון ש"ח בסוף  23,374מיליון ש"ח, לעומת  25,018- ב 2012

שווי תיק ניירות הערך הזמין ומעליית של השנה  ראשוניםלתשעת החודשים המהרווח נובעת 
  . שנזקפה לקרן הון למכירה

בנקאיות אגרות חוב  ,בתיק ניירות הערך (נוסטרו) מוחזקות בעיקר אגרות חוב ממשלתיות
סו ולהון הפנוי. מרבית תיק המהוות בדרך כלל שימוש למקורות שגוי ומוסדות פיננסיים זרים

בסיס שווי הוגן. ההכנסות  ניירות הערך מסווג כניירות ערך זמינים למכירה ונכלל במאזן על
ועל אגרות חוב  של צבירה על בסיסנזקפות בדוח רווח והפסד על בסיס צבירה, וההפרש בין השווי 

ון בניכוי השפעת המס נרשם ישירות לסעיף נפרד בהמניות לבין השווי ההוגן  שלעלות  בסיס
  יחס.יהמת

מיליון ש"ח נטו  448ערך בסך עליית בסעיף זה נרשמה של השנה  בתשעת החודשים הראשונים
כל הסכומים הינם (בתקופה המקבילה אשתקד נטו מיליון ש"ח  682 ערך בסך ירידתלעומת  בהון

   .)יחסיהמת נטו לאחר השפעת המס

 הוגןירות ערך המוחזקים בתיק הזמין למכירה לשווי סך כל היתרה המצטברת נטו של התאמות ני
   מיליון ש"ח (לאחר השפעת המס). 230של  חיוביבסכום מסתכמת  2012 בספטמבר 30ליום 

ת אמובהיתרה בגין התאמת ניירות ערך לשווי הוגן  ,2באזל  לפי הלימות ההון על פי כללי חישוב
   .בחשבון בחישוב ההון לצורך יחס הון מזערי

  .2011בדצמבר  31-ב 6.4%-לבהשוואה  6.8%-להגיע  2012 בספטמבר 30-ב למאזןון יחס ה

   14.34%-לבהשוואה  ,15.02%-ל 2012 בספטמבר 30-בהגיע  2לפי באזל  יחס הון לרכיבי סיכון
 8.07%-להשוואה ב ,8.60%-ל 2012 בספטמבר 30-בהגיע  1של רובד . יחס ההון 2011בדצמבר  31-ב

   .ה משקף את הון הליבה בפועל על פי הגדרת בנק ישראליחס ז. 2011בסוף 

  .31-27בעמודים  2011-הסבר מפורט ראה בדוח השנתי ל

   יעד הלימות ההון

הינה להחזיק המבטאת את תאבון הסיכון שלה,  ,שאושרה על ידי הדירקטוריון ,מדיניות הקבוצה
על מהשיעור הנדרש  וגבוהה רמת הלימות הון הגבוהה מהסף שיוגדר מעת לעת על ידי בנק ישראל

  . ICAAP -י תוצאת הפ

, החליט דירקטוריון הבנק לשנות את יעד הלימות ההון ICAAP-הבעקבות ניתוח מפת הסיכונים 
  לאורך זמן, וזאת לעומת היעד הקודם של 13.5%-שלא יפחת מכך  ,הכולל של קבוצת לאומי

הלימות ההון הכולל הנדרש על מנת  . יעד זה גבוה מיחס2012במרס  31שחל עד  14.5% - 14.0%
  .ICAAP-הכולל   ,לעמוד בהוראות הרגולטוריות

הודיע המפקח על הבנקים, שעל הבנקים לאמץ מדיניות הון לתקופת  2010 ביוני 30בחוזר מיום 
ללא מכשירי הון מורכבים). שיעור היעד שנקבע  1ביניים הכוללת יעד ליחס הון הליבה (הון רובד 

  . 7.5%-לא יפחת מ

בדבר כוונתו  שלח המפקח על הבנקים לכל התאגידים הבנקאיים הנחייה 2012במרס  28ביום 
כל התאגידים הבנקאיים , זו הנחייהעל פי . לקבוע יחס הון ליבה מינימלי גבוה יותר מהנדרש כיום

 . 2015בינואר  1וזאת עד ליום  ,9%יידרשו לעמוד ביחס הון ליבה מינימלי בשיעור של 

אמצעים 
,הלימות הוניים
 עסקאותו ההון

  במניות הבנק
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מסך  20%תאגיד בנקאי גדול, שסך נכסיו המאזניים על בסיס מאוחד מהווה לפחות  ,בנוסף
הנכסים המאזניים במערכת הבנקאית בישראל, יידרש לעמוד ביחס הון ליבה מינימלי בשיעור של 

  . על הבנק . הוראה נוספת זו חלה2017בינואר  1, וזאת עד ליום 10%

"חשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם" סעיף "הוראות באזל וההערכות  ראה בפרק 3למידע נוסף בנושא הוראות באזל 

  בלאומי" להלן.

מדיניות הלימות ההון הנ"ל מתייחסת לפעולות עתידיות של הבנק, והיא בגדר "מידע צופה פני 
עתיד". למשמעות מושג זה ראה סעיף "תיאור עיסקי התאגיד הבנקאי ומידע צופה פני עתיד" 

   .להלן

  ):2באזל  2(טבלה  -ן לצורך חישוב יחס ההון מבנה רכיבי ההו

 בספטמבר 30   

2012  

  בספטמבר 30

 2011  

בדצמבר  31

2011  

    במיליוני ש"ח  

        :1הון רובד 

  7,059  7,059  7,059  הון מניות

  1,129  1,129  1,129  פרמיה

  15,406  14,840  16,563  עודפים 

  50  44  49  קרנות הון אחרות

  )21(  )56(  19  ספיים של חברות מוחזקותהתאמות מתרגום דוחות כ

  קרן הון בשל עסקאות תשלום מבוסס מניות 

  והלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק

  

)31(  

  

)31(  

  

)31(  

  254  343  301  זכויות שאינן מקנות שליטה בהון

, לרבות מוניטין, 1סכומים שהופחתו מההון של רובד 

  השקעות ונכסים לא מוחשיים אחרים

  

)400(  

  

)274(  

  

)403(  

הפסדים נטו שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של 

  ניירות ערך זמינים למכירה

  

-  

  

)214(  

  

)218(  

  23,225  22,840  24,689  1סך הכל הון רובד 

        

        :2הון רובד 

מסכום הרווחים נטו, לפני השפעת המס המתייחס  45%

 כירהבגין התאמות לשווי הוגן של ניירות ערך זמינים למ

  

152  

  

-  

  

-  

  428  428  428  הפרשה כללית לחובות מסופקים

  6,012  6,020  6,098  מכשירי הון מורכבים לא חדשניים וחדשניים

  11,646  10,589  11,839   כתבי התחייבות נדחים

  )66(  )76(  )80(   2סכומים שהופחתו מההון של רובד 

  18,020  16,961  18,437  2סך הכל הון רובד 

        

  41,245  39,801  43,126  ל בסיס ההון לצורך הלימות ההוןסך הכ
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  ):2באזל  3(טבלה  - הלימות ההון

  2011בדצמבר  31 2011 בספטמבר 30  2012 בספטמבר 30  

נכסי סיכון ודרישות הון בגין סיכון אשראי 

  הנובע מחשיפות של:

  נכסי 

  סיכון

 דרישות 

  )3( הון

  נכסי 

  סיכון

 דרישות 

  )3הון (

  נכסי 

  כוןסי

 דרישות 

  )3הון (

        במיליוני ש"ח  

  77  855  75  833  80  886  חובות של ריבונויות

  167  1,859  155  1,720  167  1,853  חובות של ישויות סקטור ציבורי

  462  5,130  684  7,603  454  5,039  חובות של תאגידים בנקאיים

  14,221 158,015  14,252 158,361  13,715  152,384  חובות של תאגידים

  1,710  19,002  1,699  18,879  1,684  18,712  חובות בביטחון נדל"ן מסחרי

  1,970  21,893  1,921  21,339  2,039  22,653  חשיפות קמעוניות ליחידים

  874  9,716  869  9,661  856  9,512  הלוואות לעסקים קטנים

  2,685  29,831  2,628  29,197  2,956  32,844  משכנתאות לדיור

  24  271  26  289  38  425  איגוח

  1,083  12,029  1,057  11,743  1,112  12,355  נכסים אחרים  

  23,273 258,601  23,366 259,625  23,101  256,663  )  1סך הכל בגין סיכון אשראי (

              

  811  9,011  827  9,184  838  9,310 )1נכסי סיכון ודרישות הון בגין סיכון שוק (

   נכסי סיכון ודרישות הון בגין סיכון

  )2תפעולי (

  

21,095  

  

1,899  

  

20,749  

  

1,867  

  

20,095  

  

1,809  

              

  25,893 287,707  26,060 289,558  25,838  287,068  )  4סך הכל נכסי הסיכון ודרישות ההון (

    41,245    39,801    43,126  סך בסיס ההון לצורך הלימות ההון 

   14.34%    13.75%    15.02%  יחס הון כולל  

    8.07%    7.89%    8.60%    1של רובד יחס הון 
 

  .בלבד 1, נדבך לפי הגישה הסטנדרטיתנכסי סיכון משוקללים  )1(
  לפי גישת האינדיקטור הבסיסי). 2011 ספטמברהגישה הסטנדרטית. (נתוני לפי  )2(
 השיעור המזערי הנדרש. 9%לפי  )3(
 בגין הנדבך השני מחושבות כריות הון נוספות. )4(

  
  : 2ס מאוחד וחברות הבנות העיקריות לפי באזל להלן יחס הלימות ההון על בסי

  2011בדצמבר  31  2012 בספטמבר 30  

    באחוזים  

  14.34  15.02  לאומי מאוחד

  12.88  12.05  בנק לאומי למשכנתאות 

  15.60  16.43  בנק ערבי ישראלי 

  14.80  15.50  לאומי קארד

  13.26  14.26  )1בנק לאומי ארה"ב (

  31.82  28.44  בנק לאומי שוויץ
  

לפיכך היחסים המוצגים הינם לפי  2השלוחה בארה"ב אינה מחוייבת לחשב יחס הלימות ההון בהתאם לבאזל   )1(
   .1באזל 
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  כתבי התחייבות נדחיםהנפקת 

ח "מיליארד ש 2.3-הנפיקה לאומי למימון סך של כ 2012בינואר  26על פי דוח הצעת מדף מיום 
  ג' והרחבת סדרה יד' כמפורט להלן:כתבי התחייבות נדחים בהרחבת סדרה י

ח ע.נ. (תמורה בסך "ש 1,280,000,000כתבי התחייבות נדחים הרחבת סדרה יג' בסך 
, אינם צמודים (קרן 2017בספטמבר  10עומדים לפירעון בתשלום אחד ביום  ,ח)"ש 1,324,800,000

 10ר תשולם ביום לשנה, אש 5.4%בשיעור נקובה וריבית) למדד כלשהו, ונושאים ריבית שנתית 
שיעור הריבית האפקטיבית בהנפקה היה  (כולל). 2017עד  2012בספטמבר של כל אחת מהשנים 

5.09%.  

ח ע.נ. (תמורה בסך "ש 1,010,000,000כתבי התחייבות נדחים הרחבת סדרה יד' בסך 
ריבית , צמודים קרן ו2020בנובמבר  10עומדים לפירעון בתשלום אחד ביום  ,ח)"ש 1,021,110,000

 3.4%בשיעור נקובה , ונושאים ריבית שנתית 2011למדד המחירים לצרכן בגין חודש ספטמבר 
שיעור הריבית  (כולל). 2020עד  2012בנובמבר של כל אחת מהשנים  10לשנה, אשר תשולם ביום 

  .3.35%האפקטיבית בהנפקה היה 

  .תחתון 2תחייבות הנדחים אושרו על ידי בנק ישראל, כרובד הכתבי ה
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  כללי

בהשוואה  ,3.2%-בתשעת החודשים הראשונים של השנה צמח המשק הישראלי בשיעור של כ
לתקופה המקבילה אשתקד. חולשת הפעילות הכלכלית בעולם וציפיות משקי הבית והעסקים 

 2.9%-חה בכלהמשך ההאטה, פעלו לצמיחה המתונה. ברביע השלישי של השנה הסתכם קצב הצמי
בהשוואה לרביע השני. ההאטה בפעילות הכלכלית הביאה לגביית מיסים נמוכה  במונחים שנתיים,

כולה הוא צפוי לחרוג  2012בהשוואה לתכנון וכפועל יוצא גדל הגירעון בתקציב המדינה ובשנת 
ל במידה ניכרת מיעד הגירעון המקורי המופיע בספר התקציב. על רקע זה, החליטה הממשלה ע

  שורה של צעדים להקטנת הגירעון, הכוללים, בין השאר, העלאת מיסים ישירים ועקיפים. 

 12- וב 2.1%-תשעת החודשים הראשונים של השנה בעלה ב("בגין") מדד המחירים לצרכן 
. שיעור זה מצוי במרכז  2.1%- הסתכמה עלייתו גם כן ב 2012החודשים המסתיימים בספטמבר 

 את הריבית פעמיים:  נק ישראלבתקופת הדוח, הוריד ב .3%עד  1% המחירים שליעד יציבות 
נקודות האחוז בכל פעם. הורדות הריבית  הוסברו בתפנית  0.25-בחודשים פברואר ויולי, ב

יולי על חודש מהשלילית במשק העולמי וברצון לתמוך בצמיחה בישראל. הריבית אשר עמדה 
  .בהחלטה לחודש נובמבר 2.0%-, הורדה ל2.25%

, בעיקר בשל 4.1%-ספטמבר בכ-עלה בחודשים ינואר מדד המניות וניירות הערך הניתנים להמרה
- ברביע השלישי.  בחודש אוקטובר נמשכו עליות השערים והמדד עלה בכ 6.9%-עליות שערים של כ

2.9% .  

  הועדה להגברת התחרותיות במשק

חוק הממשלתית לקידום אישרה הכנסת בקריאה ראשונה את הצעת ה 2012ביולי  16ביום 
שני הפרקים הראשונים של החוק, העוסקים . 2012- התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ב

קרם חקיקה חדשה ואילו הפרק יבהקצאת נכסי הציבור ובמבנה האחזקות הפירמידיאלי הם בע
 ת בנכסים ריאליים ופיננסיים מתקן תיקונים עקיפים לרגולציהוהשלישי העוסק בהחזקות משותפ

 קיימת.

חברתי ראה עמודים -הועדה לשינוי כלכליו הועדה להגברת התחרותיות במשק למידע נוסף בנושא
  .דוחות השנתייםב 35-36

  המשק העולמי 

את תחזיתה לצמיחה העולמית  ,(IMF)קרן המטבע הבינלאומית , עדכנה 2012בחודש אוקטובר 
הדברים, עמדו נתונים  ברקעולמית. , כלפי מטה, עקב הרעה במצב הכלכלה הע2013- ו 2012לשנים 

אשר לא הצביעו על שיפור  2012על חולשת הפעילות ושיעור האבטלה במחצית הראשונה של 
 גוששל הקרן, הצמיחה בארה"ב ובאזור  פי האומדנים המעודכניםעל מובהק ברביע השלישי. 

, 1.4%-ו 1.8% , לעומתבהתאמה), 0.4%(-ו 2.2%בשיעורים של  2012בשנת  להיות צפויההאירו 
  .2011בהתאמה, בשנת 

  התוצר העסקי וענפי המשק 

בהשוואה  3.2%-בתשעת החודשים הראשונים של השנה בכתוצר הסקטור העסקי, התרחב 
במונחים  2.7%לתקופה המקבילה אשתקד. ברביע השלישי התרחב התוצר בקצב שנתי של כ

גה" בקצב הצמיחה בישראל, "ירידת מדריש בכך ביטוי לבהשוואה לרביע השני.   שנתיים,
בהשפעת ההאטה בפעילות במשק העולמי, המשפיעה גם על ציפיות הציבור והעסקים וכפועל יוצא 

  על פעילותם בישראל.  

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

עיקריות התפתחויות 
   (*)במשק

  ב. מידע אחר
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  תקציב המדינה ומימונו

 19.0-כבבתקציב המדינה, ללא מתן אשראי נטו, ספטמבר הסתכם הגירעון -בחודשים ינואר
לעומת גירעון זאת . 2011ד ש"ח בתקופה המקבילה בשנת מיליאר 10.2-ש"ח לעומת כמיליארד 

עם זאת, גירעון זה נקבע  תוצר). 2.0%-(כ ש"חמיליארד  18.3-כנקבע על כולה ש 2012מתוכנן לשנת 
במקור על בסיס תחזית מיסים הגבוהה מהתחזית המעודכנת של משרד האוצר. לפיכך, ניתן 

מיליארד  11.3חזית המיסים המעודכנת, בסך של להוסיף לגירעון מתוכנן זה את החוסר הנובע מת
בנק ישראל העריך, במסגרת החלטת הריבית לחודש נובמבר, כי הגרעון התקציבי לשנת  שקלים.

תוצר, שמשמעותו כי צפויה חריגה נוספת (כלפי מטה) מתחזית  4%-צפוי להסתכם בכ 2012
  . לשנה זו המיסים המעודכנת

 עם לצמצום הגירעון ולהתמודדות על שורה של צעדים , החליטה הממשלה2012ביולי  30-ב
בתקציב. הצעדים  העדיפויות סדר ושינוי העולמית על המשק הישראלי בכלכלה השלכות המשבר

בין  .2012, אושרו בחקיקה בראשית חודש אוגוסט 2013לצמצום הגירעון לשנה הנוכחית ולשנת 
(מקורם של  2013ובחלקם בשנת  2012בחלקם במהלך מיסים , העלאות של כללו הצעדים השאר

  נתונים אלה בהודעה לעיתונות של ועדת הכספים של הכנסת):

  2012בספטמבר  1-החל ב 17%-ל 16%-המע"מ משיעור העלאת.  
 גביית מס על רווחים כלואים .  
 העמקת הגבייה ומלחמה בהון השחור.  
  1%-ש"ח בחודש  ב 14,001שמעל  הכנסה בגיןהעלאת מס הכנסה.  
 מס הקנייה על סיגריות ובירה העלאת.  
 2014 -ב 0.5%, 2013 -ב 0.6%: פעימות בשלוש הגדלת הפרשות מעסיק לביטוח הלאומי   

  .2015 -ב 0.5% -ו
  אלף ש"ח בשנה 800על הכנסה מעל  2% -מס ייסף.  
 עדכון נוסחת מיסוי ירוק.  
 הארכת הוראת השעה בעניין מס רכישה.  
 ליונותאי עדכון המדד בשלוש מדרגות המס הע.  

  סחר חוץ ותנועות הון 

 14.1-בכ 2012של בתשעת החודשים הראשונים הגירעון המסחרי הכולל של ישראל הסתכם 
בהשוואה לגרעון בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בגירעון  35%-מיליארד דולר, עלייה של כ

ווה את המסחרי מקורו בעיקר בצמצום היצוא, על רקע ההאטה בפעילות הכלכלית בעולם המה
מקור הביקוש ליצוא הישראלי. ברביע השלישי של השנה נרשם שיפור בגירעון המסחרי בהשפעת 

  התאוששות היצוא (בעיקר בתחום הטכנולוגיה העילית).   

החודשים הראשונים של השנה במימוש  בתשעתהתאפיינו של תושבי חוץ  במטבע חוץתנועות ההון 
מיליארד דולר, בעיקר בהשפעת  2.5-שבי חוץ בהיקף של כשל השקעות פיננסיות בישראל על ידי תו

מימוש ניכר באג"ח ממשלתיות ומק"מ. מנגד, ההשקעות הישירות בישראל, דרך המערכת 
מיליארד דולר מתחילת השנה. לעומת זאת, היקף ההשקעות של  4.4-הבנקאית, הסתכמו בכ
פיננסיות) ההשקעות הו ישירות באמצעות הבנקים בישראלההשקעות התושבי ישראל בחו"ל (

מיליארד דולר. לסיכום, ניתן לומר כי היקף תנועות ההון היוצאות עלה בתקופת  3.5-הסתכם בכ
  הדוח על אלה הנכנסות, מצב אשר תמך בהיחלשות שער החליפין של השקל.

  שער החליפין ויתרות המט"ח

קל מול הדולר, בשערו של הש 2.4%-כפיחות של נרשם תשעת החודשים הראשונים של השנה ב
הפיחות המצטבר בתקופה זו מקורו בהיחלשות השקל . 2.6%-כנרשם פיחות של כאשר מול האירו 

, כאשר ברביע השלישי נרשמה יציבות יחסית בשערו 5.6%-מול הדולר ברביע השני של השנה בכ
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ות של השקל מול הדולר. תנועות ההון היוצאות מישראל של זרים וישראלים תרמו אף הן להיחלש
  בשערו של השקל. 

מיליארד דולר. זאת  76.2-על כ 2012ספטמבר יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל עמדו בסוף חודש 
לא רכש , )2012ספטמבר -(ינואר . בתקופה זו2011מיליארד דולר, בסוף דצמבר  74.9-בהשוואה לכ

   בנק ישראל מט"ח בשוק.

  טריתיאינפלציה ומדיניות מונ

החודשים האחרונים  12-וב 2.1%-ספטמבר בכ- בחודשים ינואר מדד המחירים לצרכן עלה
יעד המצוי במרכז שיעור , 2.1%-, הסתכמה עלייתו גם כן בכ2012המסתיימים בחודש ספטמבר 

בשנה האחרונה . התרומה הבולטת לעליית המדד 3%עד  1%יציבות המחירים של הממשלה, 
ירוב, מהעלייה. המדד ללא אנרגיה עלה ותרם שליש, בק 2.8%-עלה בכאשר  הדיור,הייתה לסעיף 

. משמעות הדבר היא 2012החודשים האחרונים אשר הסתיימו בספטמבר  12-בלבד, ב 1.3%-ב
ירד  2012בחודש אוקטובר  נטרול השפעת גורמי היצע (אנרגיה) קצב עליית המחירים היה מתון.בש

  .0.2%-המדד ב

נקודות האחוז (בהחלטת הריבית  0.25-ב ברביע הראשון של השנה הוריד בנק ישראל את הריבית
. בנק ישראל הסביר זאת, באותה עת, בתפנית השלילית במשק 2.5%-) ל2012לחודש פברואר 

העולמי וברצון לתמוך בצמיחה בישראל. ריבית זו נשמרה במהלך הרביע השני ורק בהחלטה 
גם בהמשך הרביע , רמה אשר נשמרה 2.25%-נקודות האחוז ל 0.25-לחודש יולי הורדה שוב ב

על רקע הצורך לתת תמיכה  2.0%- השלישי. בהחלטת הריבית לחודש נובמבר הורדה הריבית ל
  .   םנוספת לפעילות הכלכלית ובהעדר לחצים אינפלציוניי

  שוק ההון

 4.1%-עלה בתשעת החודשים הראשונים של השנה בכמדד המניות וניירות הערך הניתנים להמרה 
ברביע  6.9%-. העלייה הושפעה בעיקר מעלית שערים של כ2011שנת ב 22.1%-לאחר ירידה של כ

לכך נוגעים להמשך המדיניות המוניטרית המרחיבה  יםהעיקריים סברהההשלישי של השנה. 
בארץ ובחו"ל והמשך הצמיחה בישראל, למרות ההאטה, בקצבים גבוהים מאלה שבמרבית 

  המדינות המתקדמות.   

צעים של המניות וניירות הערך הניתנים להמרה ירדו בחודשים מחזורי המסחר היומיים הממו
מיליון ש"ח.  1,051-והסתכמו בכ 2011בהשוואה לממוצע  39%-ספטמבר בשיעור של כ-ינואר

נראה כי פעילות שוק ההון ₪. מיליון  948-ברביע השלישי נמשכה ירידה זו והמחזורים הסתכמו בכ
לכלית בארץ ובעולם והצפיות כי החולשה תמשך נותרה מצומצמת על רקע ההאטה בפעילות הכ

 בעת הקרובה. 

עליות ב 2012תשעת החודשים הראשונים של שנת שוק אגרות החוב הממשלתיות התאפיין ב
  בשיעור של עלו שעריהן של אגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד שערים. 

האגרות בריבית קבועה (מדדי  4.2%-בשיעור של כ עלוצמודות -ואילו אגרות החוב הלא 6.0%-כ
  ). 3.2%-" עלה בכגילוןואילו מדד האגרות בריבית משתנה, " 4.5%-בכ עלו "שחר"

-חודשים ינוארממשלתיות (אג"ח חברות) צמודות המדד נרשמו ב-בשוק אגרות החוב הלא
ברביע השלישי של השנה נרשמו עליות שערים כחלק מהשיפור . 5.2%-שערים של כספטמבר עליות 

  ון בארץ ובעולם וכפי שהדבר בא לידי ביטוי גם בשוק המניות.  בשוקי הה
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  הנכסים הכספיים שבידי הציבור

-והסתכם בכ 5.1%-בכ ספטמבר-גדל בחודשים ינוארשווי תיק הנכסים הכספיים שבידי הציבור 
משקל המניות (בארץ מעלייה בכל רכיביו.  בשווי התיק נבעהעלייה זו מיליארד ש"ח.  2,654

 ,22.2%- לכ 2012 ספטמברחודש בסוף בתיק הנכסים הכספיים של הציבור הישראלי הגיע ובחו"ל) 
  .2011בחודש דצמבר  21.5%-לעומת כ

(פיקדונות הציבור, אג"ח ושטרי הון, תיקי  בקבוצההנכסים הכספיים של הציבור המנוהלים 
גמל ופנסיה וקרנות של קרנות נאמנות, קופות  (custody)ניירות ערך, כולל ניירות ערך שבמשמרת 

), הסתכמו בסוף וכן יעוץ פנסיוני ניתנים שירותי ניהול תפעולי ומשמרת ןהשתלמות לגביה
 גידול 2011מיליארד ש"ח בסוף דצמבר  842-מיליארד ש"ח בהשוואה לכ  894-בכ 2012ספטמבר 

  .6.1%של 

  האשראי הבנקאי

 תשעתב) גדל סדי אשראילהפהאשראי הבנקאי במשק הניתן לסקטור הפרטי (לפני הפרשות 
, ה באשראי למשקי הביתיי. זוהי תוצאה של על2.1%-בשיעור של כהחודשים הראשונים של השנה 

  כאשר האשראי שלא לדיור (אשראי צרכני) גדל  7.8%- בפרט באשראי לדיור, אשר התרחב בכ
  באשראי שניתן לסקטור העסקי.  1.2%-כ. לעומת זאת, נרשמה ירידה של 2.3%-בכ

הגבלת שיעור המימון  טיוטת הוראה בנושא, 2012באוקטובר,  29-קים, פרסם בהבנעל  המפקח
)LTV 2012בנובמבר  1) בהלוואות לדיור, אשר תחול על הלוואות שניתן להן אישור עקרוני מיום 

ואילך. ההוראה החדשה הינה המשך לצעדים קודמים שננקטו על ידי הפיקוח על הבנקים בשוק 
  בדוח. 78טים ראה להלן בעמוד פר האשראי לדיור.

 151.6מיליארד ש"ח לעומת  145.8-בכ 2012ספטמבר הסתכם בסוף  בבנק נטו האשראי לציבור
 האשראי לדיור בלאומי למשכנתאות עלה  .3.8%של  ירידה, 2011מיליארד ש"ח בסוף דצמבר 

  י ש"ח.מיליארד 4.7גידול של  8.8%בשיעור של  2012בתשעת החודשים הראשונים של שנת 

 דירוגי האשראי של חברות הדירוג הזרות והמקומיות

, הודיעה חברת דירוג האשראי מודיס כי היא מורידה את תחזית דירוג האשראי 2012במאי  8-ב
של מערכת הבנקאות הישראלית מ"יציב" ל"שלילי". ההודעה שיקפה את ההאטה הצפויה 

, כמו גם את רמות ההון המתונות בפעילות הכלכלית ואת המתח הגיאופוליטי הגובר באזור
או שינוי  המגבילות את יכולת ספיגת ההפסדים של המערכת ולא הוצאה עקב שינוי של אופק דירוג

 דירוג של בנק פרטני (כולל לאומי).

, הודיעה חברת דירוג האשראי מידרוג כי היא מורידה את אופק דירוג הבנקים 2012באוגוסט  5-ב
"שלילי". יחד עם זאת, דירוג הבנקים האלה לא השתנה ונותר גבוה לאומי ופועלים מ"יציב" ל

  מדירוג יתר הבנקים בישראל. 

על פי הודעת מדרוג, השינוי באופק הדירוג  של לאומי משקף את הערכת מידרוג כי כרית הרווחיות 
, נוכח סביבה עסקית 2011בטווח הזמן הקצר, אשר אינה צפויה להשתנות מהותית מרמתה בשנת 

 תגרת ותמורות רגולטוריות, אינה הולמת דירוג מושלם.מא
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  :2012 נובמברב 26ג האשראי של המדינה והבנק לתאריך להלן דירו

 
 חברת דירוג

  דירוג 

 לטווח קצר

  דירוג 

 לטווח ארוך

תחזית דירוג 

 לטווח ארוך

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

 S&P A-1 A+ stable 

 Fitch F1 A stable 

 Moody’s P-1 A2 stable דירוג לאומי במט"ח

 S&P A-2 BBB+ stable 

 Fitch F2 A- stable 

 Moody’s P-1 A2 stable דירוג לאומי במטבע מקומי

 דירוג לאומי במטבע מקומי

 לאגרות חוב ופיקדונות רגילים

 AA+ stable * - מעלות

 P-1 Aaa negative מידרוג

 מקומי דירוג לאומי במטבע 

 לכתבי התחייבות נדחים

 AA stable * - מעלות

 Aa1 negative * - מידרוג

 דירוג לאומי במטבע מקומי 

 לשטרי הון נדחים (משני עליון)

 AA-, A)( **  stable * - מעלות

 Aa2 negative * - מידרוג

  
  .ירלוונטלא   *

**  A.הון משני עליון עם המרה כפויה למניות של הקרן :  

  AA-הון משני עליון "חדש" ללא המרה למניות :.  
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  התפתחות מניית לאומי

נקודות,  1,095-נקודות ל 1,091-ר מניית לאומי מעלה שע 2012בספטמבר  30מתחילת השנה ועד 
מיליארד  16.1-ר שווי השוק של הבנק ברמה של  כ. בתקופה זו, נות0.37%יה קלה בשיעור של יעל

    מיליארד ש"ח. 25.0בסך ש"ח, לעומת שווי אקוויטי 

  לעומת מדד הבנקים שעלה  0.37% -עלתה בהמניה  2012בספטמבר  30מאז תחילת השנה ועד 
 17.12%ה של יבמחיר מניית לאומי לעומת עלי 16.61%. ברביע השלישי נרשמה עליה של 5.76% -ב

  במדד הבנקים.

 1,253למחיר של  עד 14.43%כב עלתההמנייה  2012 בנובמבר 20ועד  2012 ספטמברמאז סוף 
  . ש"חמיליארד  18.46-ושווי השוק הגיע ל נקודות

  להלן הנתונים על שינויים במדד המחירים לצרכן ובשערי החליפין:

  
  

  לשנת

חודשים  לתשעה
  שנסתיימו 

  בספטמבר 30ביום 

חודשים לשלושה 
   שנסתיימו

  בספטמבר 30ביום 

  

2011  2011  2012   2011  2012     

    באחוזים      

  מדד המחירים ה"ידוע" שיעור עליית  0.85  0.58  2.12  2.75  2.6

  שער הדולר של ארה"בעליית (ירידת) שיעור   )0.28(  8.70  2.38  4.59  7.7

  רוישער הא שיעור עליית  2.70  2.01  2.57  6.45  4.2

  הלירה שטרלינגשער  עליית שיעור  3.42  6.10  7.69  5.55  7.3

  ליית שער הפר"ששיעור ע  1.95  0.75  3.05  8.87  7.2

  
  להלן שערי החליפין היציגים העיקריים:

    בדצמבר  31    בספטמבר 30   

  2012  2011  2011  2010  

        בש"ח  

  3.549  3.821  3.712  3.912  דולר ארה"ב

  4.738  4.938  5.044  5.065  רויא

  5.493  5.892  5.798  6.345  לירה שטרלינג

  3.788  4.062  4.124  4.186  פר"ש

  
  במדד המחירים לצרכן ובשערי החליפין:רבעוניים ויים להלן שינ

 2012      2011       

 רביע רביע   רביע  רביע  רביע  רביע   רביע 
 ראשון  שני  שלישי  רביעי ראשון  שני שלישי  

          באחוזים  

  0.9  1.3  0.6  )0.2(  -  1.3  0.9 מדד המחירים ה"ידוע"(ירידת)  שיעור עליית

  )1.9(  )1.9(  8.7  2.9  )2.8(  5.6  )0.3(  ר של ארה"בשער הדול(ירידת) שיעור עליית 

  4.5  )0.1(  2.0  )2.1(  0.3  )0.4(  2.7  רוישער הא(ירידת)  שיעור עליית

  1.9  )2.4(  6.1  1.6  0.8  3.3  3.4  הלירה שטרלינגשער (ירידת) עליית  שיעור

  0.4  7.6  0.8  )1.5(  1.2  )0.1(  1.9  שיעור עליית (ירידת) שער הפר"ש
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  תיאור עסקי התאגיד הבנקאי ומידע צופה פני עתיד בדוח הדירקטוריון

דוח הדירקטוריון כולל, בנוסף לנתונים המתייחסים לעבר, גם מידע המתייחס לעתיד המוגדר 
יחס לאירוע כ"מידע צופה פני עתיד". מידע צופה פני עתיד מתי ,1968- בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

  או לעניין עתידיים שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתו של הבנק בלבד.

ך כלל באמצעות מילים או ביטויים כגון "הבנק מאמין", "הבנק רמנוסח בד מידע צופה פני עתיד
 צופה", "הבנק מצפה", "הבנק מתכוון", "הבנק מתכנן", "הבנק מעריך", "מדיניות הבנק",

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

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

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

כתוצאה מאי היכולת לחזות בוודאות שאמנם תחזיות אלה תתממשנה ומכך שבפועל האירועים 
ידע המוגדר כ"צופה יכולים להיות שונים מאלו שנחזו, קוראי הדוח צריכים להתייחס בזהירות למ

שכן הסתמכות על מידע כאמור כרוכה בסיכונים ובאי ודאות והתוצאות הכספיות  ,פני עתיד"
  והעסקיות העתידיות של קבוצת לאומי עשויות להיות שונות באופן מהותי.

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

  ווח של הבנק על פי כל דין.האמור אינו גורע מחובת הדי

   חקיקה בנקאית
  

  חקיקה ורגולציה בתחום הייעוץ הפנסיוני

הממונה על אגף שוק ההון, פרסם  ,2012 אפרילב 3 ביום,  2011בהמשך לתאור המפורט בדוח שנתי 
חוזר חתימה גרפית ממוחשבת של  נוסח מתוקן(להלן: "הממונה")  ביטוח וחיסכון במשרד האוצר

 2012באפריל  18ת להחתמת מעסיקים על מסמכי ייעוץ פנסיוני של עובדיהם, וביום הכולל הנחיו
  .)חסכון כספי מותאםלדחות בשנה את מועד הפעלת המודל החכ"מ ( ופרסם הודעה על כוונת

 עמלת שיעורי של עדכון היתר בין הכוללת תקנות טיוטת הממונה פרסם, 2012 במאי 10 ביום
 כך, מנהלים וביטוח פנסיה קרן, גמל קופת: הפנסיוניים צריםהמו סוגי שלושת בגין ההפצה
 וכן הפנסיוני במוצר לקוח לזכות הצבורים הנכסים מהיקף 0.20% של שנתי משיעור שתורכב
 אחד כל בגין שישתלם הסכום כי, מוצע התקנות בטיוטת. שוטפות מהפקדות 1.6% משיעור
 מגובה 40% ובין רכיב בכל המותרת הפצהה עמלת מבין לנמוך יוגבל ל"הנ ההפצה עמלת מרכיבי

 לגבי יעוץ בגין ההפצה עמלת לגבי שינוי כוללת אינה התקנות טיוטת( .בפועל הנגבים הניהול דמי
 פנסיוני ממוצר יותר המנהל מוסדי גוף כי, לקבוע התקנות בטיוטת מוצע עוד ).השתלמות קרן
 המוצרים כל את כולל ההפצה סכםה אם רק פנסיוני יועץ עם הפצה בהסכם להתקשר יוכל, אחד

 שהקשר מבוטח בעד או עמית בעד הפצה עמלת תשולם לא כי וכן המוסדי הגוף של הפנסיוניים
  . נותק עימם

 שיכנסדמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני, בנושא חוזר פרסם הממונה  2012 ביוני 25ביום 
 בדמי הטבות למתן המזערית התקופה ברבד כלליםהיתר,  ביןקובע  אשר, 2013בינואר  1 -לתוקף ב
 הוראות וכן) זו תקופה במהלך ניהול דמי להעלות מוסדי גוף רשאי בהם המקרים זה(ובכלל  ניהול

   .מהעמית הנגבים הניהול לדמי בנוגע השקיפות להגברת

ית סביבה כלל
והשפעת גורמים 

חיצוניים על 
   הפעילות
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, פרסם הממונה טיוטת חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק 2012באוגוסט  2ביום 
תיקון, אשר במסגרתה נערכו עדכונים ביחס לחלק מהממשקים והכללים  -הפנסיוני החיסכון

  להעברת מידע ונתונים.

, פרסם הממונה טיוטה לתיקון חוזר ייפוי כוח לבעל רישיון, אשר בין עיקר 2012באוגוסט  15ביום 
 תיקוניה, עודכנו חלק מהמועדים שפורסמו בחוזר המקורי, ניתנה לתאגיד בנקאי אפשרות

להחתים לקוח על טופס ייפוי כח באמצעות אתר האינטרנט שלו וכן עודכן נוסח טפסי ייפוי הכוח 
  שצורפו לחוזר המקורי.

 2012-(דמי ניהול), התשע"ב בהמשך לאישור תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)
באוקטובר  17ביום , פרסם הממונה, 2013בינואר  1) שיכנסו לתוקף ביום "ניהול דמי"תקנות (

(דמי ניהול) (תיקון), לפיה  , את טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)2012
רשאית חברה מנהלת לגבות דמי ניהול בהתאם לשיעורים שפורסמו בתקנות דמי הניהול או 

יקון ש"ח לחודש מהיתרה הצבורה של העמית (לפי הגבוה מביניהם). הת 9בסכום שלא יעלה על 
  .2013ביולי  1צפוי להיכנס לתוקף ביום 

, פרסם הממונה טיוטת חוזר מסמך הנמקה שמטרתה לקבוע מבנה 2012באוקטובר  31ביום 
ממוקד ואחיד למסמך הנמקה והמחשה, ואשר צפוי להחליף מספר חוזרים העוסקים במסמך 

פעולת שיווק או  הנמקה ובמסמכים נוספים שבעלי רישיון נדרשים למסור ללקוחותיהם במהלך
  ייעוץ פנסיוני.

  חקיקה הנוגעת למערכת הבנקאית 

  2012-חוק הבנקאות (תיקוני חקיקה), התשע"ב

. החוק משלים 2012-פורסם ברשומות חוק הבנקאות (תיקוני חקיקה), התשע"ב 2012במרס  19-ב
 לחוק 13את ההסדרים שנוספו לחוק הבנקאות (רישוי) ולפקודת הבנקאות במסגרת תיקון 

(בעקבות המלצות ועדת מראני) ואשר נועדו, בין היתר, לאפשר  2004הבנקאות (רישוי) משנת 
  למדינה לממש את יתרת החזקותיה בבנקים שהיו בהסדר המניות. 

  לחוק ניירות ערך. 37החוק כולל תיקונים לחוק הבנקאות (רישוי), לפקודת הבנקאות ולסעיף 

פת של חוק הבנקאות (רישוי) ושל פקודת הבנקאות מטרתו העיקרית של החוק הינה התאמה נוס
למסגרת הפיקוח הנדרשת למקרה של תאגיד בנקאי אשר כל מחזיקי אמצעי השליטה בו אינם 

תאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה), והחוק  -(ב) לחוק האמור (להלן 34חייבים בהיתר לפי סעיף 
ר, תוך איזון בין זכותם של מתמקד בעיקרו באופן הצעת הדירקטורים בבנק ובחירתם כאמו

המחזיקים באמצעי השליטה להציע מועמדים לכהונה כדירקטורים ולפעול לבחירתם לבין הרצון 
  למנוע שליטה בפועל בתאגיד הבנקאי ללא קבלת היתר מבנק ישראל.

  על פי החוק תוקם ועדה סטטוטורית למינוי דירקטורים בתאגיד בנקאי ולהצעת מועמדים
בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה בהרכב חדש כמפורט להלן, במקום הועדה לכהונת דירקטור 

הקיימת. ועדה זו תמנה דירקטורים בכל תאגיד בנקאי אשר מספר חברי הדירקטוריון בו ירד 
אל מתחת למספר שקבע המפקח כמספר הראוי של דירקטורים באותו תאגיד בנקאי וכן בכל 

ון בכל דרישות הדין, ולאחר שהאסיפה הכללית של תאגיד בנקאי בו לא עמד הרכב הדירקטורי
אותו תאגיד בנקאי לא הצליחה למנות דירקטורים כנדרש כאמור לעיל במסגרת שני ניסיונות. 

בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה, הועדה תציע בכל אסיפה כללית, מועמדים לכהונה 
ממספר  75%וד כדירקטורים כמספר השווה למספר המשרות הפנויות בדירקטוריון וע

 המשרות הפנויות בעיגול כלפי מעלה.

  בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה, יהיו רשאים להציע לאסיפה הכללית מועמדים לבחירה
בדירקטוריון של  כדירקטור, רק אלה: הוועדה אשר תציע מועמדים כמספר המשרות הפנויות
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פי מעלה; וכן מי שמחזיק ממספר המשרות הפנויות בעיגול כל 75%אותו תאגיד בנקאי ועוד 
מעל שניים וחצי אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד, וחבר מחזיקים שימנה 

שניים או שלושה מחזיקים, שכל אחד מהם מחזיק מעל אחוז ולא יותר משניים וחצי אחוזים, 
וביחד לא פחות משניים וחצי אחוזים ולא יותר מחמישה אחוזים, מסוג מסוים של אמצעי 

חבר מחזיקים), שיהיה רשאי לשתף פעולה רק לצורך כך. מחזיק מעל שניים  -ליטה (להלן ש
וחצי אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה יהיה רשאי להציע מועמד אחד לכהונת 

דירקטור, וכל עוד מכהן דירקטור שמונה על פי הצעתו, לא יהיה רשאי להציע מועמד נוסף 
טור מכהן שמונה על פי הצעתו) אלא אם כן קיבל היתר (למעט הצעת מועמד שיחליף דירק

מאת הנגיד לאחר התייעצות בועדת הרישיונות. האמור יחול גם לגבי חבר מחזיקים, לרבות כל 
 חבר בחבר מחזיקים.

  הרכב הוועדה הסטטוטורית הינו כדלקמן: יו"ר הועדה יהיה שופט בית משפט העליון או
הצעתו של שר המשפטים לאחר התייעצות עם נשיא בית המחוזי (בדימוס) אשר ימונה על פי 

המשפט העליון, שני חברים יהיו אנשי משק וכלכלה (לגביהם יידרשו תנאי כשירות דומים 
לאלה החלים על דירקטור בחברה ממשלתית) או אנשי סגל אקדמי בכיר במוסדות להשכלה 

וועדה לאחר התייעצות עם גבוהה (או מי שהיו אנשי סגל כאמור) אשר יוצעו על ידי יו"ר ה
יושב ראש הרשות לניירות ערך, ושני חברים יהיו דירקטורים המכהנים בדירקטוריון הבנק 

הרלוונטי כדירקטורים חיצוניים (כהגדרת המונח "דירקטור חיצוני" בחוק החברות או 
בהוראות ניהול בנקאי תקין של בנק ישראל), אשר יוצעו על ידי חברי הוועדה האחרים, 

תייעצות עם המפקח על הבנקים. חבר ועדה שהינו דירקטור חיצוני בתאגיד הבנקאי ימונה בה
כאמור לתקופת כהונה של שנתיים וכל עוד הוא מכהן כדירקטור חיצוני באותו תאגיד בנקאי, 

ובלבד שלא יכהן בוועדה ברציפות למשך תקופה העולה על שלוש  וניתן יהיה לשוב ולמנותו,
 שנים.

  הועדה הסטטוטורית הנ"ל, יוקנו  לפיה עד למועד בו תתמנה הוראת מעברבחוק נקבעה
סמכויות הועדה לוועדה זמנית שחבריה יהיו יו"ר הועד הציבורי לפי חוק המניות הבנקאיות 

חוק המניות הבנקאיות שבהסדר), שיהיה יו"ר  -(להלן  1993-שבהסדר (הוראת שעה), התשנ"ד
עדה מתוך החברים הנוספים שבוועד הציבורי לפי חוק הוועדה, שני חברים שימנה יו"ר הוו

המניות הבנקאיות שבהסדר, ושני דירקטורים המכהנים כדירקטורים חיצוניים בתאגיד 
הבנקאי שהוועדה דנה בעניינו (כהגדרת המונח "דירקטור חיצוני" בחוק החברות או בהוראות 

נית וחברי הוועדה הזמנית שמונו ניהול בנקאי תקין של בנק ישראל), שיציעו יו"ר הוועדה הזמ
כאמור לעיל, בהתייעצות עם המפקח על הבנקים. במקביל להוראת המעבר הנ"ל, תוקנה 

הגדרת המונח "תאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה" בחוק הבנקאות (רישוי), כך שתכלול גם 
יו תאגיד בנקאי החלות עליו הוראות חוק המניות הבנקאיות שבהסדר, ואשר לא מכהנת לגב

 ועדת מניות לפי החוק האמור. בפועל

  בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה, חלות על מועמד לכהונת דירקטור הוראות הדומות
אחדים להוראות החלות על דירקטור חיצוני לפי חוק החברות, לעניין איסור זיקה, בשינויים 

ת אמצעי שליטה מינוי וכהונה של דירקטור שיש לו זיקה, בדרך של החזקנאסר  (בין היתר,
בעל מניות הרשאי להציע מועמדים לכהונת ב בתאגיד הבנקאי או בשיעור העולה על רבע אחוז

; נאסר מינוי וכהונה של דירקטור שיש לו זיקה לנושא דירקטור בתאגיד כאמור, כמפורט לעיל
מועמד לכהונת דירקטור שתציע הוועדה לעמוד במגבלות וסייגים  ); עלמשרה בתאגיד הבנקאי

נוספים לכהונה החלים על חברי הוועדה, ובנוסף עליהם להיות בעלי כשירות מקצועית או 
 בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית כנדרש מדירקטור חיצוני לפי חוק החברות.

  בעל מניות המחזיק מעל אחוז אחד מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי בלא גרעין
י ולמפקח על הבנקים על החזקותיו, והתאגיד הבנקאי שליטה חייב בדיווח לתאגיד הבנקא

יחויב בדיווח לציבור על כל בעל מניות המחזיק מעל שניים וחצי אחוזים מסוג מסוים של 
אמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי. חובת הדיווח לציבור תחול גם לגבי בעל מניות המחזיק יותר 

עי שליטה בתאגיד הבנקאי, אם בעל מאחוז אחד ועד שניים וחצי אחוזים מסוג מסוים של אמצ
המניות הנ"ל הסכים לפרסום לציבור כאמור, ואם לא הסכים לכך, הוא לא יהיה רשאי לחבור 
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לחבר מחזיקים לצורך הצעת מועמדים לכהונת דירקטורים לאסיפה הכללית. על אף כל 
גם לגבי האמור לעיל, למפקח על הבנקים תהא סמכות לקבוע, כי פרסום החובה לציבור יהיה 

 מחזיק בשיעור שבין אחוז אחד לשניים וחצי אחוזים, מנימוקים שיפורטו.

  הורחבו המבחנים שישמשו את המפקח על הבנקים בעת שהוא שוקל את התאמתו של מועמד
למשרה בתאגיד הבנקאי, ובמיוחד המבחנים שישמשו אותו בבחינת מועמדים לתפקיד 

קבלת אישור מוקדם של המפקח על הבנקים דירקטור. כמו כן הורחבה ההוראה המחייבת 
לכהונה כנושא משרה בתאגיד הבנקאי כך שהיא תחול גם על כהונה כיועץ המשפטי של 

התאגיד הבנקאי וכן הוסמך המפקח על הבנקים לקבוע עד שבעה בעלי תפקידים בכל תאגיד 
 בנקאי, עליהם תחול ההוראה המחייבת הליך אישור.

 גידים בנקאיים שהם חברות ציבוריות (תאגידים בנקאיים עם או נקבעו הוראות שיחולו על תא
ללא גרעין שליטה), על אף כל הוראה אחרת בדין. בין היתר, נקבע כי למעט מינוי דירקטור 
לתקופת ביניים קצרה במקרים מסוימים, הדירקטוריון לא יהיה רשאי למנות דירקטורים 

לועדה הסטטוטורית (מובהר כי  לדירקטוריון או להציע מועמדים לכהונת דירקטור
דירקטוריון תאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה לא יהיה רשאי למנות דירקטורים, גם לא 

יום לפחות  21בת הוראה המחייבת הודעה מקדימה לתקופת ביניים כאמור); עוד נקבעה 
ינוי ; וכן הוראות שונות לעניין מכינוס אסיפה כללית שעל סדר יומה מינוי דירקטורים בדבר

 או הפסקת כהונת דירקטורים באסיפה.

  נקבעו הוראות מיוחדות נוספות לעניין מינוי דירקטורים, כהונתם והפסקת כהונתם, שיחולו
על תאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה, על אף כל הוראה אחרת בדין. בין היתר, נקבעה הוראה 

או באסיפה שכונסה  הקובעת כי ההצבעה על מינוי דירקטורים תהיה רק באסיפה השנתית
באישור המפקח; הוראה המגבילה את תקופת כהונתו של דירקטור שאינו דירקטור חיצוני 

לשלוש שנים, ואת תקופות הכהונה המצטברות שלו לתשע שנים; והוראה הקובעת כי מספר 
 הדירקטורים שיוחלפו מדי שנה לא יעלה על מחצית מהדירקטורים המכהנים.

 פקח על הבנקים או עובד שהוא הסמיכו לכך מוסמכים ליתן היתר בנוסף, על פי החוק, המ
לפתיחת סניף בנק (במקום הנגיד), וכן לבטל היתר כאמור, ואולם לעניין ביטול היתר סניף 
 הסמכות נתונה למפקח בלבד, והוא לא יכול להסמיך לעניין זה עובד אחר של בנק ישראל. 

 יפיו בישראל של בנק או בנק חוץ שעליו לא עוד מעדכן החוק את מספר הלקוחות המרבי בסנ
 1,000-יחולו האיסורים והמגבלות לעניין בעלות וניהול של נכסי קופות גמל וקרנות נאמנות, מ

מכאן, שבנק או בנק חוץ בעל פעילות קמעונאית שאינה מהותית, יחשב  בנק שיש לו  .5,000-ל
ים בדין, להיות בעלים ולנהל נכסי בכפוף לתנאים הקבוערשאי, לקוחות והוא יהיה  5,000עד 

 קופות גמל וקרנות נאמנות, בניגוד לבנק בעל פעילות קמעונאית מהותית.

בנוסף, המפקח על הבנקים מוסמך לאשר מינויו של מבקר פנימי בתאגיד בנקאי, שאינו עומד 
גבי ) לחוק הביקורת הפנימית. מובהר, כי מנגנון זה חל גם ל5(א)(3בדרישות הקבועות בסעיף 

  תאגיד בנקאי שהוא חברה ציבורית.

  2012–), התשע"בעיצום כספי( )13תיקון מס' (חוק  ההגבלים העסקיים 

) (עיצום 13חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס'  , אושר בקריאה שניה ושלישית 2012במאי  8ביום 
  ם.ספת מנגנון עיצום כספי לחוק ההגבלים העסקייו הואשר עניינ 2012-תשע"בהכספי), 

רשאי להטיל על מי שהפר הוראה מההוראות על הגבלים עסקיים יהיה החוק הממונה על פי 
 . ש"ח 24,000,000, עיצום כספי עד לסך של 1988-ההגבלים העסקיים, התשמ"ח המרכזיות שבחוק

זכות טיעון תינתן לו מסר למפר הודעה בכתב על כוונת החיוב, ילפני הטלת העיצום הכספי ת
ליט הממונה האם להטיל על המפר עיצום כספי, וימסור לו הודעה על כך בצירוף יח מכן לאחרו

מפר רשאי להגיש ערר לבית הדין  . טלת עיצום כספי תפורסם בציבורההחלטה בדבר הנימוקים. 
  .עיצום כספי תשלוםל העל דריש להגבלים עסקיים
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אה מהוראות החוק תשלום עיצום כספי לא יגרע מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הור
המהווה עבירה. עם זאת, אם הוגש נגד אדם כתב אישום בשל הפרה, הוא לא יחויב בגינה בתשלום 

  עיצום כספי.

החוק אוסר על עריכת הסדרים לשיפוי וביטוח של מפרים פוטנציאליים, בגין עיצום כספי שיוטל 
  .ועל פי

  2012- ), התשע"ב9חוק שיקים ללא כיסוי (תיקון מס' 

. על פי  2012-), התשע"ב9פורסם ברשומות חוק שיקים ללא כיסוי (תיקון מס'  2012במאי  14ביום 
חשבון מוגבל, לחשבון קיים  שהוא ח, וכשותף או כמיופה כהחוק, במקרה שאדם מבקש להצטרף 

 5החודשים שקדמו לצירוף  12-לחשבון שאחד מבעליו מוגבל או לחשבון שכבר סורבו בו ב או
  : מידע על החשבון ועל בעליו הקיים וחובה על הבנק למסור ל, שיקים ומעלה

  מספר השיקים שסורבו בחשבון בשנים עשר החודשים שקדמו למועד הצירוף.  .1

הגבלה, שאינה הגבלה מיוחדת (דהיינו, הגבלה רגילה או חמורה), שהוטלה על החשבון או על   .2
   .שהוטלה, לפי הענייןבעליו בשלוש השנים שקדמו למועד הצירוף, וסוג ההגבלה 

  הגבלה מיוחדת המוטלת על החשבון או על בעליו במועד הצירוף, כולם או מקצתם.  .3

הוראות מעבר לעניין מסירת המידע אודות , ונקבעו בחוק 2012בספטמבר  14מיום החוק תחולת 
   .הגבלות היסטוריות על החשבון

  2012–), התשע"ב19חוק החברות (תיקון מס' 

 את המסדיר 2012–), התשע"ב19פורסם ברשומות חוק החברות (תיקון מס'  2012לי ביו 17ביום 
  חברות. אלו עיקרי החוק: הבראת נושא

 מעל הארכתו ואפשרות אחד צד במעמד לרבות, הליכים הקפאת צו לקבל חברות על הקלה 
 .המשפט בית באישור, חודשים תשעה

 כויות כגון סמכויות חקירה, בדיקת סמ בעללמנות נושא משרה בחברה כבעל תפקיד  אפשרות
שעבודי החברה, עיכוב מימושם והמרתם. בשל החששות מניגוד עניינים ומניצול לרעה של 

מינוי כאמור, קובע החוק שבית המשפט ימנה מפקח חיצוני על בעל תפקיד שהוא נושא משרה 
לבעל  וכן מאפשר לבית המשפט להקנות לו רק חלק מהתפקידים והסמכויות הרלוונטיים

 התפקיד, בשים לב לאיסור ניגוד עניינים בין תפקידיו לבין היותו נושא משרה בחברה. 

 סמכות לבית המשפט לאשר לחברה לקבל אשראי חדש בקשר עם הליכי ההבראה,  מתן
המובטח בשעבוד, אשר יכול אף להיות בדרגת עדיפות זהה או עדיפה על הנושים הקודמים. 

". מתן אשראי חדש הולמת"הגנה  כנגד משועבדים כסיםלשעבד נכמו כן, ניתן יהיה למכור ו
 כאמור יתאפשר רק כברירה אחרונה אם בית המשפט השתכנע שיש בכך צורך כדי לקבלו.

 תנאים בהתקיים, שמתנגד נושים סוג על נושים הסדר לכפות המשפט לבית סמכות מתן 
 .ההסדר מאישור כתוצאה ייפגע לא נושים סוג אותו כי המבטיחים

 סמכות  לבית המשפט לחייב ספקים של שירותי תשתית ושל מוצרים או שירותים אחרים  מתן
החיוניים להפעלתה של החברה, וכן צדדים לחוזים שהחברה קשורה בהם, להמשיך ולספק 

 לחברה את המוצר או השירות או להמשיך בביצועם של אותם חוזים.



  דוח הדירקטוריון

26 
 

 החוק קובע כי  -שימור בעלות  נייתתמעמד של נושה מובטח לבעלים של נכס מכוח  מתן
בדומה לנושה מובטח, המנוע מלממש את הבטוחות שלו ולנקוט הליכים בתקופת הקפאת 

שימור בעלות לא יוכל לקבל חזקה בנכס אם הנכס  תנייתהליכים, גם בעלים של נכס מכוח 
 דרוש להמשך הפעלתה של החברה, וזאת אם ניתנה לו "הגנה הולמת".

  2012–"בהתשע), 20קון מס' החברות (תי חוק

לחוק החברות אשר ייעודו העיקרי להסדיר את  20תיקון מס' , פורסם 2012בנובמבר  12 ביום
תגמול לנושאי משרה בחברות ציבוריות ובחברות איגרות חוב, וכן לקבוע הליך מיוחד ה מדיניות

  לאישורו. 

, מחוייב א חברת אגרות חובדירקטוריון חברה ציבורית או חברה פרטית שהיהתיקון קובע כי 
לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי מדיניות לקבוע  בתוך תשעה חודשים ממועד התחילה, 

  משרה בחברה ("מדיניות התגמול"), לאחר ששקל את המלצות ועדת התגמול. 

התיקון לחוק קובע כי מדיניות התגמול טעונה אישור האסיפה הכללית ונקבעו  הוראות לעניין זה 
ולרבות הרוב הנדרש. כן נקבע כי בסמכות הדירקטוריון לאשר את מדיניות התגמול, אף אם 

האסיפה הכללית התנגדה לכך, ובלבד שועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו, על יסוד 
נימוקים מפורטים, ולאחר שדנו מחדש במדיניות התגמול, כי אישור המדיניות על אף התנגדות 

  הוא לטובת החברה. האסיפה הכללית 

מדיניות התגמול תקבע  בהתאם לשיקולים, עניינים והוראות שחובה להתייחס אליהם,  
המפורטים בתיקון לחוק. הדירקטוריון יבחן מעת לעת את מדיניות התגמול והתאמתה להוראות 

החוק ונקבעה חובה להביא את מדיניות התגמול לאישור לפחות אחת לשלוש שנים, בדרך בה 
  ת מדיניות התגמול. נקבע

, הכוללת לפחות שלושה חוקתיקון לאשר הרכבה נקבע ב ימנה ועדת תגמולהדירקטוריון 
דירקטורים   ובה חברים כל הדירקטורים החיצונים בהתאם לחוק החברות אשר יהיו רוב חבריה, 

   ובראשה יעמוד דירקטור חיצוני בהתאם להוראות חוק החברות. 

מדיניות התגמול, עדכונה מעת לעת, בחינת ישומה  ץ לדירקטוריון עללהמליהינם הועדה  יתפקיד
  ואישור המשך תוקפה. 

 עם נושאי משרה באשר לתנאי כהונתםפרטניות  הוראות לאישור עסקאותעוד קובע התיקון לחוק 
  והעסקתם, ולרבות עסקאות שלא בהתאם למדיניות התגמול. 

   2012התשע"ב  ,)4חוק החוזים האחידים (תיקון מס' 

. על פי התיקון  2012) התשע"ב  4התקבל  חוק החוזים האחידים (תיקון מס'  2012ביולי  9ביום 
תשלומי החוזה יהיו מוצמדים למדד נקבע כי שבמקרה  של תנאי מקפח חזקההתווספה לחוק 

, כך שירידה או עלייה של המדד מתחת לשער המזערי לא תזכה מסוים, ונקבע למדד זה שער מזערי
תחולתו של התיקון  . לגבי התנאי המקפח האמור יחולו ההוראות הרלבנטיות בחוק.לקוחאת ה
   .   ברשומות ארבעה חודשים מיום פרסומו ההינ לחוק 

' מס תיקון(השקעות תיקי ובניהול השקעות בשיווק, השקעות בייעוץ העיסוק הסדרת חוק הצעת
 2012–ב"התשע), כללי השקעות ושיווק כללי השקעות ייעוץ) (19

' מס תיקון( השקעות תיקי ובניהול השקעות בשיווק, השקעות בייעוץ העיסוק הסדרת חוק הצעת
אושרה בקריאה ראשונה במליאת  2012–ב"התשע), כללי השקעות ושיווק כללי השקעות ייעוץ( )19

  .2012ביולי  24הכנסת ביום 
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ם ניתן ייעוץ ללקוח בהתאם להצעת החוק, תיעשה הבחנה בין ייעוץ/שיווק השקעות במסגרת
מסוים בהתאם לצרכיו ולנתוניו האישיים, לבין ייעוץ/שיווק השקעות כללי במסגרתם ניתן ייעוץ 

אחיד ובלתי מסוים, למספר רב של אנשים (לעתים מספר בלתי ידוע) שאינו מותאם 
  לצרכים/נתונים אישיים של לקוח.

ת כללי וביניהן חובה לכלול הודעה כי כמו כן, הצעת החוק קובעת חובות שיחולו על ייעוץ השקעו
מדובר בייעוץ או בשיווק כללי שאינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המותאם 

לצרכים/נתונים אישיים של לקוח, גילוי אם קיים עניין אישי לנותן הייעוץ/שיווק הכללי בנושא, 
ר, באישור ועדת הכספים ופרטים מזהים על נותן הייעוץ/שיווק הכללי. מוצע להעניק לשר האוצ

  של הכנסת, סמכות לקבוע את הפירוט הנדרש של חובות הגילוי והפרטים המזהים כאמור. 

הצעת החוק קובעת גם, כי במתן ייעוץ או שיווק, לרבות הפניה לשירותים כאמור או בפרסומם, לא 
החוק פרט  ייכלל מידע כוזב מהותי, וכן שלא יהיה בדיווח, בהודעה או במסמך המוגשים לפי

  מטעה.

בנוסף, מוצע להוסיף הפרות בגינן ניתן להטיל סנקציה עונשית והפרות בגינן תהיה מוסמכת 
הרשות להטיל על המפר עיצום כספי (הן על יחיד והן על תאגיד), זאת לעניין מתן ייעוץ/שיווק 

  השקעות כללי ולעניין מידע כוזב מהותי או פרט מטעה.

Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA  

(חוק מס ההכנסה האמריקאי) באופן   Internal Revenue Code-התוקן בארה"ב  2010 סבמר
  Foreign Financial Institutionsשמחיל משטר דיווח שמטרתו לחייב מוסדות פיננסיים זרים 

)(FFI  חיב מר , החוקבכך. םאילקוחות אמריק על ידילהעביר מידע אודות חשבונות המוחזקים
משמעותית את דרישות הגילוי והדיווח המוטלות על מוסדות פיננסיים זרים ביחס לחשבונות 

), ”IRS“פורסמו תקנות מוצעות על ידי רשות המיסוי האמריקאית ( 2012בפברואר ים. נאמריק
שנת המספקות הנחיות אופרטיביות ליישום החוק. תקנות סופיות צפויות להתפרסם, עד סוף 

ה הודיעו הרשויות האמריקאיות על דחיית תחילת יישום דרישות החוק בחצי שנה, לאחרונ .2012
 .2014בינואר  1-ל

בהסכם, שבמסגרתו יתחייב, בין  IRS-להתקשר עם ה FFIהחוק והתקנות המוצעות, על  על פי
שיסרבו לספק את ולנכות מס מלקוחות  IRS-לדווח עליהם ל היתר, לאתר חשבונות אמריקנים,

יחוייב בניכוי מס בגין   IRS-בהסכם עם האשר לא יתקשר  FFI סמכים הנדרשים.המידע והמ
  הכנסות ממקורות אמריקאים.

הלומדת ועוקבת אחר  ,הקים ועדת היגוי, הבנק לאומילצורך ההיערכות ליישום החוק בקבוצת 
החוק והתקנות. בהכוונתה, הבנק פועל ליישום תהליכי עבודה ולפיתוח מערכות התפתחויות 

עד כה, הבנק  .IRS-, וזאת בהתאם לידוע כיום לגבי דרישות הFATCA-צורך עמידה בדרישות הל
, מיפוי פערים FATCA-יקט ובחינה של חברות הקבוצה הרלוונטיות לביצע תיחום של הפרו

)“Impact Analysis”לגבי דרישות ה (-FATCA.  כמו כן, הוחל באפיון תהליכי עבודה עיקריים
  רישות החוק בבנק ונקבעה תוכנית עבודה ליישום.הנדרשים ליישום ד

במהלך השנים האחרונות נקבעו בבנק ובחברות הבנות, נהלי עבודה לטיפול בלקוחות אמריקאיים. 
אשר  FATCA,-הוצא מכתב למנהלים בנושא מדיניות הבנק בקשר עם ה 2011בחודש ספטמבר 

י מיסוי, בפרט מס אמריקאי, ושלא חוזר ומדגיש את מדיניות הבנק שלא לייעץ ללקוחות בעניינ
הוצא נוהל מקיף להסדרת נושא זיהוי,  2011לסייע להם להסתיר את זהותם, ובחודש דצמבר 

  המשלים את הנהלים שהוצאו לפניו. איתור וטיפול בלקוחות אמריקאיים

וכן פרסם הודעות  FATCA -פרסם לאחרונה מודל להסכם בין מדינתי ליישום תקנות ה IRS -ה
בין ארה"ב  לבריטניה, שוויץ,  ומדינות רבות  FATCA - ות בדבר הסכמות מיוחדות ליישום הנוספ
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אחרות. מוסדות פיננסיים ולקוחותיהם הממוקמים במדינה, אשר תחתום על הסכם בין מדינתי 
  . FATCA -, ייהנו מהקלות מסוימות במסגרת דרישות הFATCA -ליישום תקנות ה

דיע משרד האוצר על הקמת צוות בראשותה של הממונה על בתחילת חודש אוגוסט השנה הו
בישראל "לרבות בחינת האפשרות ליישום  FATCA -הכנסות המדינה, לבחינת יישום תקנות ה

באמצעות הסכם בילטרלי בין מדינת ישראל לארה"ב, אשר עשוי להקל על הגופים הפיננסיים את 
האוצר, בנק ישראל, הרשות לניירות ערך  היישום". על פי ההודעה הצוות כולל נציגים של משרד

  ומשרד המשפטים. 

במתכונת שאינה  FATCA -על אף האמור בפסקה הקודמת, בנק לאומי ממשיך להיערך ליישום ה
  בהסדר בין מדינתי וזאת עד לקבלת הודעה אחרת מהרשויות הרלוונטיות במדינת ישראל. 

  וביטוח לאומי מס ערך מוסף

רסם צו מס ערך מוסף אשר מעדכן את שיעור מס ערך מוסף, בגין עסקה פו 2012באוגוסט  2ביום 
  .2012בספטמבר  1החל מיום  17%ויבוא טובין, כך שיעמוד על 

הרווח ומס השכר אשר מעדכן את שיעור מס  ,פורסם צו מס ערך מוסף 2012באוגוסט  30ביום 
  .2012בספטמבר  1החל מיום  17%כך שיעמוד על למוסדות כספיים 

לגבי השכר המשתלם בעד  17%ור מס השכר אשר חל על מוסדות כספיים הינו בשיעור של שיע
 2013לשנת  15.5%-ו 2012לשנת  16%ואילך וזאת במקום שיעור של  2012עבודה מחודש ספטמבר 

  ואילך.
 2012עלה בשנת תאגידים בנקאיים אשר חל על  ,המס הסטטוטורי כתוצאה מהשינוי האמור שיעור

   .35.9%   ואילך יעלה לשיעור של 2013שנת מ, ו35.53%לשיעור של  35.34%משיעור של 

  .2012בשנת  מיליון ש"ח 37-לגידול במיסים הנדחים לקבל בסך של כהשפעת השינוי דלעיל הביאה 
מיליון  48-מיליון ש"ח לפני מס ו 75ההשפעה של השינוי על יתרת ההתחייבויות לעובדים הינה 

 41-שנתית על הוצאות השכר וההוצאות התפעוליות של הבנק הינה כש"ח לאחר מס. ההשפעה ה
  מיליון ש"ח לאחר מס. 26-מיליון ש"ח, לפני מס ו

פורסם החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה),  2012באוגוסט  13ביום 
הלאומי שיעור דמי הביטוח  2013"החוק"). במסגרת החוק החל מינואר  -(להלן  2012-התשע"ב

כיום  5.9%-מהשכר הממוצע במשק יעלה מ 60%הנגבה מהמעסיקים בגין חלק השכר העולה על 
 7.5%-ו 7%לשיעור של  2015ובינואר  2014, כמו כן שיעור זה יעלה בינואר 6.5%ויעמוד על 

  בהתאמה. ההשפעה על קבוצת לאומי אינה מהותית.

  ף הבנקאות בישראלדוח ביניים של הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענ

, פורסם דוח ביניים של הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות 2012ביולי  16 ביום
בישראל, בראשות המפקח על הבנקים ("הצוות") אשר מונה על ידי נגיד בנק ישראל ושר האוצר 

  בעקבות המלצה של הוועדה לשינוי כלכלי חברתי ("ועדת טרכטנברג").

יץ על אמצעים ומהלכים שונים להגברת התחרותיות בשוק הבנקאות הישראלי, הצוות בחן והמל
שיפור כוחם של משקי הבית והעסקים הקטנים, הגדלת אפשרויות הבחירה ללקוח, הוזלת 

  שירותים ושיפור השירות. 
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  המלצות הצוות התמקדו בשלשה תחומים:

עידוד הקמת בנק  הגדלת מספר השחקנים בתוך המערכת הבנקאית ומחוצה לה, באמצעות
אינטרנטי, עידוד הקמה של אגודות אשראי בישראל, בחינת מנגנון לניתוב כספי החיסכון ארוך 

  הטווח של הציבור להגדלת היצע האשראי למשקי הבית ולעסקים קטנים.

על ידי פתיחת חשבונות  ,בין היתר ,הגברת התחרות בין השחקנים הקיימים בענף הבנקאות
הקלות בהליך סגירת חשבון בנק, פרסום שיעורי הריבית הקיימים בבנקים באמצעות האינטרנט ו

בפועל והגברת הנגישות לאתרי מידע לצורכי השוואה, מתן "תעודת זהות" בנקאית הכוללת פרוט 
של נכסיו והתחייבויותיו, התשואה והתשלומים לבנק באופן יזום ללקוח, שכלול המידע אודות 

  יבית והחלתו על תאגידים בנקאיים ועוד.לווים, שינוי מנגנון תקרת הר

בין היתר, הטלת פיקוח על עמלות מסוימות וביטול מספר עמלות, הגברת  -צעדים משלימים
השקיפות בעמלות ניירות ערך ותמחור מחודש של השירותים, הקלת המעבר בין המערכת 

ים, הקלות בנקאית בתחום ניירות ערך, הפחתת עמלות לעסקים קטנ-הבנקאית למערכת החוץ
  בפרעון מוקדם של אשראי עסקי. 

, פרסם המפקח על הבנקים טיוטה לתיקון כללי הבנקאות (שירות ללקוח) 2012באוגוסט  21 ביום
אשר מביאה לידי ביטוי את עיקרי המלצות הדוח ("טיוטת הכללים") , 2008 - "ח  התשס(עמלות) 

 ביטול; מזומן משיכת וכרטיס מידע כרטיס בעד עמלה ביטולהיתר:  ביןקובעת ובתחום העמלות 
מתקרה של  ובבטחונות; העלאת הפטור בעמלה בעד טיפול באשראי קטן לעסק ניהול דמי עמלת

 תמחור; ביטול דמי ניהול בגין מק"מ וקרנות כספיות; ש"ח 100,000לתקרה של  ש"ח 50,000
ייה ומכירה של ניירות דיפרנציאלי בגין פעילות בניירות ערך בערוצים שונים; עמלת מכסימום לקנ

ערך; ביטול עמלות המינימום בגין ניהול פיקדון ניירות ערך; הרחבת הפיקוח על עמלת העברת 
 מופחת שיעור קביעתפיקדון ניירות ערך להעברת פיקדון של הלקוח גם מחוץ למערכת הבנקאית. 

 .ועוד כספי בפיקדון המובטחת בנקאית ערבות להוצאת עמלה של

ות הכלולות בדוח והמפורטות בטיוטת הכללים יגובשו  בחקיקה ובהוראות וככל שההמלצ אם
, יהיה בכך כדי לגרום לירידה בהכנסות הבנק מעמלות וגידול בהוצאות הבנק לצורך רגולטוריות

לדרישות החדשות. כמו כן, תתכנה השפעות עקיפות אשר  המיכוניותפיתוח והתאמת המערכות 
   טרם ניתן להעריכן בשלב זה.

 
  2012 - תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה) (תיקון), התשע"ב 

בעקבות ועדת בכר נקבע מודל תגמול בתחום הפצת קרנות הנאמנות, המבוסס על תשלום עמלות 
הפצה בידי היצרנים למפיצים. כצעד משלים הותקנו תקנות שנועדו לקבוע את עמלות ההפצה 

לי קרנות נאמנות עבור הפצת הקרנות. גובה תקרת המרביות שרשאים מפיצים לגבות ממנה
  העמלות משתנה בהתאם לסוג הקרן.

מסך התשלומים  20% -התיקון המוצע מפחית את עמלות ההפצה בקרנות נאמנות בשיעור של כ
  המשולמים כיום בידי מנהלי הקרנות לבנקים המפיצים את יחידות הקרנות.  

 פת דרכים: יעדים ותוכניות לשנים הקרובותמ -מתווה הרגולציה של רשות ניירות ערך 

פרסמה רשות ניירות ערך  מפת דרכים הכוללת את יעדיה ואת מתווה  2012בספטמבר  4ביום 
 רגולציה ופיתוח שוק ההון.-פעילותה לשנים הקרובות המושתת על שלושה יסודות: רגולציה, דה

ומה של הרשות, ובהם הסדרה מפורטים במסמך פרויקטים עיקריים על סדר י במישור הרגולציה
דילר (ג) תחום -(א) תחום זירות מסחר (ב) תחום ברוקר -של תחומים שאינם מפוקחים כיום כגון 

חברות הדירוג (ד) תחום ייעוץ למוסדיים (ה) פיקוח על עבודת רואי החשבון המבקרים (ה) תחום 
חום החיתום במטרה להשיב ייעוץ השקעות כללי (אנליזה) (ו) תחום תעודות הסל (ז) שינויים בת
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את החיתום להנפקות (ח) תיקון חקיקה שנועד לקבוע תהליך הכשרה מתאים, מקצועי ואחיד 
(איסור שימוש  לכלל מבקשי הרישיון (ט) שיפור הדוחות הכספיים וקיצורם (י) איסור הטרמה

 בלתי הוגן במידע על ניירות ערך) ועוד.

  –וה הקלות להערות הציבור ובו, בין היתר במישור ההקלות ברגולציה המסמך כולל מתו

מבין עשרות ההקלות הנשקלות על ידי הרשות, ניתן לציין  (א) הקלות לכלל הגורמים המפוקחים:
הארכת התקופה להצעת ני"ע על פי תשקיף  -את ההקלות העיקריות הבאות: בתחום התאגידים 

ת מכוח תקנות דוחות כספיים שאין חודשים, ביטול הוראות גילוי שונו 36 -חודשים ל 24 -מדף מ
לתוקף. בתחום בעלי הרישיון (יועצי השקעות,  IFRS -עוד הצדקה לקיומן לאחר כניסת תקני ה

בחינה מחדש של הוראת הרשות לבירור צרכי לקוח במטרה  -משווקי השקעות ומנהלי תיקים)
הפחתת תדירות חובת להשיג בירור יעיל וקצר, ביטול חובת המסירה המיידית של תיעוד ההליך ו

  עריכת הליך בירור צרכי לקוח, כך שתחול מידי שנתיים במקום שנה.

הרשות בחנה אם יש מקום לערוך מדרג רגולציה בין גורמים מפוקחים  (ב) הקלות לחברות קטנות:
  גדולים וגורמים מפוקחים קטנים, מעבר למדרג המובנה הקיים בהוראות הדין. 

הרחבת שיתוף הציבור בהליכי חקיקה; קביעה ופרסום של כללים  ת:(ג) שינויים בהתנהלות הרשו
שיסייעו לגופים מפוקחים להטמיע באופן מסודר ואפקטיבי הוראות דין חדשות; בחינת האפשרות 

לרכז פרסומים  חדשים למועדים ידועים מראש שייקבעו על ידה, על מנת להקל במעקב ויישום 
  הפרסומים.

 בחברות השקעות קידום - ביניהם, פרויקטים מספר הרשות הציגה השוק במישור פיתוח
 הדדית הכרה  ; באינטרנט הצבעות מערכת ;והפיתוח המחקר בתחום הפועלות ציבוריות

 ופיתוח לקידום כלים לבחון שתפקידו משרדי- בין צוות הקמת;  שוטפים ובדיווחים בתשקיפים
 הפצה מערכת יצירת;  סל קרן כונההמ חדש פיננסי מכשיר פעילות הסדרת; בישראל האיגוח שוק

 בשוק התחרות הגברת;  כיום הנהוג הנאמנות קרנות של פצההה במערך שתתחרה אלטרנטיבית
  .ועוד' הברוקראז

  2012-), התשע"ג19הצעת החוק לתיקון חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 

ק לתיקון חוק הבנקאות אישרה ועדת הכלכלה של הכנסת את הצעת החו 2012באוקטובר  15ביום 
 ה ושלישית.י("הצעת החוק") לקריאה שני 2012-), התשע"ג19(שירות ללקוח) (תיקון מס' 

הצעת החוק, תאגיד בנקאי לא יעמיד הלוואה לפרעון מיידי ולא יפתח בהליך משפטי נגד לפי 
לוואה, פרעון הה-עמידה בתנאי הלוואה (למעט מסגרת אשראי), ובכלל זה בשל אי-הלקוח בשל אי

ימי עסקים לפני ביצוע פעולה לגבי  21כולה או חלקה, אלא אם כן מסר ללקוח הודעה בכתב, 
הלוואה באופן שבו התאגיד הבנקאי נוהג למסור לאותו לקוח הודעות, וכן במסירה אישית 

לכתובת הלקוח הרשומה אצל התאגיד הבנקאי. על ההודעה האמורה לכלול פרטים שונים כמפורט 
ק. עם זאת, תאגיד בנקאי לא יחויב למסור הודעה כאמור אם יש במסירתה חשש בהצעת החו

ממשי לפגיעה ביכולת הגבייה של התאגיד הבנקאי בשל שינוי לרעה בכושר הפרעון של הלקוח או 
  בשל תנאים אחרים המחייבים ביצוע מיידי של פעולה לגבי ההלוואה.   

שה חודשים מיום פרסומו של החוק בהתאם להצעת החוק, תחילתו של ההסדר המוצע שי
  ברשומות והוא יחול גם על הלוואות שנתן התאגיד הבנקאי לפני יום התחילה. 

 2012-ג"התשע), חקיקה תיקוני( האכיפה והגברת המסים גביית להעמקת הצעת חוק

חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני הצעת  , פורסמה   2012בנובמבר  5יום  ב
, אשר בין היתר, מתקנת את התוספת הראשונה לחוק איסור הלבנת הון, 2012 –), התשע"ג חקיקה
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) לחוק מיסוי 2(ג 98לפקודת מס הכנסה, סעיף  220ומוסיפה עבירות מקור חדשות לפי סעיף 
 ) לחוק מס ערך מוסף.1(ב117 –), ו 8) עד (3(ב)(117), 1(ב)(117מקרקעין וסעיפים 

(הוראות בדבר מינוי ממונה, תפקידו, פעולתו, שכרו והוצאותיו), טיוטת תקנות ניירות ערך 
  2012 - התשע"ג

 אכיפה חוק"( 2011 - א"התשע ,חקיקה) (תיקוני ערך לניירות ברשות אכיפה הליכי ייעול חוק
 הסדר נקבע זה לחוק נד(א) 27אכיפה. בסעיף אמצעי מגוון המפר על להשית ) מאפשר"מנהלית
 תשלום" הקרוי נוסף לשלם סכום מפר על להטיל מנהלית אכיפה ועדת מותב רשאי במסגרתו

  בחוק.  קבוע המרבי , שגובהו"ההפרה לנפגע

המותב להגדיר את קבוצת נפגעי ההפרה וגובה סכום  קובע כי באחריות נוסח התקנות המוצע
לזכאות לקבלת התשלום ואופן  התשלום שישולם להם ולפרט בהחלטתו את העקרונות הכלליים

; לכהונה כממונה הכשירות תנאי כמו כן, הנוסח המוצע קובע בין היתר, את חלוקתו בין הנפגעים. 
תפקידו למותב  למילוי בקשר למסור שיידרש תפקידו; הדיווחים את למלא הממונה על שבו האופן

 או הממונה עובדי של רםוהוצאותיו, לרבות שכ הממונה של קביעת שכרו אופן וליו"ר הרשות;
  .הפרה לנפגעי ההודעות פרסום משרדו והעסקת יועצים חיצוניים; אופן

  מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים

הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ובהתאם להוראות המפקח על 
 1 ביאורכמפורט ב בדבר עריכת דוח כספי שנתי ורבעוני של תאגיד בנקאי והנחיותיוהבנקים 

  הרבעוני. . בדוחג1 ביאורבובנוסף לאמור  2011בדצמבר  31בדוחות הכספיים השנתיים ליום 

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

  נכסים, התחייבויות וכן על סכומי הכנסות והוצאות.המדווחים של 

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

האומדנים וההערכות מתבססים בדרך כלל על תחזיות כלכליות, הערכות לגבי השווקים השונים 
הינם סבירים בעת החתימה על תוך הפעלת שיקול דעת ואשר ההנהלה מאמינה כי  ,סיון העבריונ

  הדוחות הכספיים.

הם  2011בדצמבר  31הנושאים החשבונאיים הקריטיים העיקריים שצויינו בדוח השנתי ליום 
, מכשירים פיננסיים נגזרים, ניירות ערך, הפרשה להפסדי אשראי וסווג חובות בעייתייםכדלהלן: 

סים על ימ, משפטיות, בניינים וציוד התחייבויות לזכויות עובדים, התחייבויות בגין תביעות
  . הכנסה

  מיסים על הכנסה

סים על י, "מ12 מספר בינלאומי הבנק מיישם את תקן חשבונאות 2012בינואר  1יום החל מ
סים על יהתקן). התקן קובע את כללי ההכרה, המדידה, ההצגה והגילוי לגבי מ -הכנסה" (להלן 

סים ין היתר קובע התקן כי יש להכיר בהתחייבות מסים נדחים בדוחות הכספיים. בייההכנסה ומ
סים נדחים בגין כל ינדחים בגין כל ההפרשים הזמניים החייבים במס וכן יש להכיר בנכס מ

ויותר ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי, הפסדים לצורכי מס והטבות מס שטרם נוצלו, במידה 
לנצלם, למעט מספר מצומצם של שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה  סביר מאשר לא

  חריגים. 

  

מדיניות חשבונאית 
  בנושאים קריטיים
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סים הנדחים מחושבים בהתאם לשיעורי המס הצפויים לחול בעת הניצול או בעת מימוש יהמ
או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך  ,ההטבות בהתבסס על שיעורי המס אשר נחקקו

 42ל ההון בסך יתרת הפתיחה שהקטנת ליישום לראשונה של ההוראה הייתה השפעה על  המאזן.
  מיליון ש"ח.

  התחייבויות לזכויות עובדים

 שעניינה עמדה נייר טיוטת האוצר במשרד וחיסכון ביטוח ההון שוק אגףפירסם  ,2012יולי  בחודש
 ללוחות אפשרי עדכון כוללת אשר חיים, ובביטוח הפנסיה בקרנות הדמוגרפי ההנחות מערך עדכון

 יש עובדים זכויות בגין התחייבויות במדידת נקיםהב על הפיקוח להנחיות בהתאם התמותה.
 ביותר הטוב המידע לפי 2012שנת  של השני לרביע בדוחות ונכות תמותה לגבי ההנחות את לעדכן
 התמותה לוחות של בטיוטה היתר, בין להיעזר, יש כך, לצורך הבנקאי. התאגיד בידי שקיים
 האוצר. ידי על לאחרונה שפורסמה והנכות

 בדבר הערכותיו את הבנק עדכן 2012 ביוני 30ליום  הכספיים בדוחות לעיל, רלאמו בהתאם
 נייר בטיוטת הכלולים הימים אריכות של המעודכנים האומדנים בסיס על דמוגרפיים משתנים
לפני  ,ש"ח מיליון 25-כ של בסך לפנסיהההתחייבות  את הבנק הגדיל מכך, יוצא כפועל העמדה.

 אם שינויים יתכנו האמורים בסכומים כי יצוין. והפסד רווח דוחל נזקפה ההפרשה הגדלת .מס
  יהיו שינויים.של אגף שוק ההון ביטוח וחסכון הסופי  רוככל שבחוז
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   הליך אישור הדוחות הכספיים

דירקטוריון הבנק הוא הגורם המופקד על בקרת העל בבנק ועל אישור הדוחות הכספיים של הבנק. 
  ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי הינםכהנים כיום המ הדירקטוריון חבריב ירמ

הדירקטוריון הקים מבין חבריו ועדה לבחינת הדוחות הכספיים, שתפקידה לדון בדוחות הכספיים 
  ולהמליץ בפני הדירקטוריון על אישורם.

לפני הבאת הדוחות הכספיים לדיון בועדה לבחינת הדוחות הכספיים, מתקיים דיון בועדת הגילוי 
א הדוחות הכספיים של הבנק. ועדת הגילוי הינה ועדת הנהלה המורכבת מכל חברי הנהלת בנוש

המבקר הפנימי הראשי. ף בדיוני הועדה משתתכמו כן, . מנהלים בכירים נוספים בבנקהבנק, וכן 
ועדת הגילוי בוחנת, בין השאר, כי המידע בדוחות הכספיים הינו מדויק, מלא ומוצג באופן נאות. 

של חוק  302ילוי הוקמה כחלק מיישום הוראת הפיקוח על הבנקים המתבססת על סעיף (ועדת הג
SOX להלן)."בקרות ונהלים לגבי הגילוי בדוח הכספי" פרק . ראה   

לפני הדיון בדוחות הכספיים במליאת הדירקטוריון מתקיימים דיונים בועדה לבחינת הדוחות 
  אשי, המבקר הפנימי הראשי ואחרים. הכספיים, בהשתתפות המנכ"ל הראשי, החשבונאי הר

חומר הרקע הנשלח לחברי הועדה לבחינת הדוחות הכספיים לקראת הדיונים כולל את פרוטוקול 
וחות הכספיים, את טיוטת הד ,הדיון בועדת הגילוי והחלטותיה, את טיוטת דוח הדירקטוריון

החדשות וחומר הרקע מידע בדבר חשיפת הבנק לתביעות משפטיות ותיאור התביעות המשפטיות 
ועדה פרטים בדבר . עוד מקבלים חברי הלדיון בנאותות סיווג הלקוחות הבעייתיים וההפרשות

   דרישות גילוי חדשות (ככל שקיימות) החלות על הבנק.

של החובות הבעייתיים של הבנק,  יםעדה בנאותות ההפרשות והסיווגבמסגרת הדיונים דנה הו
יתיים יי הוועדה את היקפי ההפרשות והסיווגים לחובות בעלאחר שהמנכ"ל הראשי מציגה בפנ

 ואת השינויים והמגמות בתחום זה ולאחר שמנהלים בכירים אחרים מציגים את היקפי ההפרשות
. נושא ומפרטים את הגורמים העיקריים לשינויים בתחומים אלה שבאחריותם והסיווגים

של הבנק.  תהראשי תהמשפטי צתהיועמוצג על ידי  התביעות המשפטיות וחשיפת הבנק בגינן,
מציג נושא ירידת ערך ניירות ערך מוצג על ידי מנהל בכיר מחטיבה לשוקי הון. החשבונאי הראשי 

ובדוחות הכספיים, את  בפני הוועדה את הנושאים העיקריים והמהותיים בדוח הדירקטוריון
עיקריים שנדונו בועדת ם ההשינויים במדיניות החשבונאית הקריטית, אם היו כאלה, ואת הנושאי

  ועדה מקיימת דיון גם בנושאים אלו.הגילוי, וה

הועדה לבחינת הדוחות הכספיים מגישה לדירקטוריון את המלצותיה בקשר עם הדוחות הכספיים. 
המלצות הועדה מתייחסות בין היתר (בהתאם לקבוע בתקנות החברות (הוראות ותנאים לענין 

) להערכות ואומדנים שנעשו "תקנות החברות") (2010-התש"עהליך אישור הדוחות הכספיים), 
בקשר עם הדוחות; הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי; שלמות ונאותות הגילוי בדוחות; 

המדיניות החשבונאית שאומצה והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים של הבנק; 
  שעליהם נסמכים נתונים בדוחות הכספיים.הערכות שווי, לרבות ההנחות והאומדנים שבבסיסן, 

, הדיונים 2013בינואר  1של המפקח על הבנקים, החל מיום  301יש לציין כי בהתאם להוראה 
שמתקיימים כיום בועדה לבחינת הדוחות הכספיים כאמור לעיל יתקיימו בועדת הביקורת של 

    והועדה לבחינת הדוחות הכספיים תסיים את תפקידה.  ,הדירקטוריון

עדה, מתקיים דיון במליאת הדירקטוריון בטיוטה הסופית של הדוחות הכספיים, לאחר הדיונים בו
בהשתתפות המנכ"ל הראשי, החשבונאי הראשי, המבקר הפנימי הראשי, וככל שמדובר באישור 

חברי ההנהלה בבנק. כחומר רקע לקראת הדיון מקבלים כל גם  -הדוחות הכספיים השנתיים 
טיוטת הדוחות הכספיים, יחד עם חומר רקע נלווה רחב ובו ניתוחים מעמיקים  הדירקטורים את

  ומקיפים בדבר פעילויות הבנק בתחומי עיסוקיו השונים. 

  הליך אישור 
הדוחות 
 הכספיים
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 במסגרת דיון זה סוקרת המנכ"ל הראשי של הבנק את תוצאות הפעילות בקבוצת לאומי
ארץ, לרבות תיאור מציג ומנתח את תוצאות פעילות הקבוצה בארץ ובחוץ ל החשבונאי הראשיו

מקיימת מליאת  ,החשיפות לסיכונים והעמידה במגבלות שנקבעו ביחס אליהם. לאחר מכן
  מאשרת את הדוחות הכספיים. בהתאם הדירקטוריון דיון ו

ועדה לבחינת הדוחות הכספיים וועדת הגילוי בנושא הדוחות הכספיים כל דיוני הדירקטוריון, ה
בון המבקרים המשותפים של הבנק, אשר עומדים לרשות נערכים בהשתתפות נציגי רואי החש

לאחר שרואי  ,המשתתפים לשאלות ולהבהרות. הדוחות הכספיים מאושרים על ידי הדירקטוריון
הועדה לבחינת הדוחות הכספיים וועדת הביקורת של  החשבון המבקרים המשותפים הציגו בפני

הליכי הביקורת שבוצעו, ולאחר שהוצגו חולשות מהותיות במידה והיו אשר עלו מת הדירקטוריון,
בדבר הערכת בקרות החשבונאי הראשי בפני הדירקטוריון הצהרת המנכ"ל הראשי והצהרת 

  ונהלים לגבי הגילוי של הבנק בדוח הכספי. 

חברים  בועדההועדה לבחינת הדוחות הכספיים עומד בנדרש על פי תקנות חוק החברות.  הרכב
 .דירקטור חיצוני, על פי חוק החברותושבת ראש הועדה הינה ישבעה דירקטורים, ובכלל זה 

שלושה חברי ועדה נוספים הינם דירקטורים חיצוניים, על פי הקבוע בהוראות הפיקוח על הבנקים, 
וכל הדירקטורים החיצוניים הנ"ל (הן על פי חוק החברות והן על פי הוראות הפיקוח על הבנקים) 

  כן, כל חברי הועדה הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית.הם דירקטורים בלתי תלויים. כמו 
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  מדיניות הגילוי

, מחייבות 2של הוראות באזל  3בהתאם להוראות בנק ישראל, דרישות הגילוי המפורטות בנדבך 
את הבנק לקבוע מדיניות גילוי. על המדיניות להתייחס לגישת התאגיד הבנקאי לקביעה איזה גילוי 

  לבקרות הפנימיות על התהליך.יינתן לרבות 

  לאומי קבע מדיניות גילוי, אשר אושרה על ידי הדירקטוריון.

מדיניות הגילוי מבוססת על הוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים והוראות רשות ניירות 
  ערך שאומצו על ידי המפקח על הבנקים.

הנדרש להבנת מידע מהותי ל כעל פי מדיניות הגילוי האמורה, לאומי ישאף לתת בדוחותיו 
   .אשר יובא באופן ברור ומפורטתוצאות פעולותיו, 

המידע הניתן בדוח הדירקטוריון ערוך על פי הוראות הדיווח לציבור, ובפרט על פי "הוראת שעה 
בדבר תיאור עסקי תאגיד בנקאי ומידע צופה פני עתיד בדוח הדירקטוריון". על פי ההוראה יש 

וריון מידע בדבר עסקי הבנק, מגזרי הפעילות בהם הוא פועל, הסביבה לכלול בדוח הדירקט
הכללית בה הוא פועל והשפעתה על הבנק, מבנה השליטה בבנק ומבנהו הארגוני, הליכים 

  משפטיים, הסכמים מהותיים, ומידע מפורט בנושאים נוספים.

   ןי מידע אחר, ניתכמותיים, ולגבנתונים , ניתנים כספי לגבי מידע שניתן לתת לגביו כימות
  איכותי. מידע

העקרון הכללי אשר לפיו ניתן מידע בדוח הוא עקרון המהותיות. עסקי הבנק ופעילויותיו נבחנים 
על פי היקפם ומהותם, ובתום הבחינה ניתן גילוי לגבי נושאים בעלי היקף כספי מהותי ביחס לרווח 

י לנושאים בעלי היבטים ציבוריים או בעלי השנתי של הבנק, לסך נכסיו או להונו. כמו כן ניתן גילו
רגישות מיוחדת, כגון נושאים הקשורים למבנה הבנק, לניהולו, לחקיקה שיש לה השפעה על הבנק 

  ועוד.

  (ראה לעיל בפרק  שא מהותי לדיון בפני ועדת הגילוילצורך קיום מדיניות זו מובא כל נו
בכל מקרה של ספק האם לתת את הגילוי אישור הדוחות הכספיים), אשר היא זו שמחליטה  הליך

הנדרש. פרוטוקול של ועדת הגילוי מועבר לעיון חברי הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של 
  הדירקטוריון. 

 וח הכספי" להלן."בקרות ונהלים לגבי הגילוי בד פרקכמו כן ראה 
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ו שמות הסעיפים  שונבהתאם להוראות הדיווח לציבור של הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל  

  . השינויים העיקריים  הם כדלהלן:2012בינואר  1יום סעיפי  רווח והפסד החל  מ סיווגו

הפרשי הצמדה למדד על הקרן  לרבותהכנסות ריבית נטו, כוללות הכנסות והוצאות ריבית  -
 .קרן במט"ח וצמוד מט"חואינן כוללות הפרשי שער על 

 הכנסות שאינן מריבית, כוללות: -

רווח  ,פעילות במכשירים נגזריםמ (הוצאות)הכנסות סות מימון שאינן מריבית: הכנ   -
רווח  ,(לא כולל ריבית), הפרשי שער נטוזמינות למכירה חוב ת באגרות מהשקעו (הפסד) 
רווח (הפסד) מהשקעות במניות (כולל מכירת מניות של חברות מוחזקות),  (הפסד)

  .(לא כולל ריבית) ב למסחרמאגרות חורווח (הפסד) ממכירת הלוואות ו

  עמלות   -

  ממכירת בניינים וציוד. )הפסד( הכנסות אחרות, כולל רווח   -

  מחדש.סווגו מספרי ההשוואה 

של קבוצת לאומי (להלן: "הרווח הנקי")  הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי
מיליון ש"ח  1,273ת וממיליון ש"ח לע 1,190בסך  2012של  בתשעת החודשים הראשוניםהסתכם 

  .6.5%  של ירידהבתקופה המקבילה אשתקד, 

אשתקד  לעומת התקופה המקבילה 2012של  בתשעת החודשים הראשוניםברווח הנקי  הקיטון
  : כדלקמןמוסבר 

    *ביום  ושהסתיימ לתשעה חודשים  

 בספטמבר 30  

2012  

 בספטמבר 30

2011  

  

   ינויהש

  

  באחוזים  במיליוני ש"ח  במיליוני ש"ח  

  3.6  196  5,428  5,624  הכנסות  ריבית, נטו

  143.6  )501(  )349(  )850(  בגין הפסדי אשראי הוצאות

  13.7  408  2,972  3,380  הכנסות שאינן מריבית

  4.3  )269(  )6,220(  )6,489(  הוצאות תפעוליות ואחרות

  )9.1(  )166(  1,831  1,665  רווח לפני מיסים

  )13.0(  86  )664(  )578(  הפרשה למס

  )9.0(  )13(  145  132  חלק הבנק ברווחי כלולות

  )25.6(  10  )39(  )29(  רווח נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  )6.5(  )83(  1,273  1,190  המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאירווח נקי 

  י.* הסימנים בהתאם להשפעתם על הרווח הנק

תפתחות ה
ההכנסות, ההוצאות 

  למס  וההפרשה

ג. תאור עסקי הקבוצה לפי מגזרים ותחומי פעילות 
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 155 מיליון ש"ח, לעומת 479בסך  2012של  השלישיהרווח הנקי של קבוצת לאומי הסתכם ברביע 
    .209%של  עלייהמיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, 

    *ביום  ושהסתיימ לשלושה חודשים  

 בספטמבר 30  

2012  

 בספטמבר 30

2011  

  

   השינוי

  

  באחוזים  במיליוני ש"ח  במיליוני ש"ח  

  1.7  31  1,841  1,872  ריבית, נטו  הכנסות

  )22.8(  86  )378(  )292(  הוצאות בגין הפסדי אשראי

  79.0  533  675  1,208  הכנסות שאינן מריבית

  11.6  )239(  )2,055(  )2,294(  הוצאות תפעוליות ואחרות

  495.2  411  83  494  רווח לפני מיסים

  253.1  )81(  )32(  )113(  הפרשה למס

  )6.1(  )7(  115  108  ולותחלק הבנק ברווחי כל

  )9.1(  1  )11(  )10(  רווח נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  209.0  324  155  479  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי

  * הסימנים בהתאם להשפעתם על הרוח הנקי.

  להלן.פרטים על השינויים ראה 

  הרבעונים האחרונים: בעתבשלהלן תמצית דוח רווח והפסד לאחר מיסים 

  2012      2011        

רביע   
  שלישי

  רביע 
  שני

  רביע 
  ראשון

רביע 
  רביעי

רביע 
  שלישי

  רביע
  שני

  רביע 
  ראשון

          במיליוני ש"ח  

  1,811  1,776  1,841  1,679  1,828  1,924  1,872  הכנסות ריבית, נטו 

  102  )73(  )378(  )385(  )225(  )333(  )292(  הכנסות (הוצאות) בגין הפסדי אשראי

  1,151  1,146  675  1,203  1,177  995  1,208  הכנסות שאינן מריבית

  )2,086( )2,079(  )2,055(  )2,121(  )1,995(  )2,200(  )2,294(  הוצאות תפעוליות ואחרות 

  978  770  83  376  785  386  494  רווח לפני מיסים

  372  260  32  )246(  306  159  113  למס (הטבה) הפרשה 

  606  510  51  622  479  227  381  ר מיסיםרווח לאח

חלק הקבוצה ברווחים (הפסדים) של 

  חברות כלולות לאחר השפעת המס

  

108  

  

63  

  

)39(  

  

3  

  

115  

  

72  

  

)42(  

רווח נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן 

  מקנות שליטה

  

)10(  

  

)10(  

  

)9(  

  

)7(  

  

)11(  

  

)18(  

  

)10(  

רווח נקי המיוחס לבעלי מניות התאגיד 

  איהבנק

  

479  

  

280  

  

431  

  

618  

  

155  

  

564  

  

554  

  

 5,624-ב 2012של  בתשעת החודשים הראשונים מושל קבוצת לאומי הסתכ הכנסות ריבית, נטו
מיליון ש"ח,  196, עלייה של 2011-במיליון ש"ח בתקופה המקבילה  5,428-למיליון ש"ח, בהשוואה 

  .3.6%עלייה בשיעור של 

 1,841מיליון ש"ח לעומת  1,872ההכנסות מריבית נטו בסך הסתכמו  2012של  השלישיברביע 
  .1.7%מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה בשיעור של 

לבין היתרה הממוצעת של הנכסים המאזניים הכספיים המניבים  , נטוהיחס של הכנסות ריבית
  תקופה המקבילה אשתקד.ב 2.32%(במונחים שנתיים) לעומת  2.22% הינו
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  לפי מגזרי פעילות עיקריים:נטו  ,ריבית הכנסות פתחות להלן הת

    תשעת החודשים  הראשונים שלב  המגזר

  השינוי %  2011  2012  

    במיליוני ש"ח  

  10.2  1,924  2,121  משקי בית

  1.9  674  687  עסקים קטנים

  4.4  1,093  1,141  בנקאות עסקית

  5.6  982  1,037  בנקאות מסחרית

  )8.4(  296  271  בנקאות פרטית

  )19.6(  443  356  שוקי הון -ניהול פיננסי 

  )31.3(  16  11  אחר

  3.6  5,428  5,624  סך הכל

 2012 של בתשעת החודשים הראשונים במכשירים נגזרים) עסקאות(ללא הכולל פער הריבית 
במכשירים  עסקאותפער הריבית הכולל  .2011-בבתקופה המקבילה  1.50%לעומת  1.81%הוא 

  .2011בכל שנת  1.00%-, ו2011-בתקופה המקבילה ב 0.98%לעומת  1.21%רים הוא פיננסיים נגז
בהתאם להוראת בנק ישראל החישוב של פער הריבית מבוצע בהתאם לכללים שהיו עד דצמבר 

  , דהיינו, הריבית כוללת הפרשי שער.2011

 1.80%ומת לע 1.77%פער הריבית במגזר השקלי הלא צמוד, כולל נגזרים בתקופת הדוח היה 
במגזר המדדי פער הריבית לתקופה  .0.83%-ל 0.55%-מ עלהפער הריבית במגזר המט"ח  .אשתקד

  . בתקופה המקבילה אשתקד 0.54%לעומת  0.48%הינו 

 2012של  בתשעת החודשים הראשונים והסתכמשל קבוצת לאומי  הוצאות בגין הפסדי אשראי
, עלייה של 2011- בש"ח בתקופה המקבילה מיליון  349סך למיליון ש"ח, בהשוואה  850-בכ

143.6%.  

מיליון  378מיליון ש"ח לעומת  292הסתכמו ההוצאות בגין הפסדי אשראי בסך  השלישיברביע 
  מיליון ש"ח. 86בסך ירידה ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, 

 מסך 0.47% היה 2012של  בתשעת החודשים הראשונים הפסדי אשראיבגין הכולל  ההוצאהשיעור 
אשתקד המקבילה תקופה ב 0.20%של כל האשראי לציבור (במונחים שנתיים), לעומת שיעור 

הפסדי אשראי ביחס לסיכון האשראי בגין שיעור ההוצאה הכולל . 2011בכל שנת  0.30%ולעומת 
  בהתאמה. 0.20%-ו 0.13% ,0.31%הכולל (מאזני וחוץ מאזני) היה 

 0.29%היה  2012של  תשעת החודשים הראשוניםבהפסדי אשראי בגין שעור ההוצאה הפרטנית 
בתקופה המקבילה אשתקד  0.12%מסך כל האשראי לציבור (במונחים שנתיים), לעומת שיעור של 

הפסדי אשראי ביחס לסיכון בגין . שיעור ההוצאה הפרטנית 2011בכל שנת  0.15%ולעומת 
  התאמה.ב 0.11%-ו 0.07% ,0.19%האשראי הכולל (מאזני וחוץ מאזני) היה 

על בסיס הפסדי אשראי בגין הוצאות ה הסתכמו 2012של שנת  בתשעת החודשים הראשונים
מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול  145מיליון ש"ח לעומת  318בסך קבוצתי 

משקף את הערכת הבנק לשינויים בסביבה הפסדי אשראי על בסיס קבוצתי בגין בהוצאות 
  העסקית בתקופה האחרונה.

היה  2012של  בתשעת החודשים הראשוניםעל בסיס קבוצתי הפסדי אשראי בגין שעור ההוצאה 
בתקופה המקבילה  0.08%מסך כל האשראי לציבור (במונחים שנתיים), לעומת שיעור של  0.18%

ביחס על בסיס קבוצתי הפסדי אשראי בגין . שיעור ההוצאה 2011בכל שנת  0.15%אשתקד ולעומת 
  בהתאמה. 0.10%-ו  0.05% ,0.12%הכולל (מאזני וחוץ מאזני) היה  לסיכון האשראי
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 2,702בסך  הסתכמה 2012 בספטמבר 30ליום להפסדי אשראי על בסיס קבוצתי ההפרשה יתרת 
להפסדי אשראי . שיעור ההפרשה  2011בדצמבר  31מיליון ש"ח  ליום  2,570מיליון ש"ח  לעומת 

האשראי  סיכון מסך הכל 0.74%-נטו ו ,שראי לציבורהא מסך כל 1.12% היהעל בסיס קבוצתי 
  בהתאמה. 2011בדצמבר  31ליום  0.72% ,1.06%לעומת הכולל 

  לפי מגזרי פעילות עיקריים: בגין הפסדי אשראי(ההכנסות) ההוצאות להלן התפתחות 

  2011תשעה חודשים ראשונים של   2012 תשעה חודשים ראשונים של  

  באחוזים*  יליוני ש"חבמ  באחוזים*  במיליוני ש"ח  

  0.0  28  0.1  39  משקי בית

  )0.4(  )25(  -  -  בנקאות פרטית

  0.2  26  0.3  49  עסקים קטנים 

  0.3  148  1.3  675  בנקאות עיסקית

  0.3  98  0.2  86  בנקאות מסחרית

  7.4  74  0.2  1  ניהול פיננסי ואחר

  0.20  349  0.47  850  סך הכל

  ס שנתי.* אחוז מסך האשראי לסוף תקופה על בסי 

  לפי ענפי משק עיקריים: בגין הפסדי אשראי(ההכנסות)  ותלהלן התפלגות ההוצא

 2011תשעה חודשים ראשונים של   2012תשעה חודשים ראשונים של   

  הכל   מסך הכל  במיליוני ש"ח  

  6.3  22    143  תעשיה

  67.3  255    )62(  בינוי ונדל"ן

  11.3  37    165  מסחר

    )50(    )76(  כלבתי מלון, שרותי הארחה ואו

  )0.6(  15    39  תחבורה ואחסנה

  )1.3(  )16(    )30(  תקשורת ושירותי מחשב

  3.8  123    580  שירותים פיננסיים

  -  )3(    23  שירותים עסקיים אחרים

  )3.1(  )4(    )9(  הלוואות לדיור -אנשים פרטיים 

  18.2  )45(    50  אחר -אנשים פרטיים 

  )1.9(  15    28  אחרים

  100.0  349    * 851   סך הכל

  בנקים.גין מיליון ש"ח ב 1אינו כולל גביות בסך * 

  בגין הפסדי אשראי:(ההכנסות) להלן ריכוז ההוצאות 

  חודשים שנסתיימו  לתשעה   

 2011 בספטמבר 30ביום 2012 בספטמבר 30ביום   

    במיליוני ש"ח  

  717  735  במהלך התקופה פרטניתהפרשה 
  )513(  )203(  פרטניתהפרשה  גביות

  204  532  נטו, שנזקפה לדוח רווח והפסדהגדלה 

  שנזקפה לדוח רווח הגדלה 
  קבוצתית  והפסד בגין הפרשה 

    
318  145  

  349  850  הגדלת ההוצאה בגין הפסדי אשראיסך כל 
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  לשלושה חודשים שנסתיימו    

  2011 בספטמבר 30ביום   2012 בספטמבר 30ביום   

    במיליוני ש"ח  

  442  278  במהלך התקופה תפרטניהפרשה 
  )201(  )67(  פרטניתהפרשה  גביות

  241  211  הפסדרווח ונטו, שנזקפה לדוח הגדלה 

  שנזקפה לדוח רווח הגדלה 
  קבוצתית  סד בגין הפרשה פוה

    
81  137  

  378  292  הגדלת ההוצאה בגין הפסדי אשראיסך כל 

  

קבוצה (הבנק וחברות מאוחדות) ב בגין הפסדי אשראי(ההכנסות) ההוצאות  התפלגותלהלן 
  סד:פשנזקפו לדוח רווח וה

    תשעה חודשים ראשונים של  

  השינוי  2011  2012  

  %- ב  במיליוני ש"ח   

  193.2  266  780  הבנק

  +  2  7  בנק ערבי ישראלי

  0.0  )8(  )8(   בנק לאומי למשכנתאות

  23.1  13  16  לאומי קארד

  47.1  17  25   ארה"ב - בל"ל

  8.3  24  26  בל"ל בריטניה

  +  -  4  לאומי פרייבט בנק שוויץ

  -  32  )3(  לאומי רומניה

  0.0  3  3  לאומי ליסינג והשקעות

  143.6  349  850  ההוצאות  כלהסך 

  : להלן התפתחות רבעונית של ההוצאות (ההכנסות) בגין הפסדי אשראי

  2012      2011        

רביע   
  שלישי

  רביע 
  שני

  רביע 
  ראשון

רביע 
  רביעי

רביע 
  שישלי

  רביע
  שני

  רביע 
  ראשון

          במיליוני ש"ח  

  )61(  24  241  178  161  160  211  פרטניתהפרשה 

  )41(  49  137  207  64  173  81  קבוצתית הפרשה 

  )102(  73  378  385  225  333  292  סך הכל

שיעור ההפרשה מסך הכל האשראי לציבור 

  (על בסיס שנתי) %-ב

  

0.48  

  

0.56  

  

0.37  

  

0.64  

  

0.64  

  

0.13  

   

)0.18(  
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, חובות פגומים שצוברים הכנסות ריבית, סיכון אשראי מסחרי (*)נכסים שאינם מבצעים
  ימים או יותר 90בעייתי וחובות שאינם פגומים בפיגור של 

  חובות פגומים שאינם צוברים הכנסות ריבית.  (*)
  

2011בדצמבר  31 2012 בספטמבר 30  

  סכומים מדווחים  

    יוני ש"חבמיל  על בסיס מאוחד

      . נכסים שאינם מבצעים:1

      )1(אשראי לציבור פגום שאינו צובר הכנסות ריבית 

  6,634  6,965  שנבדק על בסיס פרטני   

  6  6  שנבדק על בסיס קבוצתי  

  -  -  איגרות חוב פגומות שאינן צוברות הכנסות ריבית

  25  15  חובות פגומים אחרים שאינם צוברים הכנסות ריבית 

  6,665  6,986  כל חובות פגומים שאינם צוברים הכנסות ריביתסך ה

  75  64  נכסים שהתקבלו בגין אשראים שסולקו

  6,740  7,050  סך הכל נכסים שאינם מבצעים

      

  . חובות פגומים בארגון מחדש של חוב בעייתי שצוברים 2

  הכנסות ריבית     

  

177  

  

156  

      

      : )2(. סיכון אשראי מסחרי בעייתי 3

  10,443  11,589  סיכון אשראי מאזני בגין הציבור 

  1,074  1,265  )3סיכון אשראי חוץ מאזני בגין הציבור (

  11,517  12,854  סך הכל סיכון אשראי מסחרי בעייתי בגין הציבור

  324  6  סיכון אשראי מאזני בגין אחרים 

  -  -  סיכון אשראי חוץ מאזני בגין אחרים

  324  6  רי בעייתי בגין אחריםסך הכל סיכון אשראי מסח

  11,841  12,860  סך הכל סיכון אשראי מסחרי בעייתי 

      

  1,556  1,457  ימים או יותר 90. חובות שאינם פגומים בפיגור של 4

  655  581  מזה: הלוואות לדיור בגינן קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור

  263  249  )4הפיגור (הלוואות לדיור בגינן לא קיימת הפרשה לפי עומק          

  -  -  ימים או יותר 90איגרות חוב שאינן פגומות בפיגור של          

  638  627  אחרים         
  

המותרים  ביטחונותסיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני מוצג לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי ולפני השפעת   הערה: 

  לניכוי לצורך חבות של לווה ושל קבוצת לווים.

  

אינה  2012אינה כוללת הפרשי הצמדה מדד והפרשי שער מט"ח על הקרן ובשנת  2011ירת ריבית ביתרות בשנת צב )1(
 כוללת הפרשי שער מט"ח על הקרן.

סיכון אשראי מאזני (אשראי, אגרות חוב, חובות אחרים שהוכרו במאזן ונכסים בגין מכשירים נגזרים) וסיכון  )2(
בהשגחה מיוחדת, למעט סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני בגין אנשים  אשראי חוץ מאזני שהינו פגום, נחות או

 פרטיים.
כפי שחושב לצורך מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים, למעט בגין ערבויות שנתן לווה להבטחת חבות של  )3(

 המותרים לניכוי. ביטחונותצד שלישי, לפני השפעת 
 6חודשים ועד  3שבת לפי עומק הפיגור שנמצאות בפיגור מעל הלוואות לדיור אשר ההפרשה המזערית בגינן מחו )4(

ימים או יותר וההפרשה המזערית בגינן  90חודשים, והלוואות לדיור אחרות, שאינן פגומות, אשר הינן בפיגור של 
 לא מחושבת לפי עומק הפיגור.
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  : כון האשראי בהתאם להוראות החדשותלהלן פירוט מדדי סי

  2011דצמבר ב 31 2012 בספטמבר 30  

    באחוזים   

שיעור יתרת אשראי לציבור פגום שאינו צובר הכנסה מיתרת 
  האשראי לציבור

  
2.8  

  
2.7  

  שיעור יתרת האשראי לציבור שאינו פגום שנמצא בפיגור 
  יום או יותר מיתרת האשראי לציבור  90של 

  
0.6  

  
0.6  

שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור 
  האשראי לציבור מיתרת 

  
1.6  

  
1.6  

שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור 
   מיתרת אשראי לציבור פגום שאינו צובר הכנסות ריבית

  
56.6  

  
59.7  

  שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי לציבור מסך 
  סיכון אשראי מסחרי מאזני בגין הציבור

  
34.0  

  
38.0  

  יתי בגין הציבור מסיכון שיעור סיכון אשראי מסחרי בעי
  ציבור האשראי כולל בגין 

  
3.5  

  
3.2  

 
 בספטמבר 30  

2012  
 בספטמבר 30

2011  
בדצמבר  31

2011  

      באחוזים  

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

  
0.5  

  
0.2  

  
0.3  

רת שיעור המחיקות נטו בגין אשראי לציבור מית
  האשראי לציבור ממוצעת (במונחים שנתיים)

  
0.5  

  
1.0  

  
0.9  

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

  (במונחים שנתיים)

  
  

31.9  

  
  

63.4  

  
  

52.2  

  
   2012של  בתשעת החודשים הראשונים מושל קבוצת לאומי הסתכהכנסות שאינן מריבית 

 408של עלייה , 2011- במיליון ש"ח בתקופה המקבילה  2,972-למיליון ש"ח, בהשוואה  3,380-ב
  .13.7%בשיעור של עלייה מיליון ש"ח, 

- מיליון ש"ח בהשוואה ל 1,208של השנה הסתכמו ההכנסות שאינן מריבית בסך  השלישיברביע 
  .79.0%בשיעור של עלייה מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד,  675

  :-מ יםנובעינן מריבית בקבוצה בהכנסות שא נוייםהשי

  ביום ושהסתיימ לתשעה חודשים  לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  

 בספטמבר 30   

2012  

 בספטמבר 30

2011  

 בספטמבר 30  

2012  

 בספטמבר 30

2011  

  

 השינוי %  במיליוני ש"ח  השינוי %  במיליוני ש"ח  

הכנסות מימון 

  שאינן מריבית

  

119  

  

)336(  

  

+  

  

239  

  

)166(  

  

+  

  )0.5(  3,109  3,092  4.5  1,005  1,050  עמלות

  69.0  29  49  +  6  39  הכנסות אחרות

  13.7  2,972  3,380  79.0  675  1,208  סך הכל
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  2012      2011        

רביע   

  שלישי

  רביע 

  שני

  רביע 

  ראשון

רביע 

  רביעי

רביע 

  שלישי

  רביע

  שני

  רביע 

  ראשון

        במיליוני ש"ח  

  54  116  )336(  177  145  )25(  119  ן מריביתהכנסות מימון שאינ

  1,086  1,018  1,005  1,007  1,020  1,022  1,050  עמלות

  11  12  6  19  12  )2(  39  הכנסות אחרות

  1,151  1,146  675  1,203  1,177  995  1,208  סך הכל

  הכנסות מימון שאינן מריבית:פירוט להלן 

    יוםב ושהסתיימ לתשעה חודשים  

 בספטמבר 30   

2012  

 בספטמבר 30

2011  

  

  השינוי %  במיליוני ש"ח  

         נטו בגין מכשירים נגזרים הוצאות

  +  )492(  )152(  , נטוהפרשי שערו

  33.5  197  263  רווחים ממכירת אג"ח זמינות למכירה, נטו

  +  )140(  )23(  מהשקעות במניות כולל דיבידנדים * הפסדים

גן שמומשו ושטרם מומשו מהתאמות לשווי הורווחים 

  , נטולמסחרומניות של אג"ח 

  

151  

  

269  

  

)43.9(  

  +  )166(  239  סך הכל

מיליון ש"ח  160בסך תקשורת בע"מ כולל רישום ירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני בגין ההשקעה במניית פרטנר   *

  .2011-ב נטו מיליון ש"ח 239לעומת  2012-בנטו 

 

    יוםב ושהסתיימ לשלושה חודשים  

 בספטמבר 30   

2012  

 בספטמבר 30

2011  

  

  השינוי %  במיליוני ש"ח  

        נטו בגין מכשירים נגזרים  הוצאות

  +  )503(  )98(  , נטוהפרשי שערו

  149.1  55  137  רווחים ממכירת אג"ח זמינות למכירה, נטו

  +  )207(  25  רווחים (הפסדים) מהשקעות במניות כולל דיבידנדים *

משו מהתאמות שמומשו ושטרם מורווחים (הפסדים) 

  , נטולמסחרומניות לשווי הוגן של אג"ח 

  

55  

  

319  

  

)82.8(  

  +  )336(  119  סך הכל

מיליון ש"ח  239בסך תקשורת בע"מ כולל רישום ירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני בגין ההשקעה במניית פרטנר   *

  .2011ברביע השלישי בשנת נטו 
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   :נן מריביתבהכנסות שאילהלן התפתחות הסעיפים העיקריים 

  2012      2011        

רביע   

  שלישי

  רביע 

  שני

  רביע 

  ראשון

רביע 

  רביעי

רביע 

  שלישי

  רביע

  שני

  רביע 

  ראשון

        במיליוני ש"ח  

הכנסות (הוצאות) נטו בגין מכשירים 

  נגזרים והפרשי שער נטו

  

)98(  

  

)157(  

  

103  

  

74  

  

)503(  

  

11  

  

-  

  77  65  55  68  58  68  137 רווחים ממכירת אג"ח זמינות למכירה, נטו

רווחים (הפסדים) מהשקעות במניות כולל 

  דיבידנדים *

  

25  

  

)34(  

  

)14(  

  

)9(  

  

)207(  

  

39  

  

28  

רווחים (הפסדים) שמומשו ושטרם מומשו 

מהתאמות לשווי הוגן של אג"ח ומניות 

  למסחר, נטו

  

  

55  

  

  

98  

  

  

)2(  

  

  

44  

  

  

319  

  

  

1  

  

  

)51(  

  54  116  )336(  177  145  )25(  119  סך הכל

מיליון ש"ח נטו בגין ההשקעה במניית פרטנר ברביע ראשון  59כולל רישום ירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני בסך   *

  .2011מיליון ש"ח ברביע השלישי של  239-ו 2012מיליון ש"ח נטו ברביע השני של  101, 2012של 

  להלן השינויים העיקריים בסעיף העמלות:

  ).3.0%מיליון ש"ח ( 19חשבון בסך  גידול בהכנסות מניהול  א.

  ).1.7%(מיליון ש"ח  11בהכנסות מכרטיסי אשראי בסך  גידול  ב.

  ).0.7%(מיליון ש"ח  4בהכנסות מפעילות בניירות ערך  גידול  ג.

  ).14.5%(מיליון ש"ח  42בהכנסות מטיפול באשראי ובעריכת חוזים בסך  קיטון  .ד

  ).7.2%(מיליון ש"ח  13בסך  בעמלות הפצת מוצרים פיננסיים קיטון  ה.

לעומת  מההוצאות התפעוליות והאחרות 42.9%מכסות  מעמלות (ללא עמלות מימוניות)ההכנסות 
  . 2011בכל שנת  44.4%בתקופה המקבילה אשתקד ולעומת  45.0%כיסוי של 

  לפי מגזרי פעילות עיקריים:שאינן מריבית הכנסות להלן התפתחות 

    ביום  ומשהסתיי לתשעה חודשים  המגזר

 בספטמבר 30  

2012  

 בספטמבר 30

2011  

  

  השינוי %  במיליוני ש"ח  

  )5.5(  1,464  1,384  משקי בית

  1.4  370  375  עסקים קטנים

  )8.7(  494  451  בנקאות עסקית

  1.2  426  421  בנקאות מסחרית

  21.4  364  442  בנקאות פרטית

  +  )127(  337  ניהול פיננסי 

  -       )19(  )30(  אחר

  13.7  2,972  3,380  הכל סך

  

)(
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הכנסות מריבית, נטו והכנסות שאינן מסך כל ההכנסות (קרי, שאינן מריבית משקל ההכנסות 
בכל שנת  37.0%-ו בתקופה המקבילה אשתקד 35.4%לעומת  37.5%של ) היה בשיעור מריבית

2011.  

בתשעת החודשים של קבוצת לאומי הסתכמו  סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות
-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה ב 6,220-למיליון ש"ח, בהשוואה  6,489- ב 2012של   ראשוניםה

מיליון  2,294-הסתכמו ההוצאות התפעוליות והאחרות ב השלישיברביע  .4.3% של עלייה ,2011
  .11.6%של  עלייהמיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד,  2,055-ש"ח בהשוואה ל

 2.9% בשיעור שלמיליון ש"ח, ו 111בסך  2012של  ודשים הראשוניםבתשעת הח עלוהוצאות השכר 
  . בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

מיליון ש"ח בגין הקדמת פרישת  200-מהוצאה בסך של כבהוצאות השכר נובע בעיקר הגידול 
מאיחוד לראשונה של בנק ספדיה בשוויץ. האדם בבנק וכן  כחעובדים במסגרת התכנית לצמצום 

גמולים רווחים בקופה לפיצויים ובקופת הת נרשמו 2012של  בתשעת החודשים הראשונים מאידך,
ת של העובדים לעומת הפסדים בתקופה וההתחייבויות הפנסיוני המשמשות גם כיעודה לכיסוי

   אשר קיזזו חלקית את הגידול בהוצאות השכר. , המקבילה אשתקד

  בהוצאות שכר:רבעונית להלן התפתחות 

  2012      2011        

רביע   
  שלישי

  רביע 
  שני

  רביע 
  ראשון

רביע 
  רביעי

רביע 
  שלישי

  רביע
  שני

  רביע 
  ראשון

        במיליוני ש"ח  

  1,175  1,126  1,018  1,256  1,187  1,182  1,188  הוצאות שכר ללא הוצאות שכר מיוחדות

השלמת הפרשות לפיצויים ופנסיה בקיזוז 

  רווחי הקופות

  

246  

  

174  

  

)1(  

  

)60(  

  

226  

  

131  

  

176  

  -  16  )3(   -  -  -  - רישום ההטבה בגין מכירת מניות לעובדים

  1,351  1,273  1,241  1,196  1,186  1,356  1,434  סך הכל הוצאות שכר

בתשעת החודשים עלו נים וציוד, פחת ואחרות) יהאחרות (אחזקת בניוהוצאות התפעוליות ה
לעומת התקופה המקבילה  6.7%ל בשיעור ש עלייה מיליון ש"ח, 158בסך  2012של  הראשונים
, הוצאות מחשבבעיקר עקב גידול בהוצאות פחת ואחזקת בניינים, עלייה זו נובעת  . אשתקד

מאיחוד לראשונה של בנק ספדיה וכן מביטולי הפרשות בגין הוצאות בגין שירותים מקצועיים, 
   .2011של  בתשעת החודשים הראשוניםשנרשמו יות טתביעות משפ

  :*של הוצאות תפעוליות ואחרות ואחזקת בניינים וציודרבעונית ת להלן התפתחו

  2012      2011        

רביע   
  שלישי

  רביע 
  שני

  רביע 
  ראשון

רביע 
  רביעי

רביע 
  שלישי

  רביע
  שני

  רביע 
  ראשון

        במיליוני ש"ח  

  167  191  173  180  177  188  184  פחת 

  -  -  -  2  6  5  4  הפחתות של נכסים בלתי מוחשיים 

  241  241  249  262  250  258  268  נים וציודית אחזקה בניהוצאו

  327  374  392  481  376  393  404  הוצאות אחרות

  735  806  814  925  809  844  860   סך כל הוצאות תפעוליות ואחרות 

  * ללא שכר.
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המקבילה אשתקד תקופה ב 74.0%ת לעומ מסך כל ההכנסות 72.1%ההוצאות התפעוליות מהוות 
  .2011כל שנת ב 73.9% ולעומת

לעומת  המאזן,מסך כל  2.35% הסך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות (במונחים שנתיים) מהוו
  .2011שנת כל ב 2.28%ולעומת  ,תקופה המקבילה אשתקדב  2.36%

מיליון  1,665-ב 2012של  בתשעת החודשים הראשוניםשל קבוצת לאומי הסתכם  הרווח לפני מס
 השלישיברביע  .9.1%של ירידה , 2011- בון ש"ח בתקופה המקבילה מילי 1,831-לש"ח, בהשוואה 

מיליון ש"ח בתקופה  83- מיליון ש"ח בהשוואה ל 494הסתכם הרווח לפני מס בסך  2012של 
  מיליון ש"ח. 411של  עלייההמקבילה אשתקד, 

   2012של  בתשעת החודשים הראשוניםהסתכמה  של קבוצת לאומי ההפרשה למס על הרווח
שיעור ההפרשה  אשתקד.מיליון ש"ח בתקופה המקבילה  664-למיליון ש"ח, בהשוואה  578-ב

בתקופה  36.3%מהרווח לפני מס לעומת  34.7%-כהיה  2012של  בתשעת החודשים הראשונים
בשיעור ההפרשה למס נובע בעיקר הירידה  נקודות האחוז.  1.6-של כ קיטון, המקבילה אשתקד

   .28מס הכנסה ומס רווח כמפורט לעיל בעמוד  ימשינוי בשיעור במיסים נדחים כתוצאהמגידול 

מיליון ש"ח  1,087בסך  2012של  בתשעת החודשים הראשוניםהסתכם  יםסילאחר מ הרווח
 2012של  השלישיברביע  .6.9%של   ירידהמיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד,  1,167לעומת 

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה  51לעומת מיליון ש"ח  381סים בסך יהסתכם הרווח לאחר מ
  מיליון ש"ח. 330של  עלייהאשתקד, 

של  בתשעת החודשים הראשוניםהסתכם  חלק הקבוצה ברווח לאחר מס של חברות כלולות
. 2011-בבתקופה המקבילה מיליון ש"ח  145של  לרווחבהשוואה מיליון ש"ח  132של  ברווח 2012

  שוקי ההון" להלן. -קבוצה" סעיף "ניהול פיננסי בפרק "מגזרי הפעילות בלפרטים ראה 

בתשעת החודשים הסתכם  הרווח הנקי לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
תקופה מיליון ש"ח ב 1,312ש"ח לעומת רווח של מיליון  1,219של  בסך 2012של  הראשונים

ווח הנקי לפני ייחוס הסתכם הר 2012של  השלישיברביע  .7.1%, ירידה של המקבילה אשתקד
מיליון ש"ח בתקופה  166לעומת  חמיליון ש" 489לי זכויות שאינן מקנות שליטה בסך עלב

  .194.6%של  עלייההמקבילה אשתקד, 

של  בתשעת החודשים הראשונים המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה הרווח הנקי
  ליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. מי 39ליון ש"ח לעומת רווח של ימ 29הסתכם בסך של  2012

 2012של  בתשעת החודשים הראשונים המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי הרווח הנקי
מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד  1,273ליון ש"ח לעומת רווח של ימ 1,190הסתכם בסך של 

ניות התאגיד הסתכם הרווח הנקי המיוחס לבעלי מ 2012של  השלישיברביע  .6.5%ירידה של 
של  עלייהמיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד,  155מיליון ש"ח לעומת  479הבנקאי בסך 

209.0%.  
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  במונחים שנתיים:  לבעלי מניות התאגיד הבנקאי לתקופה ממוצע -התשואה להון 

  בתשעת החודשים הראשונים של    

    2012  2011  

    באחוזים    

  7.5  6.6    גיד הבנקאיהמיוחס לבעלי מניות התאהרווח הנקי 

  

 2012      2011       

 רביע רביע   רביע  רביע  רביע רביע   רביע 
 ראשון  שני  שלישי  רביעי  ראשון  שני  שלישי  

              באחוזים  

  המיוחס לבעלי מניות הרווח הנקי 

  התאגיד הבנקאי

  

8.0  

  

4.7  

  

7.5  

  

11.2  

  

2.7  

  

10.3  

  

10.1  

בתשעת החודשים הגיע ניות התאגיד הבנקאי המיוחס לבעלי מ הבסיסי למניההרווח הנקי 
   .2011-בש"ח בתקופה המקבילה  0.86-לש"ח בהשוואה  0.81- ל 2012של  הראשונים
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 365.9-מיליארד ש"ח בהשוואה ל 369.5-ב 2012 בספטמבר 30-בשל קבוצת לאומי הסתכם  המאזן
  .4.6% של עלייה, 2011 בספטמבר 30-לובהשוואה  ,1.0%של  עלייה ,2011מיליארד ש"ח בסוף 

מסך  25.2%-כמיליארד ש"ח,  93.0 -כהינו במאזן ערך הנכסים במטבע חוץ והצמודים למטבע חוץ 
 לאירו ביחסו ,2.38%-בהשקל ביחס לדולר  פוחתשל השנה  בתשעת החודשים הראשוניםהנכסים. 

 לעלייה גרם של השנה בתשעת החודשים הראשונים ליפיןהח יהשינוי בשער .2.57%בשיעור של 
  . המאזןבסך כל  0.7%בשיעור של 

וקופות גמל  תיקי ניירות ערך של הלקוחותסך כל המאזן וכן , סך כל הנכסים בניהול הקבוצה
 950-בכמסתכמים  ,ויעוץ פנסיוני משמרת ,ניתנים שירותי ניהול תפעולי ןוקרנות השתלמות לגביה

מיליארד דולר  235-מיליארד דולר ו  243-, (כ2011מיליארד ש"ח בסוף  898לעומת  ח,מיליארד ש"
  .בהמשךכמפורט  בהתאמה)

  להלן ההתפתחות בסעיפי המאזן העיקריים:

  2011 מספטמבר  2011מדצמבר   2011בדצמבר  31  2012 בספטמבר 30  

  השינוי %  במיליוני ש"ח   

  4.6  1.0  365,854  369,530  סך כל המאזן

  )11.6(  )8.9(  53,044  48,340  ומנים ופיקדונות בבנקיםמז

  46.5  17.2  47,936  56,183  ניירות ערך

  1.7  0.1  241,320  241,464  , נטואשראי לציבור

  3.8  2.7  3,653  3,751  בניינים וציוד

  6.7  2.1  279,404  285,229  פיקדונות הציבור

  )54.7(  )43.4(  5,056  2,863  פיקדונות מבנקים

 , שטרי התחייבותובאגרות ח

  וכתבי התחייבות נדחים 

  

28,189  

  

29,999  

  

)6.0(  

  

)1.3(  

 279.4-בהשוואה למיליארד ש"ח  285.2- ב 2012 בספטמבר 30-בהסתכמו  פיקדונות הציבור
של  עלייה ,2011 בספטמבר 30-לובהשוואה  ,2.1%של  עלייה ,2011בדצמבר  31-מיליארד ש"ח ב

6.7%.  

לעלייה  תרםשל השנה  בתשעת החודשים הראשונים ית מטבעות החוץביחס למרבהשקל פיחות 
  בסך כל פיקדונות הציבור.  1.0% בשיעור של

  להלן התפתחות פיקדונות הציבור לפי מגזרי פעילות עיקריים:

    2011בדצמבר  31 2012 בספטמבר 30  מגזר

  השינוי %  במיליוני ש"ח  

  2.4  130,276  133,435  משקי בית

  4.6  18,109  18,950  עסקים קטנים

  )15.6(  28,079  23,692  בנקאות עסקית

  5.3  46,527  48,973  בנקאות מסחרית

  )2.2(  39,999  39,126    בנקאות פרטית

  28.3  16,414  21,053  ניהול פיננסי שוקי הון ואחר

  2.1  279,404  285,229  סך הכל

 28.2-ב 2012 רבספטמב 30-הסתכמו באגרות חוב, שטרי הון וכתבי התחייבות נדחים 
-ובהשוואה ל 6.0% של ירידה 2011 בדצמבר 31-ל ש"ח מיליארד 30.0-בהשוואה למיליארד ש"ח 

נפרעו אגרות חוב בסך  2012של  בתשעת החודשים הראשונים .1.3% של ירידה 2011 בספטמבר 30
  מיליון ש"ח. 2,290מיליון ש"ח וגויסו כתבי התחייבות בסך  4,800

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

 התפתחותהמבנה ו
הנכסים  של

   (1)וההתחייבויות 
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  פעילות חוץ מאזנית

קבוצת בהמנוהלים של הלקוחות ) מאזנייםחוץ ה( )1(הנכסים הכספיים תפתחות ביתרות ההלן הל
  :לאומי

  השינוי   2011בדצמבר  31 2012 בספטמבר 30  

   %-ב   במיליוני ש"ח     במיליוני ש"ח   

  8.3  38,516  462,318  500,834  תיקי ניירות ערך

  11.1  5,857  52,648  58,505  )3( )2(מזה: בניהול קרנות נאמנות 

  9.7  4,466  45,902  50,368  )3) (2(קופות גמל ופנסיה 

  19.0  4,633  24,385  29,018  )3) (2(קרנות השתלמות 

  8.9  47,615  532,605  580,220  סך הכל

של קרנות נאמנות וקופות גמל, לגביהם  (custody)שווי השוק של ניירות ערך ושווי ניירות שבמשמרת ב שינוילרבות   )1(
  נים שירותי ניהול תפעולי ומשמרת.נית

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

  

בדצמבר  31-בדומה לרד ש"ח מיליא 241.5-ב 2012 בספטמבר 30-בהסתכם  נטו האשראי לציבור
   .1.7%של  עלייה, 2011 בספטמבר 30-ל, ובהשוואה 2011

תרם לעלייה של השנה  בתשעת החודשים הראשוניםמטבעות החוץ רבית ביחס למהשקל  פיחות
  בסך האשראי לציבור. 0.6% בשיעור של

 פטמברבס 30-ב מסתכמותה של חברות בנוסף לאשראי לציבור משקיעה הקבוצה באגרות חוב
  .31.2%של  יהיעל, 2011בדצמבר  31-ש"ח ב מיליארד 8.0-ש"ח בהשוואה למיליארד  10.5- ב 2012

  ).ABS -ו  (MBSמרכישת אגרות חוב מגובות נכסים עיקר הגידול נובע

  לציבור לפי ענפי משק עיקריים: )1( להלן התפתחות סיכון האשראי הכולל

    2011בדצמבר  31  2012 בספטמבר 30  

  שיעור  שיעור  סיכון אשראי  שיעור  אשראי סיכון  

  השינוי  מסך הכל  כולל לציבור  מסך הכל  כולל לציבור  ענפי משק

  %  %  במיליוני ש"ח  %  במיליוני ש"ח  

  )9.2(  0.6  2,217  0.5  2,014  חקלאות

  )5.2(  13.8  49,483  12.8  46,933  תעשיה

  -  22.2  79,739  21.7  79,700  )2( בינוי ונדל"ן

  37.4  0.5  1,750  0.7  2,405  ומים חשמל

  5.7  8.7  31,117  9.0  32,884  מסחר

  5.2  1.4  5,001  1.4  5,259  בתי מלון, שרותי הארחה ואוכל

  )1.7(  1.9  6,732  1.8  6,620  תחבורה ואחסנה

  )10.6(  2.4  8,486  2.1  7,584  תקשורת ושרותי מחשב

  5.0  10.4  37,226  10.6  39,096  שרותים פיננסיים

  )5.4(  3.5  12,540  3.2  11,865  אחרים שרותים עיסקיים

  1.9  2.3  8,233  2.3  8,393  שרותים ציבוריים וקהילתיים

  8.0  16.5  59,270  17.4  64,037   הלוואות לדיור –אנשים פרטיים 

  6.3  15.8  56,837  16.5  60,431   אחר –אנשים פרטיים 

  2.4  100.0  358,631  100.0  367,221  סך הכל

לרבות סיכון אשראי חוץ מאזני, השקעות באגרות חוב של הציבור ונכסים אחרים אשראי ו לפני הפרשה להפסדי  )1(

   בגין מכשירים נגזרים.

מיליון ש"ח וסיכון אשראי חוץ  1,013כולל הלוואות לדיור שהועמדו לקבוצות רכישה הנמצאות בהליכי בניה בסך   )2(

  .2011בדצמבר  31-ל מיליון ש"ח בהתאמה 2,032-מיליון ש"ח ו 932לעומת  מיליון ש"ח 2,169מאזני בסך 
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  התפתחות רבעונית של האשראי לציבור לפי מגזרי פעילות עיקריים: להלן

  2012      2011        

  רביע   

  שלישי

  רביע 

  שני

  רביע 

  ראשון

  רביע 

  רביעי

  רביע 

  שלישי

  רביע 

  שני

  רביע

  ראשון

        במיליוני ש"ח  

 77,826  79,720  81,579  83,045  84,039  86,128  89,084  משקי בית *

 19,153  19,371  19,604  20,039  20,207  20,819  21,014  עסקים קטנים

 73,404  74,001  76,507  77,571  77,660  74,815  70,895  בנקאות עסקית

 46,116  46,376  50,108  50,536  49,257  49,834  51,088  בנקאות מסחרית

  7,666  7,587  8,171  9,074  8,451  8,658  8,508  בנקאות פרטית 

  906  1,293  1,346  1,055  886  1,173  875  ניהול פיננסי, שוקי הון ואחר

225,071  228,348 237,315 241,320 240,500 241,427 241,464  סך הכל

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

  הלן נתונים נוספים על האשראי הכוללל

   מאזני לפי גודל האשראי ללווה בודד:-אי לציבור* וסיכון אשראי חוץהאשרסך כל הלן התפלגות ל

  2012 בספטמבר 30  

  מסך הכלשיעור   מסך הכלשיעור   ממספרשיעור   
  אשראי חוץ מאזני  האשראי המאזני  הלווים  תקרת האשראי באלפי ש"ח

      %  עד   -מ 

0  80  83.3  6.2  19.4  

80  600  13.9  18.1  10.8  

600  1,200  1.7  10.4  2.7  

1,200  2,000  0.5  5.0  1.9  

2,000  8,000  0.4  9.0  5.0  

8,000  20,000  0.1  7.1  4.9  

20,000  40,000  0.05  7.4  6.2  

40,000  200,000  0.04  16.2  17.7  

200,000  800,000  0.01 **  14.3  20.6  

  10.8  6.3  *** 0.00    800,000מעל 

  100.0  100.0  100.0    סך הכל

  

  .ראה הערות בעמוד הבא
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  2011 בדצמבר 31  

  מסך הכלשיעור   מסך הכלשיעור   שיעור   
  אשראי חוץ  האשראי  ממספר  

  מאזני  המאזני  הלווים  תקרת האשראי באלפי ש"ח

      %  עד   -מ 

0  80  83.3  6.0  18.4  

80  600  14.1  17.6  11.1  

600  1,200  1.6  9.3  2.7  

1,200  2,000  0.4  4.5  1.9  

2,000  8,000  0.4  8.8  5.4  

8,000  20,000  0.1  7.2  5.7  

20,000  40,000  0.05  7.2  6.6  

40,000  200,000  0.04  17.0  19.4  

200,000  800,000  0.01 **  13.9  17.9  

  10.9  8.5  *** 0.00    800,000מעל 

  100.0  100.0  100.0    סך הכל

  הפסדי אשראי.ללפני ניכוי הפרשות  *

  לווים. 143 -  2011בר בדצמ 31-לווים וב 159 - 2012 בספטמבר 30- ב **

  לווים. 25 -  2011בדצמבר  31-לווים וב 19 - 2012 בספטמבר 30- *** ב

 800להלן פירוט יתרות אשראי לציבור וסיכון אשראי חוץ מאזני שהיקפם ללווה בודד עולה על 
   :מיליון ש"ח בחתך מפורט יותר של תחומי האשראי ובחתך של ענפי משק

  :ראי של לווה. סיכון אשראי לפי גודל אש1

      2012 בספטמבר 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  ש"ח במיליוני

      במיליוני ש"ח       עד   -מ 

800  1,200  8  -  3,837  -  4,044  -  

1,200  1,600  5  -  4,629  -  2,469  -  

1,600  2,000  2  -  2,527  -  857  -  

2,000  2,400  3  1  2,307  4  4,274  2,046 )1(  

2400  2,470  1  -  2,398  -  72  -  

  2,046  11,716  4  15,698  1  19    סך הכל

שליטה  ו/או מחזיקים באמצעי 20%כל הצדדים הקשורים הם תאגידים שהבנק מחזיק בהם עד 
  להפסדי אשראי.ראים המפורטים בטבלה הנ"ל חובות שבגינם בוצעו הפרשות בבנק. אין בין האש

 וזאת לאחר  מיליארד ש"ח 2אשראי לבעל עניין בסך של  הועמד 2012 באוקטובר 29בתאריך   )1(

  התקיימות תנאים מתלים.

   ).2012-01-266487(אסמכתא  2012 באוקטובר 29למידע נוסף ראה דיווח מיידי מיום   

  לעיל. 5-6פים ראה עמודים לפרטים נוס
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      2011בדצמבר  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  ש"ח במיליוני

      במיליוני ש"ח       עד   -מ 

800  1,200  14  1  7,592  708  5,529  147  

1,200  1,600  5  -  4,527  -  2,011  -  

1,600  2,000  3  -  2,535  -  2,559  -  

2,000  2,400  1  -  1,640  -  566  -  

2,400  2,710  2  -  5,009  -  293  -  

  147  10,958  708  21,303  1  25    סך הכל

  סיכון אשראי לפי ענפי משק .2

      2012 בספטמבר 30  

  חוץ מאזניסיכון אשראי   ינאשראי מאז  מספר לווים  

    במיליוני ש"ח    

  5,772  4,134    6  תעשיה

  1,651  3,538    5  בינוי ונדל"ן

  236  801    1  שירותים ציבוריים וקהילתיים

  550  2,956    2  תקשורת ושירותי מחשב

  2,165  2,883    3  שירותים פיננסיים

  536  1,161    1  חשמל ומים

  806  225    1  מסחר

  11,716  15,698    19  סך הכל

  
  

      2011בדצמבר  31  

  סיכון אשראי חוץ מאזני   ינאשראי מאז  מספר לווים  

    במיליוני ש"ח    

  5,961  6,948  9  תעשיה

  2,293  5,759  8  בינוי ונדל"ן

  19  853  1  שירותים ציבוריים וקהילתיים

  846  2,917  2  תקשורת ושירותי מחשב

  356  3,686  3  שירותים פיננסיים

  790  977  1  חשמל ומים

  693  163  1  מסחר

  10,958  21,303  25  סך הכל
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  :מהון הבנק (לצורך הלימות הון) 15%האשראי לקבוצות לווים אשר חבותם עולה על   .3

        2012 בספטמבר 30ליום 

קבוצת 

  לווים

סיכון אשראי 

  מאזני

  סיכון אשראי 

  חוץ מאזני 

סה"כ סיכון 

  אשראי

מזה: מכשירים 

  נגזרים 

  

  מההון %

           מיליוני ש"ח  

1  6,003  1,445  7,448  45  17.3  

 10%סה"כ חבות של לווים גדולים, קבוצות לווים וקבוצות לווים בנקאיות שחבותם מעל   .4
לעומת מגבלת בנק ישראל של  מהון הבנק 27.7% 2012 בספטמבר 30-מהון הבנק מהווה ב

  .מהון לצורך הלימות הון 120%

  חובות בעייתיים

  :וקבוצתיותלאחר הפרשות פרטניות  סיכון אשראי בעייתילהלן 

     2012 בספטמבר 30     2011 בדצמבר 31  

    מאזני חוץ מאזני  סך הכל  מאזני  חוץ מאזני  סך הכל

    במיליוני ש"ח         

  חובות פגומים  5,603  315  5,918  5,118  369  5,487

  חובות נחותים  2,149  169  2,318  1,118  78  1,196

  בות בהשגחה מיוחדתוח  2,872  641  3,513  3,570  473  4,043

  סך הכל  10,624  1,125  11,749  9,806  920  10,726

  סיכון אשראי בעייתי:

     2012 בספטמבר 30  2011בדצמבר  31

    סיכון אשראי בעייתי  בעייתי סיכון אשראי

    במיליוני ש"ח     

  סיכון אשראי בעייתי מסחרי  12,860    11,841  

  קמעונאי סיכון אשראי בעייתי  1,286    1,440  

  סך הכל  14,146    13,281  

  הפרשה להפסדי אשראי  2,397    2,555  

    

10,726  

    

11,749  

  אשראי בעייתי לאחר הפרשה 

  להפסדי אשראי

 31-במיליון ש"ח  448לעומת  מיליון ש"ח 418-ב 2012 בספטמבר 30-בהסתכם  האשראי לממשלות
  .3.7% של עלייה, 2011 בספטמבר 30-לובהשוואה  6.7%של  ירידה ,2011בדצמבר 



  דוח הדירקטוריון

54 
 

   ניירות ערך

 47.9לעומת  ש"ח מיליארד 56.2-בהסתכמו  2012 בספטמבר 30-בניירות ערך השקעות הקבוצה ב
 30-בהשוואה ל 46.5%, ועלייה של 2011בדצמבר  31-לבהשוואה  17.2% של עלייהמיליארד ש"ח, 

  .2011 בספטמבר

   .ניירות ערך זמינים למכירהו ירות ערך למסחרקטגוריות: ני לשתימסווגים בקבוצה ניירות הערך 

וההפרש בין השווי ההוגן לעלות המופחתת נזקף  ניירות ערך למסחר מוצגים במאזן לפי שווי הוגן,
ניירות ערך זמינים למכירה מוצגים לפי שווי הוגן, וההפרש בין השווי ההוגן לדוח רווח והפסד. 

ח כולל אחר שנקרא "התאמות בגין הצגת ניירות ערך ברוומוצג בסעיף נפרד בהון  המופחתתלעלות 
. בכל מקרה שבו ירידת הערך הינה בניכוי המס המתייחסזמינים למכירה לפי שווי הוגן" ("הון") 

   .לחשבון רווח והפסדנזקף בעלת אופי אחר מזמני ההפרש 

בעלת אופי רידת ערך בין י ההבחנהותיק ניירות הערך  שערוךבהמדיניות החשבונאית והטיפול  עללפרטים 

השנתי  לדוח הכספי 1 ביאורוב 67זמני או אחר מזמני, ראה בפרק מדיניות החשבונאית הקריטית בעמוד 

  .2011שנת ל

  

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

    2012 בספטמבר 30 

   הפסדים שטרם  רווחים שטרם   
 הערך שווי משו מהתאמותמו מהתאמות מומשו עלות 
 במאזן הוגן  לשווי הוגן  לשווי הוגן מופחתת 

    במיליוני ש"ח  
      אגרות חוב

 42,704 42,704 )190( 423 42,471 זמינות למכירה
 11,343 11,343 ) *23( * 203 11,163 למסחר

 53,634 626 )213( 54,047 54,047 
      מניות וקרנות 

 1,973 1,973 )15( 307 1,681 למכירה זמינות
 163 163 ) *1( * 7 157 למסחר

 1,838 314 )16( 2,136 2,136 
 56,183 56,183 )229( 940 55,472 סך כל ניירות הערך

  * נזקף לרווח והפסד. 
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    2011בדצמבר  31 

   הפסדים שטרם  רווחים שטרם   
 הערך שווי מומשו מהתאמות מהתאמות מומשו עלות 
 במאזן הוגן  לשווי הוגן  לשווי הוגן מופחתת 

    במיליוני ש"ח  
      אגרות חוב

 36,003 36,003 )748( 227 36,524 זמינות למכירה
 9,381 9,381 ) *66( * 78 9,369 למסחר

 45,893 305 )814( 45,384 45,384 
      מניות וקרנות 

 2,191 2,191 )26( 341 1,876 למכירה זמינות
 361 361 ) *6( * 4 363 למסחר

 2,239 345 )32( 2,552 2,552 
 47,936 47,936 )846( 650 48,132 סך כל ניירות הערך

 * נזקף לרווח והפסד.

 20.5%- וכווג כזמין למכירה ס הקבוצהמתיק הנוסטרו של  79.5%-כ 2012 בספטמבר 30ליום 
נן ימשווי ניירות הערך ה 3.8%-כ ת הערך.תיק ניירו . סיווג זה מקנה גמישות בניהולכתיק למסחר

השקעות במניות של חברות שאינן מוצגות על בסיס השווי המאזני, אלא לפי עלות או שווי שוק של 
  המניות הנסחרות בבורסה.

  להלן נתונים על פעילות הקבוצה באגרות חוב:

  לתקופה שהסתיימה ביום   

 בספטמבר 30  

2012  

 בספטמבר 30

2011  

  ש"ח במיליוני   

  29,621  32,451  אגרות חוב שיצאו לפדיון ו/או נמכרו (זמינות למכירה)

  11,022  37,760  זמינות למכירה רכישות אגרות חוב

      מהשקעות באגרות חוב:נטו רווח 

  948  1,024  ריבית הכנסות   

  197  263  אגרות חוב זמינות למכירהומירידת ערך של ממכירת נטו  רווח  

      שלטרם מומש מהתאמה לשווי הוגן  שמומש ו/או רווח  

  136  148  אגרות חוב למסחר  

  
  :הלהלן פירוט הרכב ההשקעות באגרות חוב לפי סוגי הצמד

    2011בדצמבר  31    2012 בספטמבר 30  

ממשלת   

  ישראל

  ממשלות 

  זרות

  חברות 

  אחרות

ממשלת 

  ישראל

  ממשלות 

  זרות

  חברות 

  אחרות

        במיליוני ש"ח  

              מטבע ישראלי:

  619  -  19,227  902  -  28,231  צמוד-לא  

  861  -  7,124  1,114  -  3,683  צמוד למדד  

  12,118  3,858  1,577  12,854  4,994  2,269  מט"ח כולל צמוד מט"ח

  * 13,598  3,858  27,928  * 14,870  4,994  34,183   סך הכול אגרות חוב

מיליון ש"ח ליום  1,605-ו 2012בספטמבר  30ליום  "חמיליון ש 1,336 (Subordinated) נחותותמזה אגרות חוב   *
  .2011בדצמבר  31
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בתשעת ממשלת ארה"ב. באגרות חוב של ממשלת ישראל וברובו תיק אגרות החוב מושקע 
בהשקעות של  ,9.4%-מיליארד ש"ח כ 1.3 -כ של עלייהחלה  2012של שנת  החודשים הראשונים

  באגרות חוב במט"ח בחו"ל.  הקבוצה באגרות חוב של חברות, וזאת בעיקר

  :להלן שווי ניירות הערך לפי אופן המדידה במיליוני ש"ח

  2011בדצמבר  31 2012 בספטמבר 30  

  34,219  40,689   ניירות ערך הנסחרים בשוק פעיל 

  11,600  12,735  נתונים נצפים משמעותיים אחריםניירות ערך לפי 

  2,117  2,759  ותאו לפי על נתונים לא נצפיםניירות ערך לפי 

  47,936  56,183  סך הכל
  

  לדוחות הכספיים. 2 ביאורלפרטים נוספים ראה 

  

להלן טבלת פירוט ההשקעות באגרות חוב של חברות בלבד (ללא בנקים) שהונפקו בישראל 
  ובחו"ל לפי ענפי משק (תיק זמין למכירה ולמסחר):

    2011בדצמבר  31  2012בספטמבר  30  

  הונפק בחו"ל  הונפק בישראל  ק בחו"להונפ  הונפק בישראל  

        מיליוני ש"חב  ענף משק

  -  -  5  -  חקלאות

  313  71  742  187  תעשיה

  92  41  199  45  בינוי ונדל"ן

  181  216  191  725  חשמל ומים

  -  331  -  326  מסחר

  -  26  12  31  תחבורה ואחסנה

  149  79  271  53  תקשורת ושרותי מחשב

  5,776  610  6,989  506   שירותים פיננסיים

  34  16  80  58  שירותים עסקים ואחרים

  75  24  100  23  שירותים ציבוריים וקהילתיים

  6,620  1,414  8,589  1,954  סך הכל

  
  התיק הזמין למכירה

  להלן הרכב התיק הזמין למכירה:

    שינוי  2011בדצמבר  31  2012בספטמבר30  

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

          במיליוני ש"ח  

  5,156  1,545  19,362  16,641  24,518 18,186  אגרות חוב 
  )129(  )89(  1,467  724 1,338 635  מניות וקרנות 

  5,027  1,456  20,829  17,365  25,856 18,821  סך הכל
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 663להון סך של  2012של שנת  בתשעת החודשים הראשונים ףבגין התיק הזמין למכירה נזק  .א
ערך בגין  עלייתושל אגרות חוב ממשלת ישראל  ערך עלייתבשל יקר בע(לפני מס) מיליון ש"ח 

 1,008סך של ערך ב ירידתל זאת בהשוואה. עקב ירידת התשואות אג"ח של בנקים בחו"ל
  בתקופה המקבילה אשתקד. (לפני מס) מיליון ש"ח 

מיליון ש"ח לעומת  263בסך של  ממכירת אגרות חוב רווחיםנזקפו לרווח והפסד  כמו כן  .ב
  בתקופה המקבילה אשתקד.מיליון ש"ח  197בסך  ווחיםר

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

לשנה שהסתיימה    חודשים שהסתיימו ביום לתשעה  
  ביום

  בספטמבר 30  
2012  

  בספטמבר 30
 2011  

  
  2011בדצמבר  31

    במיליוני ש"ח   

       זמינים למכירה בגין ניירות ערך רווחים 
  1,006  754 950  שנזקפו לרווח והפסד 

      התאמות לקרן הון של ניירות ערך זמינים
  )1,021(  )1,008( 663  למכירה בהון 

  להלן פירוט היתרות נטו בהון (התאמות נטו בגין ניירות ערך זמינים למכירה לפני מס):   .ד

  תנועה  רבעונית  בדצמבר  31  בספטמבר  30  

ברביע השלישי  ברביע השני  ברביע הראשון  2011  2012  

          במיליוני ש"ח  

  53  )156(  80  315  292  מניות

  )18(  45  )9(  151  169  אגרות חוב ממשלת ישראל

  6  2  5  )2(  11  אגרות חוב ממשלות זרות 

  257  )58(  524  )670(  53  אגרות חוב אחרות *

  )3(  )53(  )12(  )118(  )187(  בעיקר גידורי נ"ע ** והשאלות

  295  )220(  588  )324(  338  סך הכל

  )84(  67  )198(  106  )108(  המס המתייחס

  211  )153(  390  )218(  230  סך הכל נטו
  

  .מיליון ש"ח 61-כ שהונפקו על ידי בנקים זרים נחותיםכתבי התחייבות  בגיןיתרת ירידת הערך המצטברת מזה   *

  הערה ג'. 2גודרות. ראה באור שנזקפו לרווח והפסד במקביל לאגרות החוב המ  **

  

הוגן היתרה המצטברת נטו של התאמות ניירות ערך המוחזקים בתיק הזמין למכירה לשווי 
מיליון ש"ח (לאחר השפעת המס),  230של  חיובימסתכמת בסכום  2012 בספטמבר 30ליום 

  הדוח. ךמייצג רווח שטרם מומש לתארי סכום זה

של ניירות נוספת ערך  עלייתנרשמה  2012 בנובמבר 20ם ליוועד  2012 באוקטובר 1החל מיום 
  מיליון ש"ח נטו, לאחר מס). 133(מיליון ש"ח  206הערך זמינים למכירה בסך 

הינה בהם קיימת ירידת ערך, הרי שבתיק הזמין למכירה בניירות ערך להערכת הנהלת הבנק, 
חזיק את ההשקעות עד אופי זמני. בכוונתו וביכולתו של הבנק להמשיך ולה בעלתברובה 

להשבה החזויה של מלוא העלות של הנכסים או עד לפדיון, לכן נזקפת ירידת ערך זו להון. 
בדוח השנתי  1בביאור בעיקרי המדיניות החשבונאית  והקריטריונים שפורט זאת, על בסיס

2011.  
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  :2012 בספטמבר 30להלן ירידת ערך של ניירות ערך זמינים למכירה שנזקפה להון ליום   .ה

  *משך זמן ירידת הערך מאז תחילת הירידה    

 6עד     

  חודשים

6-9 

  חודשים

9-12 

  חודשים

 12מעל 

  חודשים

  

  סך הכל

        במיליוני ש"ח    

              שיעור הירידה

  1  -  -  -  1  מניות  10%עד 

אגרות חוב מגובות   

  נכסים

  

1  

  

-  

  

-  

  

20  

  

21  

  113  101  -  1  11  אגרות חוב אחרות  

  135  121  -  1  13  סך הכל  

  14  -  -  -  14  מניות  20%-10%

אגרות חוב מגובות   

  נכסים

  

-  

  

-  

  

-  

  

3  

  

3  

  41  41  -  -  -  אגרות חוב אחרות  

  58  44  -  -  14  סך הכל  

  -  -  -  -  -  מניות  30%-20%

אגרות חוב מגובות   

  נכסים

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  12  12  -  -  -  אגרות חוב אחרות  

  12  12  -  -  -  סך הכל  

  -  -  -  -  -  ניותמ  30%מעל 

אגרות חוב מגובות   

  נכסים

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  -  -  -  -  -  אגרות חוב אחרות  

  -  -  -  -  -  סך הכל  

  15  -  -  -  15  מניות  סך הכל

אגרות חוב מגובות   

  נכסים

  

1  

  

-  

  

-  

  

23  

  

24  

  166  154  -  1  11  אגרות חוב אחרות  

  205  177  -  1  27    סך כללי

בדוח  67בין ירידת ערך בעלת אופי זמני או אחר מזמני ראה בעמוד  וההבחנההערך ניירות  שערוךהטיפול ב בנושא

  .2011הכספי לשנת 

  

  משך זמן ירידת הערך מאז תחילת הירידה משמעו מאז תחילת ירידת ערך כלשהיא של נייר הערך.  *
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  התיק למסחר

  להלן הרכב התיק למסחר:

    שינוי  2011בדצמבר  31  2012 בספטמבר 30  

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

          במיליוני ש"ח  

  918  1,044  8,588  793  9,506  1,837  אגרות חוב 

  )211(  13  361  -  150  13  מניות וקרנות 

  707  1,057  8,949  793  9,656  1,850  סך הכל

  
בדוח רווח והפסד , 2012של שנת  בתשעת החודשים הראשוניםבגין אגרות חוב למסחר נרשמו 

מיליון ש"ח  136בסך  רווחיםמיליון ש"ח לעומת  148טרם מומשו בסך של ששמומשו ו רווחים
 3בסך שמומשו ושטרם מומשו  רווחיםבגין מניות וקרנות נרשמו  .בתקופה המקבילה אשתקד

  תקופה המקבילה אשתקד.ב מיליון ש"ח 133 ךלעומת רווחים בסמיליון ש"ח 

  השקעות בניירות ערך שהונפקו בחו"ל

מיליארד דולר) ניירות ערך  5.3-(כ ש"חמיליארד  20.7- כ כוללרות הערך של הקבוצה תיק ניי
 81%-מהם כ ,Investment Grade)( בדרוג השקעה מדורגים )1.8%-שהונפקו בחו"ל שכולם (פרט לכ

של בנקים בחו"ל  נחותותהתיק כולל אגרות חוב  .AAAבדרוג  45%-ומעלה מזה כ (-A)בדרוג 
  .מיליון ש"ח 1,336בשווי הוגן של 

  להלן הרכב ההשקעות בניירות ערך שהונפקו בחו"ל:

  2011בדצמבר  31  2012 בספטמבר 30 

 תיק סחיר תיק זמין תיק סחיר תיק זמין 

   במיליוני ש"ח הערך במאזן

 251 5,089 346 6,869 ממשלתיותאגרות חוב 

 366 7,854 120 5,644 בנקים ומוסדות פיננסייםאגרות חוב 

 120 2,444 522 4,365  ת חוב מגובות נכסיםאגרו

 56 1,254 849 1,308  אגרות חוב אחרות

  -  724  13  635   מניות וקרנות

 793 17,365 1,850 18,821 סך הכל

  
ניירות הערך שהונפקו בחו"ל  שנזקפה להון בגין(הקיזוז בין עליות וירידות ערך) נטו הערך  יתעלי

   .מיליון ש"ח לאחר מס) 125 -(כמיליון ש"ח  194בסך של , מסתכמת 2012 בספטמבר 30ליום 
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אגרות החוב של בנקים ומוסדות פיננסיים מחוץ לישראל (לא כולל אגרות חוב  פילוחלהלן 
  :2012בספטמבר  30לפי דירוגים ולפי מדינות ליום  נכסים) ותמגוב

  
 סך הכל

  ללא 
  דרוג

BB+   
  B-עד 

BBB+  
  BBB-עד 

  
A- 

 
A  

 
A+

AAA   
  AA-עד 

   

    במיליוני ש"ח          

  )2לפי רמת בנק ( -ארצות הברית                 

215  -  -  4  211  -  -  -  CITIGROUP INC NY 

  

273  

  

-  

  

-  

  

-  

  

14  

  

259  

  

-  

  

-  

BANK OF AMERICA  

  MERRILL LYNCH)  (כולל 

411  -  -  -  -  77  334  -  GOLDMAN, SACHS AND CO. 

213  -  -  50  -  163  -  -  MORGAN STANLEY 

  ) 3() 2( אחר -ארצות הברית   40  133  209  -  37  -  50  469

  הממלכה המאוחדת (בריטניה)  373  -  297  495  144  -  -  1,309

  )1אוסטריה (  21  -  -  -  -  -  -  21

  )5( )1איטליה (  222  -  -  -  35  -  -  257

  )1גרמניה (  419  155  25  112  -  -  -  711

  )1הולנד (  157  277  135  112  19  -  -  700

  )1לוכסמבורג (  -  -  -  -  15  -  -  15

  )5) (1ספרד (  67  -  -  34  23  -  -  124

  )1צרפת (  491  -  33  -  -  -  -  524

  שוויץ  -  -  20  -  -  -  -  20

  אוסטרליה  118  -  -  -  -  -  -  118

  שוודיה  64  -  17  -  4  -  -  85

  ניו זילנד  119  -  -  -  -  -  -  119

  נורווגיה  -  31  -  -  -  -  -  31

  קוריאהדרום   -  43  -  -  -  -  19  62

  דנמרק  -  66  -  -  21  -  -  87

  )4סכום כולל (  2,091  1,039  1,235  978  352  -  69  5,764
  
 מיליון ש"ח. 2,352בסך  Eurozoneרו ימדינות גוש הא )1(
 מיליון ש"ח. 1,581מדינות ארה"ב בסך  )2(
  בארצות הברית. בנקים 5-סכום זה כולל השקעות ב )3(
מיליון ש"ח  1,336הוא  2012 בספטמבר 30ההוגן שלהן ליום  שהשווי Subordinated נחותות כולל אגרות חוב  )4(

  ).(כולל תיק זמין ותיק מסחרי
ראה פרק "חשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם" סעיף "סיכוני מסויימות חשיפה למדינות זרות  בנושאלפרטים נוספים  )5(

 אשראי", "חשיפה למדינות זרות".
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אגרות החוב של בנקים ומוסדות פיננסיים מחוץ לישראל (לא כולל אגרות חוב  פילוחלהלן 
  :2011 בדצמבר 31לפי דירוגים ולפי מדינות ליום  נכסים)מגובות 

  
 סך הכל

  ללא 
  דרוג

BB+   
  B-ד ע

BBB+  
  BBB-עד 

  
A- 

 
A  

 
A+

AAA   
  AA-עד 

   

    במיליוני ש"ח          

  )2לפי רמת בנק ( -ארצות הברית                 

614  -  -  -  -  -  614  -  CITIGROUP INC NY 

  

241  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

241  

CHASE MANHATTAN BANK,

N.A.  

  

527  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

523  

  

-  

  

4  

BANK OF AMERICA 

  MERRILL LYNCH) (כולל 

360  -  -  -  -  -  154  206  GOLDMAN, SACHS AND CO. 

280  -  -  -  -  239  41  -  MORGAN STANLEY

283  -  -  -  -  -  -  283  WELLS FARGO BANK N.A. 

  ) 3() 2( אחר -ארצות הברית   39  -  62  -  -  -  350  451

  הממלכה המאוחדת (בריטניה)  528  806  293  -  -  -  88  1,715

  )1אוסטריה (  -  -  20  -  -  -  -  20

  )5) (1איטליה (  -  -  359  -  -  -  -  359

  )1גרמניה (  284  -  -  -  -  -  35  319

  דנמרק  -  -  88  -  -  -  -  88

  )1הולנד (  427  320  56  -  18  -  -  821

  )1לוכסמבורג (  -  -  -  -  -  -  14  14

  )5)(1ספרד (  340  -  -  -  -  -  30  370

  )1צרפת (  375  189  -  -  -  -  20  584

  שוויץ  8  -  -  -  -  -  85  93

  אוסטרליה  567  -  -  -  -  -  -  567

  שוודיה  33  67  -  -  -  -  56  156

  ניו זילנד  253  -  -  -  -  -  -  253

  נורווגיה  29  -  -  -  -  -  -  29

  )2קנדה (  19  -  -  -  -  -  -  19

  דרום קוריאה  -  38  -  -  -  -  19  57

  )4סכום כולל (  3,636  2,229  1,640  -  18  -  697  8,220

 מיליון ש"ח. 2,487בסך  Eurozoneרו מדינות גוש האי )1(
 מיליון ש"ח. 2,775מדינות צפון אמריקה (ארה"ב וקנדה) בסך  )2(
  בארצות הברית. בנקים 6-סכום זה כולל השקעות ב )3(
מיליון ש"ח (כולל  1,605הוא  2011בדצמבר  31שהשווי ההוגן שלהן ליום  Subordinated נחותותכולל אגרות חוב  )4(

 תיק זמין ותיק מסחרי).
ראה פרק "חשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם" סעיף "סיכוני  זרות מסויימותפרטים נוספים בנושא חשיפה למדינות ל )5(

 אשראי", "חשיפה למדינות זרות".
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  . השקעות בניירות ערך מגובי נכסים בחו"ל1

 מדורגים(משכנתאות ושאינם משכנתאות) שכולם  של הקבוצה ניירות ערך מגובי נכסיםתיק 
 1.2- (כ ש"חמיליארד  4.9-כ מסתכם 2012 בספטמבר 30-ל .(Investment Grade) השקעה  בדרוג

-מיליארד ש"ח (כ 4.4-מתוך התיק הנ"ל כ, 2011מיליארד ש"ח בסוף  2.6לעומת  מיליארד דולר) 
   מיליארד דולר) מסווג בתיק הזמין למכירה והיתרה בתיק למסחר. 1.1

כולל  2012בספטמבר  30ות ערך מגובי נכסים בחו"ל ליום התיק הזמין למכירה של השקעות בנייר
מסך אגרות החוב  94% מיליארד ש"ח. 3.0- השקעה באגרות חוב מגובות משכנתאות בסכום של כ

 ,FNMA)סוכנויות פדראליות בארה"ב  הונפקו על ידיהמגובות משכנתאות שבתיק הזמין 
FHLMC, GNMA)   שדירוג האשראי שלהן הינוAAA. כריע של יתר אגרות החוב מדורג הרוב המ

AAA . 

   :להלן ריכוז ההשקעות באגרות חוב מגובות נכסים בתיק הזמין למכירה

      2012 בספטמבר 30 

   
 עלות מופחתת

  רווחים 
 שטרם מומשו

הפסדים שטרם 
 מומשו

  הערך במאזן 
 (שווי הוגן)

    במיליוני ש"ח 

MBS 2,992 )2( 28 2,966 אגרות חוב מגובות משכנתאות 

ABS אגרות חוב מגובות נכסים     
 1,373 )22( 50 1,345  :שאינם משכנתאות

 CLO  1,293 50 )21( 1,322  מזה:

  51  )1(  -  52 אחר      

 4,365 )24( 78 4,311 סך הכל
  

  

      2011בדצמבר  31 

   
 עלות מופחתת

  רווחים 
 שטרם מומשו

הפסדים שטרם 
 מומשו

  הערך במאזן 
 (שווי הוגן)

    יליוני ש"חבמ 
MBS 1,733 )12( 23 1,722 אגרות חוב מגובות משכנתאות 
ABS אגרות חוב מגובות נכסים     

 711 )62( 3 770  :שאינם משכנתאות
 CLO 720 1 )60( 661  מזה:

 50 )2(  2  50 אחר    
  2,444 )74( 26 2,492 סך הכל

  

  .2011לשנת  הכספילדוח  3 ביאורהגדרת ניירות ערך מגובי נכסים ראה  בנושא
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  חשיפות איגוח

  )2(ו') באזל  9(טבלה השקעה בניירות ערך מגובי נכסים לפי סוגי חשיפה 

 2011בדצמבר  31 2012 בספטמבר 30  

  הסכום המצטבר של החשיפה  

    במיליוני ש"ח  

      :(MBS)ניירות ערך מגובי משכנתאות 

      ניירות ערך מסוג העבר באמצעות:

  GNMA  344  114ניירות ערך שקיימת לגביהם ערבות של ממשלת ארה"ב 

  FHLMC  291  259ועל ידי  FNMAניירות ערך שהונפקו על ידי 

  5  6  ניירות ערך אחרים

      ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים:

      או  FHLMC ,FNMA ,GNMAניירות ערך שהונפקו על ידי 

  1,017  2,402  שקיימת לגביהם ערבות של גופים אלה

  448  191  שאר ניירות הערך מגובי המשכנתאות

  3,234  1,843  (MBS)סך הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות 

      

      (ABS) ניירות ערך מגובי נכסים
  40  78  חייבים בגין כרטיסי אשראי

  5  5  דירת מגורים ביטחוןקווי אשראי לכל מטרה ב

  -  141  אשראי לרכישת רכב

  5  5  שים פרטייםאשראי אחר לאנ

  4  2  אשראי שאינו לאנשים פרטיים

  CLO  1,322  661אגרות חוב מסוג 

  6  100  אחרים

  1,653  721   (ABS) מגובי נכסים סך הכל

  2,564  4,887  סך הכל ניירות ערך מגובי נכסים 

  
 )2(ז) באזל 9(טבלה  השקעות בניירות ערך מגובי נכסים לפי משקל סיכון*

2011בדצמבר  31  2012 בספטמבר 30  2011בדצמבר  31 2012 בספטמבר 30  

  דרישות ההון בגין חשיפות איגוח  הסכום המצטבר של החשיפה  

    במיליוני ש"ח    במיליוני ש"ח  

20%  1,143  1,001  21  18  

50%  334  100  15  5  

100%  21  21  2  2  

350%  2  -  1  -  

          

  -  -  29  57  הופחתו מההון

  25  39  1,151  1,557  סך הכל

  
  תיק זמין בלבד.   * 

, ומשקל הסיכון שלהן הינו , המוצגים כהתחייבות של ממשלת ארה"בFHLMC, FNMA  ערךלא כולל ניירות 
   .0%להן ערבות מדינת ארה"ב ומשקל הסיכון שלהן  GNMA.לא כולל ניירות ערך 20%

בעת מתיק הערך המצטברת נטו שנזקפה להון הנו עלייתהסתכמה  2012 בספטמבר 30נכון ליום 
  .ש"חמיליוני  26- אגרות החוב המגובות משכנתאות בכ

סך אגרות החוב המגובות משכנתאות שאינן בערבות מדינה (ארה"ב) ואינן בחסות מוסדות 
  מיליון ש"ח.  197-פדראליים אמריקאים הן בתיק הזמין והן בתיק למסחר, מסתכם בכ
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 שנים בממוצע 3.7-כמשכנתאות היא  התקופה החזויה לפדיון של כל תיק אגרות החוב המגובות
  .(מח"מ)

בנוסף לאגרות החוב המגובות משכנתאות, כולל התיק הזמין למכירה של הקבוצה גם אגרות חוב 
 1.4-אחרות מגובות נכסים שאינם משכנתאות (אשראי לרכישת רכב, ואשראים אחרים) בסך של כ

. התקופה החזויה לפדיון ש"ח יארדמיל 1.3-בסך של כ CLOג ומס אגרות חוב מתוכן ש"ח מיליארד
  שנים בממוצע. 3.4-אגרות החוב המגובות נכסים שאינם משכנתאות היא כשל תיק 

  בחו"ל (שאינם מגובי נכסים)שהונפקו . השקעות בניירות ערך אחרים 2

מיליארד דולר)  4.1(מיליארד ש"ח  15.8-כ 2012 בספטמבר 30-בתיק ניירות הערך של הקבוצה ב
בנקים של ממשלת ארה"ב, שאינם מגובי נכסים, והכוללים בעיקר ניירות ערך  ניירות ערך

ממשלת ניירות ערך של בעיקר והיתר  חברות בדרוג השקעה שלאגרות חוב  ומוסדות פיננסיים,
  .ישראל

 1.3-מיליארד דולר) מניירות הערך הללו מסווגים בתיק הזמין למכירה וכ 3.7(מיליארד ש"ח  14.5
 34%-ומעלה, מתוכם כ -Aבדרוג מסך ניירות הערך מדורגים  76%למסחר.  תיקמיליארד ש"ח ב

  . AAAבדרוג 

בפרק "חשיפה לסיכונים ודרכי חשיפה לבנקים ומוסדות פיננסיים זרים ראה  בנושאלפרטים נוספים 

  ניהולם" סעיף "סיכוני אשראי".

שאינם ניירות ערך בגין הון בהמצטברת הערך  עלייתיתרת הסתכמה  2012 בספטמבר 30ליום 
מיליון ש"ח  90(שהם יון ש"ח מיל 140-בתיק הזמין למכירה ב , ושהםשהונפקו בחו"למגובי נכסים 

מיליון ש"ח לפני  695נרשמה עליית ערך בסך  2012של  בתשעת החודשים הראשונים .לאחר מס)
קים. בכוונת אגרות החוב שאינן מגובות נכסים והונפקו בחו"ל הן ברובן אגרות חוב של בנ .מס

  . ערכםהצפוי או לפחות עד להשבת פדיונם אלו עד למועד  בניירות ערךהבנק וביכולתו להחזיק 

  יתרת קרן   שווי הוגן 

 בספטמבר 30  
2012  

 בספטמבר 30- ב2011בדצמבר  31
2012  

    במיליוני ש"ח  

של  זמינות למכירה נחותות רות חובסך הכל אג
  שהונפקו בחו"ל בנקים

  
1,317  

  
1,534  

  
)61(  

 -  -  -  35%- ביותר מ ושירדאגרות חוב נחותות מזה: 

  
ניירות ערך שאינם מגובים בנכסים גם בתיק למסחר.  קיימיםבנוסף לתיק הזמין למכירה כאמור, 

של בנקים ומוסדות פיננסיים, ממשלתיים וכן ניירות ערך התיק למסחר כולל בעיקר ניירות ערך 
וקרנות של ניירות ערך. כל ניירות הערך שבתיק  השקעות חיצוניים תיקי ניירות ערך בניהול מנהלי

ומעלה. שווי התיק למסחר  Aדורגים מ 68%-, וכ(Investment Grade)למסחר בדירוג השקעה 
מיליארד דולר).  0.3(מיליארד ש"ח  1.3 - הסתכם ב 2012 בספטמבר 30-שאינו מגובה בנכסים ב

  , במידה שיש הפרש כזה, נזקף לחשבון הרווח והפסד. ההפרש בין השווי ההוגן לעלות המופחתת

  שהונפקו בישראל -השקעות באגרות חוב 

מיליארד ש"ח,  34.0-ב 2012 בספטמבר 30- ההשקעות באגרות חוב שהונפקו בישראל הסתכמו ב
 2.0מיליארד ש"ח אגרות חוב שהונפקו על ידי ממשלת ישראל, והיתר סך  32.0סך של מזה 

חברות של מההשקעות באגרות חוב  57.2%-כת חוב שהונפקו על ידי חברות. אגרומיליארד ש"ח 
בתיק הזמין למכירה, והיתר בתיק מסווגים מיליארד ש"ח  1.2-ב 2012 בספטמבר 30-הסתכמו בש

  למסחר. 

מיליארד ש"ח, קרן  1.2מתוך כל תיק אגרות החוב של חברות שבתיק הזמין למכירה בהיקף של 
  .מיליון ש"ח 25בסך מסתכמת השלילית בעוד הקרן מיליון ש"ח  71בסך מסתכמת  ההון החיובית
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  . השקעות במניות ובקרנות 3

מיליון ש"ח, מזה  2,136-בכ 2012 בספטמבר 30ליום מסתכם סך כל ההשקעות במניות ובקרנות 
מיליון  1,973מיליון ש"ח. מסך כל ההשקעה  1,143מיליון ש"ח ושאינן סחירות  993מניות סחירות 

  מיליון ש"ח מסווג בתיק למסחר. 163-למכירה וכזמין ש"ח מסווג 

  ):2(ב) באזל  13) (טבלה 1( רשומות בסעיף ניירות ערךובקרנות הלהלן ההשקעות העיקריות במניות 

חלק הבנק על בסיס מאוחד   

בהון הנפרע המקנה זכות 

  לקבלת רווחים

  

ערך ההשקעה במאזן 

  )2( המאוחד

  

  

 דרישות הלימות הון 

  

  /סחיר

 לא סחיר

  30   
 בספטמבר

31   
  בדצמבר 

30   
בספטמבר

31   
  בדצמבר 

30   
 בספטמבר

31   
  בדצמבר 

  2012  2011  2012  2011  2012  2011    

        במיליוני ש"ח    באחוזים  

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים 

  בע"מ 

  

9.79  

  

9.79  

  

472  

  

534  

  

42  

  

48  

  

  סחיר

  סחיר  1  2  16  17  2.2  2.2  אפריקה ישראל נכסים בע"מ

  סחיר  4  4  44  45  8.62  8.62 אוצר התישבות היהודים בע"מ

  סחיר  23  15  261  164  4.99  4.99  פרטנר תקשורת בע"מ 

) 1970אלקטרה מוצרי צריכה (

  בע"מ 

  

8.98  

  

8.98  

  

54  

  

66  

  

5  

  

6  

  

  סחיר

 לא סחיר  9  10  101  106  17.82  17.82  ת.ש.י דרכים שותפות מוגבלת 

 לא סחיר  4  4  49  49  -  - רוקונדקטשטרי הון טאואר סמי

 לא סחיר  CLS  -  -  21  21  2  2בנק 

  665מזה               

 לא סחיר  103  76  1,140  853  -  -   קרנות

 לא סחיר  6  6  69  70  -  -  אייפקס

  224מזה               

 לא סחיר  24  26  251  285  -  -  אחר

    230  192  2,552  2,136  -  -  סך הכל
  

בפרק "מגזרי פעילות בקבוצה" סעיף "ניהול ות המוצגות לפי השווי המאזני ראה לפרטים בדבר השקעות ריאלי )1(

  שוקי הון" להלן.-פיננסי

  .או לשווי עלות בלא סחיר ערך ההשקעה במאזן המאוחד שווה ליתרת שווי הוגן של ההשקעה   )2(

  

 ן ש"חמיליו 90הערך במניות בסך  עלייתהסתכמה  2012 בנובמבר 20-ועד ל 2012 באוקטובר 1- מ
  .לפני מס
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(פוזיציה) במניות ובקרנות בסעיף ניירות ערך (תיק זמין למכירה ותיק הסחיר)  ההשקעותלהלן 
  (במיליוני ש"ח):

  יתרה מאזנית  

  2011בדצמבר  31  2012 בספטמבר 30  

  1,367  993  מניות עם שער

  822  736  קרנות לפי ציטוט מצד נגדי

  363  407  מניות ללא שער

  2,552  2,136  סך הכל

  
  

  ויתרות חובה בגין מכשירים נגזרים נכסים אחרים
 15.0בסך  2012 בספטמבר 30-בהסתכמו ויתרות חובה בגין מכשירים נגזרים נכסים אחרים 

   .5.2%בשיעור של ירידה , 2011מיליארד ש"ח בסוף  15.8מיליארד ש"ח לעומת 

  התחייבויות אחרות ויתרות זכות בגין מכשירים נגזרים
 26.2בסך  2012בספטמבר  30- יות אחרות ויתרות זכות בגין מכשירים נגזרים הסתכמו בהתחייבו

   .2.2%, ירידה בשיעור של 2011מיליארד ש"ח בסוף  26.8 מיליארד ש"ח לעומת
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הקבוצה פועלת במגזרי פעילות שונים באמצעות הבנק וחברות הבנות בכל תחומי הבנקאות 
הפיננסיים. כמו כן משקיעה הקבוצה בתאגידים ריאליים הפועלים בתחומים שונים והשירותים 

  ספנות, אנרגיה, תעשיה ועוד. ,כגון ביטוח, נדל"ן

. תאור מפורט של מגזרי בהתאם למאפיינים שנקבעו על ידי בנק ישראלהינם הפעילות  מגזרי
  .2011-י לבדוח השנת ניתןואופן המדידה שלהם  הפעילות

  :ים עיקריים לפי מגזרי פעילות של סעיפי המאזן העיקרייםלהלן נתונ

  סך כל נכסים  פיקדונות הציבור  אשראי לציבור  

בספטמבר 30  

2012  

  בדצמבר   31

2011  

  

  השינוי

בספטמבר 30

2012  

בדצמבר 31

2011  

  

  השינוי

בספטמבר 30

2012  

בדצמבר 31

2011  

  

  השינוי

  %-ב  ש"ח יוניבמיל  %-ב  ש"ח במיליוני  %-ב  ש"ח במיליוני  

  7.1  83,831  89,820  2.4  130,276  133,435  7.3  83,045  89,084  )1משקי בית (

  4.9  20,068  21,042  4.6  18,109  18,950  4.9  20,039  21,014  עסקים קטנים 

  )10.1(  80,896  72,758  )15.6(  28,079  23,692  )8.6(  77,571  70,895   בנקאות עיסקית

  1.5  51,431  52,199  5.3  46,527  48,973  1.1  50,536  51,088  בנקאות מסחרית

  )1.2(  13,989  13,815  )2.2(  39,999  39,126  )6.2(  9,074  8,508  בנקאות פרטית

                   שוקי- ניהול פיננסי

  3.7  115,639  119,896  28.3  16,414  21,053  )17.1(  1,055  875  הון ואחרים

  1.0  365,854  369,530  2.1  279,404  285,229  0.1  241,320  241,464  סך הכל

האשראי למשקי בית (בנקאות  עלהבניטרול אשראי זה  .האשראי למשקי בית כולל גם הלוואות לדיור (משכנתאות) )1(
    .8.5%ש"ח וגדלו בשיעור של  מיליארד 60.7- ב 2012 ספטמברההלוואות לדיור הסתכמו בסוף  .4.7%-ופיננסים) ב

ת לקוחות ות של סעיפים חוץ מאזניים ונתונים על יתרלהלן נתונים עיקריים לפי מגזרי פעילו
   בשוק ההון:

  תיקי ניירות ערך כולל  ערבויות ואשראים  

  קרנות נאמנות  םידוקומנטרי  

 בספטמבר 30  מגזרים

2012  

בדצמבר  31

2011  

  

  השינוי

 בספטמבר 30

2012  

בדצמבר  31

2011  

  

  השינוי

  %-ב  ש"ח במיליוני  %-ב  ש"ח במיליוני  

  3.6  88,849  92,045  2.2  499  510   משקי בית

  )3.0(  6,485  6,292  9.5  1,331  1,458  עסקים קטנים

  )1( )25.7(  72,639  53,983  8.4  26,297  28,512  בנקאות עיסקית

  7.4  44,225  47,517  )2.5(  6,772  6,604  בנקאות מסחרית

  6.9  80,115  85,626  )5.3(  469  444  בנקאות פרטית

  )1( 26.7  170,005  215,371  )3.1(  883  856  ואחרים שוקי הון- ניהול פיננסי

  8.3  462,318  500,834  5.9  36,251  38,384  סך הכל

  נובע מסגמנטציה. )1(

  

  

מגזרי הפעילות 
  בקבוצה 
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  :הנקי לפי מגזרי פעילותהרווח פירוט להלן 

  חודשים שהסתיימו ביום לתשעה  לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  

  

  מגזרים

 בספטמבר 30

2012  

 בספטמבר 30

2011  

  

  יהשינו

 בספטמבר 30

2012  

 בספטמבר 30

2011  

  

  השינוי

  %  במיליוני ש"ח  %  במיליוני ש"ח  

  8.8  339  369  )25.7(  144  107  משקי בית 

  )8.1(  271  249  13.8  87  99  עסקים קטנים

  )55.1(  642  288  )37.5(  120  75  בנקאות עיסקית

  12.7  339  382  35.2  105  142   בנקאות מסחרית

  )90.5(  137  13  )140.6(  32  )13(  בנקאות פרטית 

  +  )296(  )84(  +  )183(  )80(  ניהול פיננסי: שוקי הון

  +  )94(  )28(  -     )124(  108  השקעות ריאליות                      

  +  )65(  1  -     )26(  41  אחר 

  )6.5(  1,273  1,190  +  155  479  סך הכל

   ההסברים לשינויים ברווחיות מובאים בהמשך.

   :ות רבעונית של הרווח הנקי לפי מגזרי פעילותלהלן התפתח

  2012      2011        

  

  מגזר

רביע 

  שלישי

  רביע 

  שני

  רביע 

  ראשון

  רביע 

  רביעי

רביע 

  שלישי

  רביע 

  שני

רביע 

  ראשון

          במיליוני ש"ח  

  110  85  144  25  121  141  107  משקי בית

  96  88  87  46  92  58  99  עסקים קטנים

  337  185  120  118  106  107  75  בנקאות עסקית

  147  87  105  100  144  96  142  בנקאות מסחרית

  60  45  32  36  24  2  )13(  בנקאות פרטית

  )129(  16  )183(  )27(  73  )77(  )80(  ניהול פיננסי: שוקי הון 

  )42(  72  )124(  3  )99(  )37(  108  השקעות ריאליות      

  )25(  )14(  )26(  317  )30(  )10(  41  אחר

  554  564  155  618  431  280  479  סך הכל

  

   תשואה להון לפי מגזרי פעילות

  בהתאם להוראות בנק ישראל נקבע שיש לחשב את התשואה להון שיוקצה בכל מגזר פעילות.

הוקצה בין המגזרים על פי  )2והון רובד  1לצורך חישוב יחס ההון לרכיבי סיכון (הון רובד ההון 
ובהתאם להקצאת ההון  המשוקללים של הקבוצהחלקו היחסי של כל מגזר בסך כל נכסי הסיכון 

  של הנדבך השני לכל מגזר על פי מאפייניו ומרכיביו. 

הרווח של מגזרי הפעילות הותאם להון הסיכון בכל מגזר. התשואה המותאמת לסיכון חושבה 
כיחס בין הרווח המותאם, להון המוקצה למגזר, המהווה חלק מהון הסיכון המוקצה (ראשוני 

  ומשני).
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התרומה ו RORAC - (Return on Risk Adjusted Capital)להלן תשואת הרווח מותאמת סיכון 
בהתחשב בעלות ההון על פי התשואה הרב שנתית  EVA - (Economic Value Added)לרווח הבנק 

  בתכנית העבודה, לפי מגזרי פעילות: השנקבע

הבנק בין המגזרים (על פי יחס הלימות הקצאת כל הון  על פיחושבו  RORAC-וה EVA-נתוני ה
  .)2לפי באזל  ההון בפועל

  

  2011בדצמבר  31-ל  2011 בספטמבר 30-ל  2012 בספטמבר 30- ל  

  הקצאת כל ההון    הקצאת כל ההון    הקצאת כל ההון  

 RORAC  EVA  RORAC  EVA RORAC EVA  מגזר

 במיליוני ש"ח  %  במיליוני ש"ח  % במיליוני ש"ח  %  

  )54(  8.7  28  10.9  34  11.0  משקי בית

  178  22.8  169  27.0  140  23.2  עסקים קטנים

  )60(  9.3  38  10.6  )393(  4.2  בנקאות עסקית

  54  11.4  54  11.9  70  12.3  בנקאות מסחרית

  94  22.0  78  23.4  )58(  1.8  בנקאות פרטית

  )823(  )10.1(  )692(  )12.6(  )367(  )4.3(  שוקי הון  -ניהול פיננסי 

  216  70.1  )93(  )24.2(  )28(  0.3  אחר

  )395(  8.3  )418(  7.5  )602(  6.6  סך הכל לרווח הנקי
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  משקי בית .1
  להלן תמצית רווח והפסד של מגזר משקי בית: 

פעילות חו"ל

בנקאותשוק כרטיסי בנקאות 

סך הכלמשכנתאותופיננסיםמשכנתאותההוןאשראיופיננסים
לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 2012

במיליוני ש"ח 

הכנסות ריבית, נטו :

2538(2)622711(237)מחיצוניים

4-181(540)(1)(12)730בינמגזרי

הכנסות שאינן מריבית:

148130111362-427מחיצוניים

47--145-1בינמגזרי

642225112208421,193סך כל ההכנסות

287-31140הוצאות בגין הפסדי אשראי

הוצאות תפעוליות ואחרות :

671162756242976לחיצוניים

6--6-(2)2בינמגזרי

171(1)(1)5837137(59)רווח (הפסד) לפני מיסים

הפרשה למיסים (הטבה) על 

1613481-57(21)הרווח

114(1)(2)422489(38)רווח (הפסד) לאחר מיסים
רווח נקי המיוחס לבעלי 

(7)----(7)-זכויות שאינן מקנות שליטה

  107(1)(2)352489(38)רווח נקי (הפסד)

פעילות חו"ל

בנקאותשוק כרטיסי בנקאות 

סך הכלמשכנתאותופיננסיםמשכנתאותההוןאשראיופיננסים
לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 2011

במיליוני ש"ח 

הכנסות ריבית, נטו :

2414(3)622597(246)מחיצוניים

269(1)5(484)(1)(15)765בינמגזרי

הכנסות שאינן מריבית:

1861291171001-533מחיצוניים

(52)--(72)-53(33)בינמגזרי

672229118141311,164סך כל ההכנסות

226-21233הוצאות בגין הפסדי אשראי

הוצאות תפעוליות ואחרות :

598153746441894לחיצוניים

5--5-(1)1בינמגזרי

232(2)(2)51714470רווח (הפסד) לפני מיסים

הפרשה למיסים (הטבה) על 

81--19211526הרווח

151(2)(2)32502944רווח (הפסד) לאחר מיסים
רווח נקי המיוחס לבעלי 

(7)----(7)-זכויות שאינן מקנות שליטה

144(2)(2)32432944רווח נקי (הפסד)
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  (המשך)משקי בית 

פעילות חו"ל

בנקאותשוק כרטיסי בנקאות 

סך הכלמשכנתאותופיננסיםמשכנתאותההוןאשראיופיננסים
לתשעה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 2012

במיליוני ש"ח 

הכנסות ריבית, נטו :

81,481(8)18861,952(665)מחיצוניים

640(1)13(1,482)(4)(39)2,153בינמגזרי

הכנסות שאינן מריבית:

4343723401205-1,271מחיצוניים

113--(25)-3135בינמגזרי

1,9256563425651073,505סך כל ההכנסות

3-39(10)-3214הוצאות בגין הפסדי אשראי

הוצאות תפעוליות ואחרות :

1,9764622291851152,868לחיצוניים

11--16-(5)-בינמגזרי

2587(4)185113374(83)רווח (הפסד) לפני מיסים

56401301-196(31)הפרשה למיסים (הטבה) על הרווח

2391(5)12973244(52)רווח (הפסד) לאחר מיסים

רווח נקי המיוחס לבעלי זכויות 

(22)----(22)-שאינן מקנות שליטה

2369(5)10773244(52)רווח נקי (הפסד)

11.0%תשואה להון

19,6808,12112858,1586818886,343יתרה ממוצעת של נכסים

3----3-מזה: השקעות בחברות כלולות

126,2881,048-6,6628689134,875יתרה ממוצעת של התחייבויות

21,3067,87212931,5392156661,127יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של  קרנות 

53,081---53,081--נאמנות וקרנות השתלמות

49,018-175-49,193--יתרה ממוצעת של ניירות ערך

יתרה ממוצעת של נכסים אחרים 

5,235--5,024--211בניהול

19,5578,44812760,6876420189,084יתרת אשראי לציבור

  128,43944-4,0139318133,435יתרת פיקדונות הציבור
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  (המשך)משקי בית 

פעילות חו"ל

בנקאותשוק כרטיסי בנקאות 

סך הכלמשכנתאותופיננסיםמשכנתאותההוןאשראיופיננסים
לתשעה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 2011

במיליוני ש"ח 

הכנסות ריבית, נטו :

71,264(5)17351,765(681)מחיצוניים

660(2)14(1,411)(3)(37)2,099בינמגזרי

הכנסות שאינן מריבית:

4613653851554-1,370מחיצוניים

94--(63)-2155בינמגזרי

1,8816563874461353,388סך כל ההכנסות

1428(14)-2017הוצאות בגין הפסדי אשראי

הוצאות תפעוליות ואחרות :

1,8904542411971342,799לחיצוניים

17--15-(3)5בינמגזרי

544(3)(1)188146248(34)רווח (הפסד) לפני מיסים

הפרשה למיסים (הטבה) על 

184--545088(8)הרווח מפעולות רגילות

360(3)(1)13496160(26)רווח (הפסד) לאחר מיסים

רווח נקי המיוחס לבעלי זכויות 

(21)----(21)-שאינן מקנות שליטה

339(3)(1)11396160(26)רווח נקי (הפסד)

10.9%תשואה להון

18,4116,62912353,81011515079,238יתרה ממוצעת של נכסים

4----4-מזה: השקעות בחברות כלולות

115,227760-9,4598418126,295יתרה ממוצעת של התחייבויות

20,7467,31012228,0922925356,615יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של  קרנות 

53,992---53,992--נאמנות וקרנות השתלמות

51,234-163-51,397--יתרה ממוצעת של ניירות ערך

יתרה ממוצעת של נכסים 

5,994--5,735--259אחרים בניהול

יתרת אשראי לציבור ל- 31 

19,1197,61513455,9257317983,045בדצמבר 2011
יתרת פיקדונות הציבור ל-31 

  124,78732-4,6078428130,276בדצמבר 2011
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  שינויים עיקריים בהיקף הפעילות

בהשוואה לסוף שנת  7.3%ש"ח, מיליארד  6-סך כל האשראי לציבור במגזר משקי הבית גדל ב
  בשיעור של  עלההאשראי בניטרול הלוואות לדיור   .8.5%לדיור גדלו בשיעור של  הלוואות. 2011
  מיליארד ש"ח. 3.2בסך  עלופיקדונות הציבור  .4.7%

  שינויים עיקריים ברווח הנקי

מיליון ש"ח  369-ב 2012של  בתשעת החודשים הראשונים הסתכםהנקי במגזר משקי בית הרווח 
הגידול  .8.8%מיליון ש"ח,  30של  , גידולמיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 339-בהשוואה ל

 גידולשקוזז חלקית כתוצאה מ ,3.4%מיליוני ש"ח,  117-ברווח נובע מגידול בהכנסות בסך של כ
 63סך גידול בהוצאות תפעוליות ואחרות בומ מיליוני ש"ח 11בסך בגין הפסדי אשראי בהוצאות 
   .מיליון ש"ח

  .11.0%היתה מגזר בהתשואה להון של הרווח הנקי 

  ייעוץ פנסיוני
 ספטמברם של הלקוחות המיועצים בקבוצת לאומי הידועות עד לסוף ייתרות הנכסים הפנסיוני

, לרבות קרנות השתלמות שניתן בגינן ייעוץ במסגרת הייעוץ הפנסיוני ו/או ייעוץ בהשקעות, 2012
  מיליארד ש"ח. 14.92-מסתכמות בכ

  
למידע בדבר חקיקה ורגולציה בתחום  הייעוץ הפנסיוני ראה פרק "סביבה כלכלית והשפעת גורמים חיצוניים על 

  הפעילות" סעיף "חקיקה בנקאית" לעיל.
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להלן נתונים על ביצועי הלוואות חדשות שניתנו והלוואות שמוחזרו לרכישת דירת מגורים 
  :"ש ולאומי)(בלמ ובמשכון דירת מגורים

  שיעור השינוי  2011לתשעה חודשים   2012לתשעה חודשים  

  %- ב   מיליוני ש"חב  

  7.9  9,340 10,081  מכספי הבנק
       מכספי האוצר:

  108.3  12 25  הלוואות 
  +  2 10  הלוואות עומדות 

  8.1  9,354 10,116  סך הכל הלוואות חדשות
  24.1  902 1,119  הלוואות שמוחזרו

  9.5  10,256 11,235  עיםסך כל ביצו

 לאומי למשכנתאותשניתנו על ידי בנק  *נתונים בנוגע למאפייני סיכון של הלוואות לדיור
  (בלמ"ש)

  * גילוי על הלוואות לדיור

גילוי בדוח הדירקטוריון  הבנק לכלול , נדרש2011במאי  15בנק ישראל מיום  מכתבבהתאם ל
לניהול בנקאי  451כהגדרתן בהוראה  ואות לדיורהלוהלהתפתחויות בסיכוני האשראי בתיק  בקשר

   , והפעולות המתבצעות לצורך ניהול סיכונים אלו.תקין של בנק ישראל (להלן: "הלוואות לדיור")

להלן הנתונים בנוגע למאפייני הסיכון של ההלוואות לדיור בהתאם למכתב בנק ישראל הנ"ל, 
התייחסות לצעדים שננקטו על ידי הבנק  ההתפתחויות בסיכוני האשראי ואופן ניהולם, לרבות

  לצורך התמודדות עם מאפייני סיכון אלה.

לבנק  בלמ"ש(כדוגמת: יחס החזר, שיעור מימון וכיו"ב), הינן בהתאם לדיווחי  להלןההגדרות הנזכרות בגילוי   *
  ישראל.

  
 נטו: התפתחות יתרת האשראי לדיור 

  

 גידול השיעור   לדיור יתרת האשראי 
  % - ב   י ש"חבמיליונ 

  39,344  2008דצמבר 
 8.6  42,734  2009דצמבר 
 15.4  49,319   * 2010דצמבר 
 10.3 54,386  2011דצמבר 
 8.8  59,171 2012ספטמבר

מוצגים לאחר ישום הוראת המפקח על הבנקים בדבר מדידה וגילוי של החובות  2010בדצמבר  31הנתונים ליום   * 
  הפגומים.

י לדיור בשנים האחרונות נובע מהגידול בביקושים ליחידות דיור ועלייה הגידול בהיקף האשרא
  עיקרו מהווה אשראי למטרת רכישת דירות מגורים. בבמחירי יחידות דיור, ו
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 על פי בסיסי הצמדה: נטו התפתחות יתרת האשראי
  

  לא צמוד 

שיעור 
מתיק 

  צמוד מדד  האשראי

שיעור 
מתיק 

 מט"ח האשראי

שיעור 
מתיק 

 התיקסך  האשראי

 
במיליוני 

  %-ב ש"ח
במיליוני 

  %-ב ש"ח
במיליוני 

  %-ב  ש"ח
במיליוני 

  ש"ח

  2009דצמבר 

 

15,585  36.5  

 

26,114  61.1 1,035  2.4 42,734 

 49,319 2.3 1,148 54.0 26,619 43.7 21,552 * 2010דצמבר 

  54,386 3.0 1,611 54.5 29,802 42.5 22,973  2011דצמבר 

 59,171  2.8  1,629  55.0  32,537  42.2  25,005 2012 ספטמבר

מוצגים לאחר ישום הוראת המפקח על הבנקים בדבר מדידה וגילוי של החובות  2010בדצמבר  31הנתונים ליום   * 
  הפגומים.

 בתיק האשראי קצב הגידולהיה על חשבון  ואילך 2009משנת  הגידול בתיק האשראי הלא צמוד
האטה בגידול ביתרת  מסתמנת 2011של שנת  לישימהרביע השהחל עם זאת, יחד צמוד המדד. 

תיק האשראי הלא צמוד וזאת לאור הוראת המפקח על הבנקים בנוגע להעמדת הלוואות בריבית 
  .משתנה ובכללן הלוואות על בסיס הפריים

 בריבית משתנה וקבועה:לדיור נטו, התפתחות יתרת תיק האשראי 

 משתנה  קבועה 
  סך תיק 

 האשראי
  מט"ח מדד צמוד  לא צמוד  מדד דצמו  לא צמוד 
 במיליוני ש"ח 

 49,319 1,148 15,310 20,786 11,309  766 *2010דצמבר 
 54,386 1,611  18,677 21,831 11,125  1,142  2011דצמבר 

  59,171  1,629  21,461  23,267  11,076  1,738 2012 טמברפס

מפקח על הבנקים בדבר מדידה וגילוי של החובות מוצגים לאחר ישום הוראת ה 2010בדצמבר  31הנתונים ליום   * 
  הפגומים.

  התפתחות האשראי החדש לדיור על פי מסלולי ריבית: 
להלן התפתחות ביצועי האשראי החדש על פי מסלולי ריבית משתנה וקבועה (הלוואה בריבית 

  משתנה הינה הלוואה שהריבית שהיא נושאת עשויה להשתנות לאורך תקופת חיי ההלוואה):

 2012      2011  2010 2009  

 

רביע 

 שלישי

רביע 

  שני

רביע 

  ראשון

רביע 

  רביעי

רביע 

  שלישי

רביע 

  שני

רביע 

  ראשון

ממוצע 

  שנתי

ממוצע 

  שנתי

        שיעור מביצוע 

        %-ב  

 6.5 6.7 6.1 5.9 14.6 15.1 14.9  14.8  13.9  צמודה- קבועה

 4.5 11.6 8.9 17.5 42.5 43.8 45.1  44.8  38.8  צמודה - שנים ומעלה  5כל  משתנה

 15.0 20.5 15.3 19.2 9.4 7.3 5.7  4.6  4.2 צמודה - שנים  5משתנה עד 

 1.2 4.3 2.8 2.1 5.4 5.3 6.1  6.8  8.4 לא צמודה - קבועה

  -  -  -  -  -  -  -  -  5.4  לא צמודה - שנים ומעלה  5כל  משתנה

 70.5 53.8 61.6 48.8 25.0 26.2 27.0  27.6  27.5 לא צמודה - שנים  5עד  משתנה

 2.3 3.1 5.3 6.5 3.1 2.3 1.2  1.4  1.8 מט"ח- משתנה
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בתשעת החודשים בהלוואות לדיור בריבית משתנה  בלמ"ששיעור האשראי החדש שהעמיד 
. הנתונים 2011בשנת  85.7%לעומת ממוצע של  77.7%עמד על  2012של שנת  הראשונים

השונים לרבות הלוואות בהן הריבית  מתייחסים לכל מסלולי הריבית המשתנה ומגזרי ההצמדה
שיעור האשראי החדש שהעמיד בלמ"ש בהלוואות משתנה מדי תקופה של חמש שנים ומעלה. 

שנים ומעלה  5בנטרול ריבית משתנה צמודת מדד המשתנה מדי תקופה של לדיור בריבית משתנה 
 ים הראשוניםבתשעת החודש )שהוראת הפיקוח מחריגה אותה מהגדרת הלוואות בריבית משתנה(

(אשר בכללן שחרורים ממסגרות שבוצעו טרם הוראת בנק ישראל  33.5%עמד על  2012 של שנת
  בתקופה המקבילה אשתקד. 57.5%לעומת ) 2011במאי  1מיום 

  יום פיגור: 90הלוואות לדיור מעל תיק בפיגור בלהלן יתרת ה

 שיעור החוב הבעייתי סכום האשראי בפיגור  יתרת חוב רשומה 
  %- ב    יליוני ש"חבמ 

 4.0 1,587 40,024 2008דצמבר 
 3.0 1,306 43,317 2009דצמבר 
 2.1 1,046 49,911  * 2010דצמבר 
  1.7  918 54,888  2011דצמבר 

 1.4 830  59,627  2012 ספטמבר

בות מוצגים לאחר ישום הוראת המפקח על הבנקים בדבר מדידה וגילוי של החו 2010בדצמבר  31הנתונים ליום   * 
  הפגומים.

, הכוללת את ההפרשה הקבוצתית על הלוואות 2012 בספטמבר 30ההפרשה להפסדי אשראי ליום 
ליון ימ 456, הינה 2011במאי  1לדיור (להלן: "ההפרשה הכוללת") כנדרש במכתב בנק ישראל מיום 

 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה 538סך של מיתרת האשראי לדיור, לעומת  0.77%ש"ח המהווה 
מיתרת האשראי לדיור. הקיטון בהפרשה להפסדי אשראי נובע מהקיטון  0.99%אשתקד המהווה 

  .בלמ"שביתרת הפיגורים בתיק האשראי של 

  נתונים  המתייחסים לאשראי חדש לדיור:

 9.36-כהלוואות חדשות לדיור בסך של  בלמ"שהעמיד  2012של שנת  בתשעת החודשים הראשונים
  .שבלמ"ש"ח מכספי מיליארד 

  :60%התפתחות שיעור מימון, באשראי חדש, מעל 

(שיעור מימון הינו  60%בשיעור מימון הגבוה מ  בלמ"שלהלן התפתחות האשראי החדש שהעמיד 
לבין שווי הנכס  ,אף אם טרם הועמד כולו או חלקו בפועל ,היחס בין שיעור האשראי שאושר ללווה

  המשועבד בעת העמדת מסגרת האשראי):

  2012      2011  2010  

רביע   

  שלישי

רביע 

  שני

רביע 

  ראשון

  רביע 

  רביעי

רביע 

  שלישי

  רביע 

  שני

רביע 

  ראשון

ממוצע 

  שנתי

              באחוזים  

  25.3  21.7  20.9  24.0  26.2  24.5  23.2  22.6  כולל 70ועד  60מעל 

  19.7  15.3  10.4  11.2  12.0  12.8  12.0  13.6  כולל 80ועד  70מעל 

  3.1  3.0  3.6  3.3  2.7  2.5  3.5  4.0  80מעל 

 60%היו מעל  בלמ"שמההלוואות שביצע  39.6%-כ 2012של שנת  בתשעת החודשים הראשונים
  .2011שנת בממוצע בכל  38.6%לעומת מימון, 

 התפתחות שיעור מימון, יתרת תיק האשראי:

לעומת  51.35%עומד על  2012 בספטמבר 30שיעור המימון הממוצע של יתרת תיק האשראי ליום 
    .2011בספטמבר  30-ל 51.9%
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  :2-התפתחות באשראי חדש, בו יחס ההחזר נמוך מ

יחס  בו 2012של שנת  בתשעת החודשים הראשוניםשיעור האשראי החדש של הלוואות לדיור 
מסך  1%ש"ח ומטה, במועד אישור האשראי, עמד על  10,000לבעלי הכנסה של  2 -ההחזר נמוך מ

(יחס ההחזר מחושב כדלהלן:  2011בכל שנת  2%וצע ממלעומת העמדות האשראי החדשות, 
ההכנסה החודשית הקבועה של הלווה חלקי סך ההחזרים החודשיים בגין הלוואות המשכנתא 

  הקיימות וההלוואה החדשה).

  .876הוראה  על פיחישוב זה תואם את הנחיות בנק ישראל לשם דווח לפיקוח על הבנקים 

 שנה: 25-רעון ארוכים מהתפתחות באשראי חדש, בו מועדי הפי

, בהן מועדי  2012של שנת  בתשעת החודשים הראשוניםשהועמדו לדיור  החדשות שיעור הלוואות
מסך  39%על  לעומת ממוצע 30%על  שנה, עמד 25-הפירעון על פי חוזי ההלוואה ארוכים מ

עותית חלה ירידה משמ 2011של שנת  מהרביע השלישי. החל 2011ו בכל שנת שהועמדהלוואות ה
  שנה.  25בשיעור ההלוואות שהועמדו לתקופה העולה על 

אינו מעמיד הלוואות חדשות שתנאיהן מאפשרים ללווה לשלם תשלום הנמוך  בלמ"שככלל, 
  מהריבית שנצברה על ההלוואה, למעט במקרים חריגים.

  אינו מעמיד הלוואות  המובטחות בשעבוד משני, למעט במקרים חריגים.  בלמ"ש

מעמיד הלוואות חדשות בהן המידע שיש על הלווה או  בלמ"ש, בלמ"שניות האשראי של על פי מדי
  על הביטחון, במועד מתן ההלוואה, הינו שלם, מעודכן ומאומת.

  התפתחויות בסיכוני אשראי 

על רקע ביקושים ליחידות דיור, הן למטרת מגורים והן להשקעה קיימת עליה ניכרת במחירי 
מהותי בהיקף האשראי לדיור. על רקע עליית מחירים זו, גדל הסיכון הדיור, הגורמת לגידול 

הטמון בהעמדת הלוואות בשיעורי מימון גבוהים, הנובע מנטל חוב גבוה על הלווה וחשיפה גבוהה 
  יותר בעת ירידת ערך הבטוחה. 

כמו כן, שיעורי הריבית הנמוכים ששררו במשק בשנים האחרונות, ובעיקר ריבית הפריים הלא 
יה חדה במשקל ההלוואות בריבית משתנה לא צמודה, מתוך סך האשראי ימודה, הביאו לעלצ

ה  בגובה ילציבור בשוק המשכנתאות. לפיכך בסביבה של עליית ריביות הלווים חשופים לעלי
  תשלומי המשכנתא.   

 בלמ"שבעקבות ההתפתחויות הכלכליות שחלו במשק בשנים האחרונות, כפי שהוצגו לעיל, ביצע 
  מספר פעולות על מנת להתמודד עם הגידול בסיכוני אשראי הנ"ל: 

  הוחלט על החמרת המגבלות הניהוליות  2011בתחילת  בלמ"שבמסגרת ניהול הסיכונים של
למאפיינים הבאים: שיעורי מימון גבוהים, יכולת החזר חודשי שוטף, דירוגי אשראי בהתאם 

  לי הלוואה, סוגי ריבית וגובה הלוואה.  , מוצרי/מסלובלמ"שלמודל הסטטיסטי הפנימי של 

 בחן במסגרת תרחיש קיצון את השפעת ירידת ערכי הבטוחות ועליית ריביות, על  בלמ"ש
 . בלמ"שהפסדי 

"כריות הון" נוספות להתמודדות עם מאפייני סיכון  בלמ"שכחלק מתכנון ההון ויעדיו שומר 
מימון גבוהים, כרית הון בגין הפער בין שיעור  גבוהים יותר, כגון: כרית הון בגין הלוואות בשיעורי

האפשרות  בגין הון על פני מחזור כלכלי וכרית נוכחי לבין השיעור הממוצע הפרשה להפסדי אשראי
  של ירידת מחירי הנדל"ן. 
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 2012 בשנת בתשעת החודשים הראשונים בלמ"שהממוצעת שהועמדה על ידי לדיור  ההלוואה
אלפי  596 -ו 2010בשנת  אלפי ש"ח 665 , 2011בשנת אלפי ש"ח  540אלפי ש"ח לעומת  537הייתה 
   .2009שנת ש"ח ב

,  טיוטת הוראה בנושא הגבלת שיעור המימון 2012באוקטובר,  29-המפקח על הבנקים, פרסם ב
)LTV 2012בנובמבר  1) בהלוואות לדיור, אשר תחול על הלוואות שניתן להן אישור עקרוני מיום 

חדשה הינה המשך לצעדים קודמים שננקטו על ידי הפיקוח על הבנקים בשוק ואילך. ההוראה ה
   האשראי לדיור.

 2012בנובמבר  1טיוטת ההוראה הינה ביחס להלוואות לדיור, שניתן להן אישור עקרוני מיום 
ואילך. על אף האמור, רשאי תאגיד בנקאי לתת אישור עקרוני להלוואה לדיור לאחר מועד תחילת 

  להוראה. 14לי שיחול עליה האמור בהוראה, בהתקיים התנאים המפורטים בסעיף ההוראה, מב

, 70% -), בשיעור מימון גבוה מאההוראה קובעת שתאגיד בנקאי לא יאשר הלוואה לדיור (משכנת
למעט הלוואה לדיור לצורך רכישת דירה ראשונה של לווה, לגביה יחול שיעור מימון מרבי של 

ה שתאגיד בנקאי לא יאשר הלוואה ללווה לצורך רכישת דירה . בנוסף קובעת ההורא75%
. לעניין זה, דירה להשקעה הינה בהתאם לדווח לרשויות 50%- להשקעה בשיעור מימון הגבוה מ

    .2012בנובמבר  1-, וזאת החל מהמס (דירה שנייה), לרבות דירה הנרכשת ע"י תושב חוץ
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  עסקים קטנים. 2

  זר עסקים קטנים:להלן תמצית רווח והפסד של מג

פעילות חו"ל

בנקאות שוק כרטיסי בנקאות 

סך הכלנדל"ןופיננסיםנדל"ןמשכנתאותההוןאשראיופיננסים

לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 2012

במיליוני ש"ח 

הכנסות ריבית, נטו :

1875-274102280מחיצוניים

(48)(1)(2)(21)---(24)בינמגזרי

הכנסות שאינן מריבית:

84285-164-137מחיצוניים

(12)-----(12)-בינמגזרי

247215269121357סך כל ההכנסות

(5)-(4)8--(1)(8)הוצאות בגין הפסדי אשראי

הוצאות תפעוליות ואחרות :

155143-2891210לחיצוניים

1-----1-בינמגזרי

100722337-151רווח לפני מיסים

35211111-51הפרשה למיסים על הרווח

65511226-100רווח לאחר מיסים

הפסד (רווח) המיוחס לבעלי 

(1)-----(1)-זכויות שאינן מקנות שליטה

65411226-99רווח נקי

פעילות חו"ל

בנקאות שוק כרטיסי בנקאות 

סך הכלנדל"ןופיננסיםנדל"ןמשכנתאותההוןאשראיופיננסים

לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 2011

במיליוני ש"ח 

הכנסות ריבית, נטו :

1867-17761278מחיצוניים

(49)-(2)(31)(1)(1)(2)(12)בינמגזרי

הכנסות שאינן מריבית:

77265-2231134מחיצוניים

(10)-----(14)4בינמגזרי

255174-6872353סך כל ההכנסות

הוצאות (הכנסות) בגין הפסדי 

222(4)5---19אשראי

הוצאות תפעוליות ואחרות :

148133-2861199לחיצוניים

1-----1-בינמגזרי

131(1)8831-355רווח (הפסד) לפני מיסים

43-(1)12--302הפרשה למיסים על הרווח

88(1)5811-236רווח (הפסד) לאחר מיסים

הפסד (רווח) נקי המיוחס לבעלי 

(1)-----(1)-זכויות שאינן מקנות שליטה

  87(1)58-1-236רווח נקי (הפסד)
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  (המשך) עסקים קטנים

פעילות חו"ל

בנקאות שוק כרטיסי בנקאות 

סך הכלנדל"ןופיננסיםנדל"ןמשכנתאותההוןאשראיופיננסים

לתשעה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 2012

במיליוני ש"ח 

הכנסות ריבית, נטו :

5481814228265830 מחיצוניים

(143)(2)(5)(74)(2)-(4)(56) בינמגזרי

 הכנסות שאינן מריבית:

2548117-48101411 מחיצוניים

(36)-----(35)(1) בינמגזרי

745601822023141,062 סך כל ההכנסות

49-(3)6---46 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 הוצאות תפעוליות ואחרות :

478388-79232628 לחיצוניים

3-----3- בינמגזרי

22119102117112382 רווח לפני מיסים

78631412-131 הפרשה למיסים על הרווח

14313717692251 רווח לאחר מיסים

רווח נקי המיוחס לבעלי 

(2)-----(2)-זכויות שאינן מקנות שליטה

14311717692249 רווח נקי

23.2%תשואה להון

13,02082823965,80661415920,546יתרה ממוצעת של נכסים

3,2085056819,950--14,7501,419יתרה ממוצעת של התחייבויות

10,90967925705,80459415918,240יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של  קרנות 

2,138----2,138--נאמנות וקרנות השתלמות

5-4,738--4,733-- יתרה ממוצעת של ניירות ערך

יתרה ממוצעת של נכסים 

227------227אחרים בניהול

13,308766151045,82976322921,014יתרת אשראי לציבור

  3,3075877118,950---14,985יתרת פיקדונות הציבור
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  (המשך) עסקים קטנים

פעילות חו"ל

בנקאות שוק כרטיסי בנקאות 

סך הכלנדל"ןופיננסיםנדל"ןמשכנתאותההוןאשראיופיננסים

לתשעה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 2011

במיליוני ש"ח 

הכנסות ריבית, נטו :

5551814229242833מחיצוניים

(159)-(5)(81)(3)(1)(4)(65)בינמגזרי

הכנסות שאינן מריבית:

2518019-4891408מחיצוניים

(38)-----(40)2בינמגזרי

743541911962831,044סך כל ההכנסות

6226---(1)19הוצאות בגין הפסדי אשראי

הוצאות תפעוליות ואחרות :

4543510-78212600לחיצוניים

3-----12בינמגזרי

415(1)26918911181רווח (הפסד) לפני מיסים

142-(1)9363-41הפרשה למיסים על הרווח

273(1)1761261772רווח (הפסד) לאחר מיסים

רווח נקי המיוחס לבעלי 

(2)-----(2)-זכויות שאינן מקנות שליטה

271(1)1761061772רווח נקי (הפסד)

27.0%תשואה להון 

12,060755301075,40356411319,032יתרה ממוצעת של נכסים

2,9364117218,468--14,0121,037יתרה ממוצעת של התחייבויות

10,72262633825,31666311317,555יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של  קרנות 

2,238----2,238--נאמנות וקרנות השתלמות

4-5,903--5,899--יתרה ממוצעת של ניירות ערך

יתרה ממוצעת של נכסים 

245------245אחרים בניהול

יתרת אשראי לציבור ל- 31 

12,74181431935,75048812220,039בדצמבר 2011
יתרת פיקדונות הציבור ל-31 

  2,8764167018,109---14,747בדצמבר 2011
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  שינויים עיקריים בהיקף הפעילות
בשיעור  היעלי, 2011ש"ח בהשוואה לסוף שנת  מיליארד 1-ב עלהסך כל האשראי לציבור במגזר 

  .4.6%של  עלייה, ש"ח מיליארד 0.8-ב עלופיקדונות הציבור ו 4.9%של 

  ים ברווח הנקישינויים עיקרי
מיליון  249- ב 2012של  בתשעת החודשים הראשונים הסתכםהנקי במגזר עסקים קטנים הרווח 

ברווח  הירידה .8.1%של  ירידה מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 271-ש"ח בהשוואה ל
בהפרשה עקב גידול בעיקר  מיליון ש"ח 23 בסך בהוצאות בגין הפסדי אשראימעלייה בעיקר  תנובע

שקוזז חלקית מיליון ש"ח  28וגידול בהוצאות תפעוליות ואחרות בסך  הקבוצתית להפסדי אשראי
   .מיליון ש"ח 18מעלייה בהכנסות בסך כתוצאה 

  .23.2%היתה במגזר התשואה להון של הרווח הנקי 
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  בנקאות עסקית. 3

   :להלן תמצית רווח והפסד של הבנקאות העיסקית

פעילות חו"ל

בנקאותשוק כרטיסי בנקאות 

סך הכלנדל"ןופיננסיםנדל"ןההוןאשראיופיננסים

לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 2012

במיליוני ש"ח 

הכנסות ריבית, נטו :

3947430412712 מחיצוניים

(343)-2(185)(4)(2)(154) בינמגזרי

 הכנסות שאינן מריבית:

62494662-183 מחיצוניים

(27)----(25)(2) בינמגזרי

30029418552525 סך כל ההכנסות

248-(1)26--223 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 הוצאות תפעוליות ואחרות :

961943641160 לחיצוניים

1-----1 בינמגזרי

10-12321116(20) רווח (הפסד) לפני מיסים ( )

3-441-39(9)הרווח

7-791177(11) רווח (הפסד) לאחר מיסים

רווח נקי המיוחס לבעלי זכויות 

(2)----(2)-שאינן מקנות שליטה

5-791175(11)רווח נקי (הפסד)

פעילות חו"ל

בנקאותשוק כרטיסי בנקאות 

סך הכלנדל"ןופיננסיםנדל"ןההוןאשראיופיננסים

לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 2011

במיליוני ש"ח 

הכנסות ריבית, נטו :

713(1)4548-2484 מחיצוניים

(347)2(1)(199)-(3)(146) בינמגזרי

 הכנסות שאינן מריבית:

4651391-179(12) מחיצוניים

(30)----(29)(1) בינמגזרי

29522518841515 סך כל ההכנסות

189--174-(1)16 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 הוצאות תפעוליות ואחרות:

86203302-141 לחיצוניים

-----1(1) בינמגזרי

21185(16)19422 רווח לפני מיסים

1-64(5)-671 הפרשה למיסים על הרווח

11121(11)12712 רווח לאחר מיסים

רווח נקי המיוחס לבעלי זכויות 

(1)----(1)-שאינן מקנות שליטה

  11120(11)127-2רווח נקי
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  (המשך) בנקאות עסקית

פעילות חו"ל

בנקאותשוק כרטיסי בנקאות 

סך הכלנדל"ןופיננסיםנדל"ןההוןאשראיופיננסים

לתשעה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 2012

במיליוני ש"ח 

הכנסות ריבית, נטו :

1,193225925742,156 מחיצוניים

(1,015)-8(537)(5)(7)(474) בינמגזרי

 הכנסות שאינן מריבית:

1871431118261530 מחיצוניים

(79)----(77)(2) בינמגזרי

90481115702151,592 סך כל ההכנסות

675--(98)-7721 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 הוצאות תפעוליות ואחרות :

2845512107133474 לחיצוניים

1-----1 בינמגזרי

56182442(1)25(153) רווח (הפסד) לפני מיסים

 הפרשה למיסים (הטבה) על 

6-1983-150(57)הרווח

36352292(1)19(96) רווח (הפסד) לאחר מיסים

רווח נקי המיוחס לבעלי זכויות 

(4)----(4)-שאינן מקנות שליטה

36352288(1)15(96)רווח נקי (הפסד)

4.2%תשואה להון

50,49441716426,05152015877,804יתרה ממוצעת של נכסים

20,9682,660-5,58575617030,139יתרה ממוצעת של התחייבויות

77,64638516326,596661158105,609יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של  קרנות נאמנות 

2,105---2,105--וקרנות השתלמות

56,563-122-56,685-- יתרה ממוצעת של ניירות ערך

יתרה ממוצעת של נכסים אחרים 

230-----230בניהול

44,84942116724,83742719470,895יתרת אשראי לציבור

  4,90084716623,692--17,779יתרת פיקדונות הציבור
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  (המשך) בנקאות עסקית

פעילות חו"ל

בנקאותשוק כרטיסי בנקאות 

סך הכלנדל"ןופיננסיםנדל"ןההוןאשראיופיננסים

לתשעה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 2011

במיליוני ש"ח 

הכנסות ריבית, נטו :

2,162(2)1,13622599110 מחיצוניים

(1,069)6(1)(612)(5)(8)(449) בינמגזרי

 הכנסות שאינן מריבית:

2221441519631581 מחיצוניים

(87)----(87)- בינמגזרי

90971155751251,587 סך כל ההכנסות

148--175-(2)(25) הוצאות בגין הפסדי אשראי

 הוצאות תפעוליות ואחרות:

2925489972462 לחיצוניים

1----1- בינמגזרי

64218730153976 רווח לפני מיסים

219421042-331 הפרשה למיסים על הרווח

42314519733645 רווח לאחר מיסים

רווח נקי המיוחס לבעלי זכויות 

(3)----(3)-שאינן מקנות שליטה

42311519733642רווח נקי

10.6%תשואה להון

49,32132315726,292568-76,661יתרה ממוצעת של נכסים

26,3421,917585,61123628534,449יתרה ממוצעת של התחייבויות

70,14338915626,692856-98,236יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של  קרנות נאמנות 

1,327---1,327--וקרנות השתלמות

85,336-155-85,491-- יתרה ממוצעת של ניירות ערך

יתרה ממוצעת של נכסים אחרים 

225-----225בניהול

יתרת אשראי לציבור ל- 31 

49,89938716226,38960912577,571בדצמבר 2011
יתרת פיקדונות הציבור ל-31 

  4,89411816928,079--22,898בדצמבר 2011
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  שינויים עיקריים בהיקף הפעילות
סך  .2011ש"ח בהשוואה לסוף שנת  מיליארד 6.6- ב ירד העסקי סך כל האשראי לציבור במגזר

מהעברת לקוחות בין השאר כתוצאה  ,15.6%-ש"ח, כ מיליארד 4.4-ב ירדופיקדונות הציבור 
  .חטיבה לשוקי הוןהלטיפול 

  ריים ברווח הנקישינויים עיק
 288סך של ב 2012של  בתשעת החודשים הראשוניםבנקאות עסקית הסתכם  הרווח הנקי במגזר

ברווח  הירידה .55.1% של ירידה ,מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 642מיליון ש"ח לעומת 
  . מיליון ש"ח 527בהוצאות בגין הפסדי אשראי בסך  מעלייהנובעת בעיקר 

  .4.2% היתהבמגזר הרווח הנקי  התשואה להון של
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  בנקאות מסחרית. 4

   :להלן תמצית רווח והפסד של הבנקאות המסחרית

פעילות חו"ל   

שוקבנקאותשוקכרטיסיבנקאות

סך הכלנדל"ןההוןופיננסיםנדל"ןההוןאשראיופיננסים

לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 2012

במיליוני ש"ח 

הכנסות ריבית, נטו :

86142-34412(2)1502 מחיצוניים

(69)(13)-(26)(36)2(1)5 בינמגזרי

 הכנסות שאינן מריבית:

772011132325151 מחיצוניים

(8)-----(8)- בינמגזרי

232131163139226486 סך כל ההכנסות

515-113--(28) הוצאות בגין הפסדי אשראי

 הוצאות תפעוליות ואחרות :

1208251586112267 לחיצוניים

--------   בינמגזרי

433813216(14)1405 רווח (הפסד) לפני מיסים
 הפרשה למיסים (הטבה) על 

1511-274(5)492הרווח

  282711142(9)913רווח נקי (הפסד)
  

פעילות חו"ל   

סךשוקבנקאותשוקכרטיסיבנקאות

הכלנדל"ןההוןופיננסיםנדל"ןההוןאשראיופיננסים

לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 2011

במיליוני ש"ח 

הכנסות ריבית, נטו :

1763578109-31402   מחיצוניים

(70)(10)-(20)(46)(5)(1)12   בינמגזרי

 הכנסות שאינן מריבית:

541910273826156   מחיצוניים

(11)-----(9)(2)   בינמגזרי

240121059127227477 סך כל ההכנסות
 הוצאות בגין הפסדי 

9-758(4)-(1)47אשראי

 הוצאות תפעוליות ואחרות

12069168719248   לחיצוניים

--------   בינמגזרי

73714731111171 רווח (הפסד) לפני מיסים
 הפרשה למיסים (הטבה) 

27111615-666על הרווח

466-311615105רווח נקי (הפסד)
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  (המשך) בנקאות מסחרית

פעילות חו"ל   

שוקבנקאותשוקכרטיסיבנקאות

סך הכלנדל"ןההוןופיננסיםנדל"ןההוןאשראיופיננסים

לתשעה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 2012

במיליוני ש"ח 

הכנסות ריבית, נטו :

38998296423-1051,230 מחיצוניים

(193)(36)-(68)(144)(8)(3)66 בינמגזרי

 הכנסות שאינן מריבית:

24355324061710448 מחיצוניים

(27)-----(27)- בינמגזרי

69834321924167791,458 סך כל ההכנסות

432-1186--39 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 הוצאות תפעוליות ואחרות :

363225449261436789 לחיצוניים

-------- בינמגזרי

139123332583(22)29612 רווח (הפסד) לפני מיסים

 הפרשה למיסים (הטבה) על 

4940110200(8)1053הרווח

9083222383(14)1919 רווח (הפסד) לאחר מיסים

רווח נקי המיוחס לבעלי 

(1)-----(1)-זכויות שאינן מקנות שליטה

9083222382(14)1918רווח נקי (הפסד)

12.3%תשואה להון 

23,8053242658,28815,442-3,33251,456יתרה ממוצעת של נכסים

34,830935762,79811,100-37650,115יתרה ממוצעת של התחייבויות

26,7252752969,30414,282-3,33254,214יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של  קרנות 

155-3,869--3,714--נאמנות וקרנות השתלמות

2,143-42,532--40,389--יתרה ממוצעת של ניירות ערך

יתרה ממוצעת של נכסים 

712------712אחרים בניהול

23,3132991728,24815,795-3,26151,088יתרת אשראי לציבור

  2,61611,008-33248,973--35,017יתרת פיקדונות הציבור
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  (המשך) בנקאות מסחרית

פעילות חו"ל   

שוקבנקאותשוקכרטיסיבנקאות

סך הכלנדל"ןההוןופיננסיםנדל"ןההוןאשראיופיננסים

לתשעה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 2011

במיליוני ש"ח 

הכנסות ריבית, נטו :

42091323351-971,201   מחיצוניים

(219)(28)-(51)(176)-(3)39   בינמגזרי

 הכנסות שאינן מריבית:

2565031435969454   מחיצוניים

(28)-----(28)-   בינמגזרי

71528321903596781,408 סך כל ההכנסות

2129-2998-(1)20 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 הוצאות תפעוליות ואחרות

389192451250431768   לחיצוניים

1------1   בינמגזרי

30510811880218541 רווח לפני מיסים

108234037110201 הפרשה למיסים על הרווח

 רווח מפעולות רגילות לאחר 

19785784318340מיסים

 חלק הקבוצה ברווחי חברות 

(1)-----(1)-כלולות לאחר השפעת המס

19775784318339רווח נקי

11.9%תשואה להון 

23,9521,2334687,77813,495-3,30450,230יתרה ממוצעת של נכסים

30,3582,100-2,4548,565-36643,843התחייבויות

24,2362615418,60313,020-3,30449,965יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של  קרנות 

138-4,363--4,225--נאמנות וקרנות השתלמות

1,864-40,904--39,040--יתרה ממוצעת של ניירות ערך

יתרה ממוצעת של נכסים 

681------681אחרים בניהול

יתרת אשראי לציבור ל- 31 

23,0863124818,28315,113-3,26150,536בדצמבר 2011
יתרת פיקדונות הציבור ל-31 

  2,67610,770-39746,527--32,684בדצמבר 2011
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  שינויים עיקריים בהיקף הפעילות
וואה לסוף בהש 1.1% של עלייהש"ח,  מיליארד 0.5-ב עלההמסחרי סך כל האשראי לציבור במגזר 

  .5.3%עלייה של , ש"ח מיליארד 2.4-ב עלו, וסך פיקדונות הציבור 2011שנת 

  שינויים עיקריים ברווח הנקי
 382בסך  2012של  בתשעת החודשים הראשונים בנקאות מסחרית הסתכם הנקי במגזר הרווח

 ן ש"חמיליו 43של  גידול ,מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 339-למיליון ש"ח בהשוואה 
ירידה מיליון ש"ח ומ 50מגידול בהכנסות בסך  בעיקר  גידול ברווח נובע ה .12.7%בשיעור של 

קוזז חלקית מעלייה בהוצאות ש"ח. הגידול ברווח  מיליון  12הפסדי אשראי בסך בהוצאות בגין 
   . מיליון ש"ח 20תפעוליות ואחרות בסך 

  .12.3%היתה במגזר התשואה להון של הרווח הנקי 
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  בנקאות פרטית. 5

   :להלן תמצית רווח והפסד של הבנקאות הפרטית

פעילות חו"ל   

משכנ-שוקבנקאות משכנ-שוקכרטיסיבנקאות

סך הכלנדל"ןתאות ההוןופיננסיםנדל"ןתאותההוןאשראיופיננסים

לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 2012

במיליוני ש"ח 

הכנסות ריבית, נטו :

(42)-8-10(1)1--(60) מחיצוניים

1127(7)-539---89 בינמגזרי

 הכנסות שאינן מריבית:

8-41-4314311129 מחיצוניים

2---2---1(1) בינמגזרי

3614118804342216 סך כל ההכנסות

(1)--------(1) הוצאות בגין הפסדי אשראי

 הוצאות תפעוליות ואחרות:

45-16-3975641222 לחיצוניים

1--1(1)----1 בינמגזרי

(6)1-(14)(16)12515(9) רווח (הפסד) לפני מיסים

 הפרשה למיסים (הטבה) על 

8--(1)9-21-(3)הרווח

(14)1-(13)(17)11613(6) רווח (הפסד) לאחר מיסים

רווח נקי מפעולות רגילות 

1---1-----המיוחס לבעלי זכויות 

  (13)1-(13)(16)11613(6)רווח נקי (הפסד)
פעילות חו"ל   

משכנ-שוקבנקאות משכנ-שוקכרטיסיבנקאות

סך הכלתאותנדל"ן ההוןופיננסיםנדל"ןתאותההוןאשראיופיננסים

לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 2011

במיליוני ש"ח 

הכנסות ריבית, נטו :

(16)9(1)-5----(29) מחיצוניים

119(5)246-1---75 בינמגזרי

 הכנסות שאינן מריבית:

4-35-3363112112 מחיצוניים

2---1---1- בינמגזרי

50135-5883116217 סך כל ההכנסות

1----(1)---2 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 הוצאות תפעוליות ואחרות :

36-13-3833213171 לחיצוניים

---1-----(1) בינמגזרי

345-(2)13122-35 רווח (הפסד) לפני מיסים

 הפרשה (הטבה) למיסים על 

113--(1)5-7-1הרווח

  232-(2)8115-26רווח נקי (הפסד)
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  (המשך) בנקאות פרטית

פעילות חו"ל   

משכנ-שוקבנקאות משכנ-שוקכרטיסיבנקאות

סך הכלנדל"ןתאות ההוןופיננסיםנדל"ןתאותההוןאשראיופיננסים

לתשעה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 2012

במיליוני ש"ח 

הכנסות ריבית, נטו :

(105)(1)36-31(3)1--(169) מחיצוניים

3376(20)-12114---267 בינמגזרי

 הכנסות שאינן מריבית:

26-117-913914641442 מחיצוניים

----(1)---1- בינמגזרי

1241117118288146153713 סך כל ההכנסות

----4----(4) הוצאות בגין הפסדי אשראי

 הוצאות תפעוליות ואחרות:

131148-8302171102673 לחיצוניים

3--11----1 בינמגזרי

5137(26)(19)69110-(4) רווח (הפסד) לפני מיסים

 הפרשה למיסים (הטבה) על 

1-25(4)23-42-(1)הרווח

4112(22)(21)4616-(3) רווח (הפסד) לאחר מיסים

רווח נקי  המיוחס לבעלי זכויות 

1---1-----שאינן מקנות שליטה

4113(22)(20)4616-(3)רווח נקי (הפסד)

1.8%תשואה להון 

1,9315110333889,155-1,062-12,630יתרה ממוצעת של נכסים

19,527-9-1,34918,550-1519339,643יתרה ממוצעת של התחייבויות

2,231438254267,669-372-10,774יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של  קרנות נאמנות 

6,529--1,700---4,829--וקרנות השתלמות

76,700--36,908---39,792-- יתרה ממוצעת של ניירות ערך

יתרה ממוצעת של נכסים אחרים 

231--------231בניהול

1,7593316314385,210-1,021-8,508יתרת אשראי לציבור

  1,46718,262-1617339,126---19,208יתרת פיקדונות הציבור
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  (המשך) בנקאות פרטית

פעילות חו"ל   

משכנ-שוקבנקאות משכנ-שוקכרטיסיבנקאות

סך הכלנדל"ןתאות ההוןופיננסיםתאותנדל"ןההוןאשראיופיננסים

לתשעה חודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 2011

במיליוני ש"ח 

הכנסות ריבית, נטו :

(61)(1)3134-27--(125) מחיצוניים

3357(13)-5-132--230 בינמגזרי

- הכנסות שאינן מריבית:

32-1177-979841356 מחיצוניים

8---6---11 בינמגזרי

138111715126998183660 סך כל ההכנסות

(25)-1-(22)-1--(5) הוצאות בגין הפסדי אשראי

 הוצאות תפעוליות ואחרות :

1211427-21192102486 לחיצוניים

2--11----- בינמגזרי

22-757179571197 רווח (הפסד)  לפני מיסים

10-242-1912-58 הפרשה למיסים על הרווח
 רווח (הפסד) מפעולות רגילות 

12-515160451139לאחר מיסים

רווח נקי  המיוחס לבעלי 

(2)---(2)-----זכויות שאינן מקנות שליטה
12-515158451137רווח נקי (הפסד)

23.4%תשואה להון

1,5265710432417,624-8551810,563יתרה ממוצעת של נכסים

940-15,387-1418936,449--19,919התחייבויות

1,235449434317,072-299189,142יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של  קרנות 

6,447--1,641---4,806--נאמנות וקרנות השתלמות

66,516--28,256---38,260-- יתרה ממוצעת של ניירות ערך

יתרה ממוצעת של נכסים 

221--------221אחרים בניהול

יתרת אשראי לציבור ל- 31 

2,010578414345,405-1,146-9,074בדצמבר 2011

יתרת פיקדונות הציבור ל-31 

1,012-18,866-1423139,999--19,876בדצמבר 2011
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  שינויים עיקריים בהיקף הפעילות
בהשוואה לסוף שנת  6.2%ירידה של ש"ח,  מיליארד 0.5-ב ירדסך כל האשראי לציבור במגזר 

   .2.2%ירידה של  ש"ח, מיליארד 0.8-ב דיר הציבור, וסך פיקדונות 2011

  שינויים עיקריים ברווח הנקי
 13בסך  2012של  בתשעת החודשים הראשוניםהרווח הנקי במגזר הבנקאות הפרטית הסתכם 

 מיליון ש"ח, 124 של ירידהמיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד,  137 מיליון ש"ח לעומת
 38.5%, מיליון ש"ח 188בסך בהוצאות התפעוליות ה יימעל בעיקר נובעת ברווח הירידה .90.5%

שלוחה בשוויץ ומביטול הפרשות בגין תביעות בהנובעת בעיקר מאיחוד לראשונה של ספדיה 
מיליון  53שקוזז חלקית מעלייה בהכנסות בסך  ,2011 ראשונה של משפטיות שנרשמו במחצית

  ש"ח.

.1.8%היתה במגזר התשואה להון של הרווח הנקי 
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  שוקי הון -הול פיננסי . ני6

2012201120122011

במיליוני ש"ח 

הכנסות ריבית, נטו:

463124(28) מחיצוניים

14981325419 בינמגזרי

 הכנסות שאינן מריבית:

(222)304(411)145 מחיצוניים

39823395 בינמגזרי

693316(202)305 סך כל ההכנסות

775174 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 הוצאות תפעוליות ואחרות:

4533981,0481,099 לחיצוניים

11103229 בינמגזרי

(886)(388)(685)(166) הפסד לפני מיסים

(361)(145)(265)(87) הטבה למסים

(525)(243)(420)(79) הפסד לאחר מסים

ים של חברות   חלק הקבוצה ב

108115132145כלולות לאחר השפעת המס

רווח נקי  המיוחס לבעלי זכויות שאינן 

(10)(1)(2)(1)מקנות שליטה

(390)(112)(307)28רווח נקי (הפסד)

לשלושה חודשים שנסתיימו 

ביום 30 בספטמבר

לתשעה חודשים שנסתיימו 

ביום 30 בספטמבר

  
  

מיליון ש"ח  112בסך  2012של  בתשעת החודשים הראשוניםהסתכם  במגזר ניהול פיננסי ההפסד
בעיקר נובעת בהפסד  הירידה .ש"ח בתקופה המקבילה אשתקדמיליון  390בסך הפסד לעומת 
מסו על שלא הועבהוצאות תפעוליות ואחרות  קיטוןמו מיליון ש"ח 377בהכנסות בסך  מגידול

   . ש"ח מיליון 48בסך מגזרי הפעילות האחרים 

  (מוצג במגזר ניהול פיננסי) -חברות כלולות (ריאליות) 

   .כולל את תוצאות הפעילות של הקבוצה בהשקעות ריאליות

מיליון  2,303-ב 2012 בספטמבר 30-בסתכם הסך כל ההשקעות של קבוצת לאומי בחברות כלולות 
   .2011בדצמבר  31-בש"ח מיליון  2,270 ש"ח לעומת

  ):2(ב) באזל  13השקעות במניות של חברות כלולות (טבלה 

  דרישות הלימות הון   שווי שוק  שווי במאזן  

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

  

  שם החברה

 בספטמבר 30

2012  

בדצמבר  31

2011  

  שינוי 

  %-ב

 בספטמבר 30

2012  

בדצמבר  31

2011  

 בספטמבר 30

2012  

דצמבר ב 31

2011  

  157  163  3,291  3,440  3.6  1,748  1,811  החברה לישראל בע"מ

  47  44  -  -  )5.7(  522  492  * אחרים

  204  207  3,291  3,440  1.5  2,270  2,303  סך הכל

  מיליון ש"ח. 177* כולל את ההשקעה בסופר פארם בסך 

רווח
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 2012של  בתשעת החודשים הראשוניםהקבוצה הנקי של תרומת החברות הכלולות לרווח 
  המקבילה אשתקד. בתקופה מיליון ש"ח  145של  רווח לעומתמיליון ש"ח  132של  ברווח הסתכמה

  להלן תרומת החברות לרווח הנקי של הקבוצה (במיליוני ש"ח):

  בספטמבר 30- חודשים שהסתיימו ב לתשעה 
  השינוי %  2011  2012  

  )8.8(  113  103  החברה לישראל בע"מ

  )9.4(  32  29  אחרים

  )9.0(  145  132  סך הכל

  
  החזקות בתאגידי החזקה ריאליים (קונגלומרט)

-החזקות הבנק בתאגידים ריאליים כפופה למגבלות הקבועות בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א
א לחוק, כי תאגיד בנקאי רשאי 24("חוק הבנקאות"). חוק הבנקאות קובע, בין היתר, בסעיף  1981

 2,000-שליטה בקונגלומרט אחד בלבד (תאגיד שהונו עולה על כבאמצעי  1%-יותר מלהחזיק 
  החברה לישראל. -מיליון ש"ח, והפועל ביותר משלושה ענפי משק). הבנק מחזיק בקונגלומרט 

  .שלא הוקצתה למגזרים האחרים פעילותהבמגזר זה כלולה  –. אחרים 7
איננה מגיעה עד כדי מגזר מגזר זה כולל את הפעילויות האחרות של הקבוצה, אשר כל אחת מהן 

פעילות זו כוללת בעיקר: חלק של פעילות חברות אשר אינן  בר רווח על פי הוראות בנק ישראל.
 במגזר האחר הרווחהסתכם  2012של  בתשעת החודשים הראשונים ת למגזרים אחרים.ומשויכ

  בתקופה המקבילה אשתקד. מיליון ש"ח  65 בסך הפסד מיליון ש"ח לעומת 1בסך 

  פירוט השינויים העיקריים במיליוני ש"ח:לן לה

   בספטמבר 30- חודשים שהסתיימו ב לתשעה  

  שינוי בסכום  2011  2012  

  )3(  14  11  בבנק רווח נקי

  )1(  7  6  חברות אחרות בארץ

  )14(  13  )1(  חברות בחו"ל

  84  )99(  )15(  )1( מיסיםהתאמות 

  66  )65(  1  סך הכל

  במגזרים למס האפקטיבי בדוח המאוחד.הפרשי מס בין חישובי המס   )1(
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  פעילויות במוצרים

פעילות הקבוצה בשוק ההון כוללת את פעילות ייעוץ ההשקעות, לרבות  - פעילות בשוק ההון א.
ייעוץ בקרנות השתלמות, את התיווך בשוק ניירות הערך והמכשירים הפיננסיים, לרבות פעילות 

 ניירות ערך ישראליים וזרים, שירותי ברוקרג'הנעשית באמצעות חדרי עסקות מטבע חוץ, ו
של בת ) ושירותים בנקאיים ופיננסים לגופים הפעילים בשוק ההון. חברה custodyומשמורת (

  בע"מ עוסקת בחיתום והפצת הנפקות ציבוריות ופרטיות. פרטנרסלאומי 

  להלן נתוני הפעילות בשוק ההון כפי שהוצגו במגזרי הפעילות השונים:

    
משקי 

  יתב

  
עסקים 
  קטנים

  
בנקאות 
  עסקית

  
בנקאות 
  מסחרית

  
בנקאות 
  פרטית

ניהול 
פיננסי 
 ואחרים

  
פעילות 
  חו"ל

  
סך 
  הכל

   2012 בספטמבר 30- לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

              במיליוני ש"ח  

  2  -  1  -  -  -  -  1  הכנסות ריבית, נטו

  245  47  26  41  11  4  5  111  שאינן מריביתהכנסות 

  247  47  27  41  11  4  5  112  סותסך כל ההכנ

  210  59  28  16  25  4  3  75  הוצאות תפעוליות ואחרות

  37  )12(  )1(  25  )14(  -  2  37  לפני מיסים(הפסד) רווח 

  20  )12(  -  16  )9(  -  1  24  (הפסד) רווח נקי

  

    
משקי 
  בית

  
עסקים 
  קטנים

  
בנקאות 
  עסקית

  
בנקאות 
  מסחרית

  
בנקאות 
  פרטית

ניהול 
פיננסי 
 ואחרים

  
פעילות 
  חו"ל

  
סך 
  הכל

  2011 בספטמבר 30-לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

              במיליוני ש"ח  

  2  -  2  -  -  -  )1(  1  הכנסות ריבית, נטו

  224  32  20  35  10  5  5  117  שאינן מריביתהכנסות 

  226  32  22  35  10  5  4  118  סך כל ההכנסות

  144  27  15  13  9  3  3  74  הוצאות תפעוליות ואחרות

  82  5  7  22  1  2  1  44  ח לפני מיסיםרוו

  51  2  2  15  -  2  1  29   רווח נקי

  
 

    
משקי 
  בית

  
עסקים 
  קטנים

  
בנקאות 
  עסקית

  
בנקאות 
  מסחרית

  
בנקאות 
  פרטית

ניהול 
פיננסי 
 ואחרים

  
פעילות 
  חו"ל

  
סך 
  הכל

   2012 בספטמבר 30- חודשים שהסתיימו ב לתשעה  

              במיליוני ש"ח  

  7  -  4  -  -  -  1  2  הכנסות ריבית, נטו

  746  157  72  117  32  11  17  340  שאינן מריביתהכנסות 

  753  157  76  117  32  11  18  342  סך כל ההכנסות

  609  179  79  48  54  12  8  229  הוצאות תפעוליות ואחרות

  144  )22(  )3(  69  )22(  )1(  10  113  לפני מיסים(הפסד) רווח 

  91  )19(  )1(  46  )14(  )1(  7  73  (הפסד) רווח נקי
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משקי 
  בית

  
עסקים 
  קטנים

  
בנקאות 
  עסקית

  
בנקאות 
  מסחרית

  
בנקאות 
  פרטית

ניהול 
פיננסי 
 ואחרים

  
פעילות 
  חו"ל

  
סך 
  הכל

  2011 בספטמבר 30-חודשים שהסתיימו ב לתשעה  

              במיליוני ש"ח  

  7  -  4  -  1  -  -  2  הכנסות ריבית, נטו

  756  106  83  117  31  15  19  385  שאינן מריביתהכנסות 

  763  106  87  117  32  15  19  387  סך כל ההכנסות

  471  102  44  42  24  8  10  241  הוצאות תפעוליות ואחרות

  292  4  43  75  8  7  9  146  רווח לפני מיסים

  195  4  28  51  5  5  6  96   רווח נקי

של  בתשעת החודשים הראשוניםהרווח מפעולות רגילות לאחר מס בפעילות שוק ההון הסתכם 
  .מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 195-מיליון ש"ח, בהשוואה ל 91 בסך 2012

  לאומי קארד -כרטיסי אשראי  ב.
בעיקר את פעילות הנפקת כרטיסי האשראי ללקוחות פרטיים וסליקת שוברים  תכולל זופעילות 

  עבור בתי עסק.

ת בהנפקה הפעילות העיקרית בכרטיסי אשראי מבוצעת על ידי חברת הבת לאומי קארד העוסק
  סליקת כרטיסי אשראי ופיתוח פתרונות תשלום.ו

ש"ח מיליון  142 ברווח נקי של 2012של תשעת החודשים הראשונים לאומי קארד סיימה את 
   מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 134 רווח של לעומת

  8%-ב גדל היקף הפעילות של מחזיקי כרטיסי לאומי קארד 2012של  בתשעת החודשים הראשונים
 2012 בספטמבר 30ליום לעומת הפעילות בתקופה המקבילה אשתקד. מספר הכרטיסים התקינים 

   . 2011 בספטמבר 30-בהשוואה ל 5%-גדל בכ

, נחתם בין לאומי קארד לבין חברת ישראכרט בע"מ הסכם רישיון, מכוחו 2012באפריל  17ביום 
תן שירותים לכרטיסי חיוב ממותג מוענק ללאומי קארד רישיון לסליקה, הנפקה ואפשרות מ

. בהתאם להסכם הרישיון, 2012במאי  15ישראכרט ("הסכם הרישיון"). ההסכם תקף החל מיום 
פעילות סליקת הכרטיסים במותג ישראכרט מתנהלת בדומה לסליקת כרטיסים בממשק המשותף 

  בין חברות כרטיסי האשראי בענף לסליקת כרטיסי ויזה ומסטרקארד.

ניתן פטור קבוע מאת הממונה להסכם הרישיון. הפטור הותנה במספר  2012פטמבר בס 13 ביום
תנאים. בין היתר נקבע כי ישראכרט לא תוכל לגבות את שיעור דמי הרישיון שנקבע בינה לבין 

החברה בהסכם הרישיון אלא שיעור נמוך יותר. כמו כן, במסגרת תנאי הפטור נקבעו תנאים 
ן החברות שלא לצורך יישום ההסכמים או שלא מכוח דין או הוראת האוסרים על העברת מידע בי

 פטור. 

העולמית פנו בבקשה לבית הדין להגבלים עסקיים להורות  מסטרקארדישראכרט כמו גם חברת 
על מתן צו חיסיון לנתונים המספריים הכלולים בפטור הממונה ולהנמקות העומדות ביסודו, 

ע בפטור. בקשה זו תלויה ועומדת בפני בית הדין להגבלים ובעיקר על שיעור דמי הרישיון שנקב
עסקיים, אשר בשלב ראשון הורה על מתן צו חיסיון זמני בהתאם לבקשת ישראכרט וחברת 

העולמית. כמו כן, ישראכרט הודיעה כי בכוונתה לערער על החלטת הממונה, ולעתור  מסטרקארד
  לאישור שיעור גבוה יותר של דמי רישיון.

קארד, הסכם הרישיון יביא להגברה ניכרת של התחרות בתחום סליקת כרטיסי  אומילהערכת ל
  החיוב בישראל.
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  כפי שהוצגו במגזרי הפעילות השונים: בכרטיסי אשראילהלן נתוני הפעילות 

משקי   
  בית

עסקים 
  קטנים

בנקאות 
  עסקית

בנקאות 
  מסחרית

בנקאות 
  פרטית

  
  סך הכל

  2012 טמברבספ 30- לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

        במיליוני ש"ח  

  61  -  1  5  5  50  הכנסות ריבית, נטו

  228  1  12  24  16  175  שאינן מריביתהכנסות 

  289  1  13  29  21  225  סך כל ההכנסות

  6  -  -  -  )1(  7  בגין הפסדי אשראי הוצאות

  202  -  8  19  15  160  הוצאות תפעוליות ואחרות

  81  1  5  10  7  58  רווח לפני מיסים

  )10(  -  -  )2(  )1(  )7(  בעלי מניות חיצוניים חלקם של

  48  1  3  5  4  35   רווח נקי

  

משקי   
  בית

עסקים 
  קטנים

בנקאות 
  עסקית

בנקאות 
  מסחרית

בנקאות 
  פרטית

  
  סך הכל

  2011 בספטמבר 30-לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

        במיליוני ש"ח  

  59  -  2  5  5  47  הכנסות ריבית, נטו

  222  1  10  17  12  182  שאינן מריביתהכנסות 

  281  1  12  22  17  229  סך כל ההכנסות

  4  -  )1(  )1(  -  6  הוצאות בגין הפסדי אשראי

  193  -  6  21  14  152  הוצאות תפעוליות ואחרות

  84  1  7  2  3  71  רווח לפני מיסים

  )9(  -  -  )1(  )1(  )7(  חלקם של בעלי מניות חיצוניים

  50  1  6  -  -  43    רווח נקי

  
 

משקי   
  בית

ים עסק
  קטנים

בנקאות 
  עסקית

בנקאות 
  מסחרית

בנקאות 
  פרטית

  
  סך הכל

  2012 בספטמבר 30- חודשים שהסתיימו ב לתשעה  

        במיליוני ש"ח  

  184  -  6  15  14  149  הכנסות ריבית, נטו

  648  1  28  66  46  507  שאינן מריביתהכנסות 

  832  1  34  81  60  656  סך כל ההכנסות

  15  -  -  1  -  14  בגין הפסדי אשראי הוצאות

  576  1  22  55  41  457  הוצאות תפעוליות ואחרות

  241  -  12  25  19  185  רווח לפני מיסים

  )29(  -  )1(  )4(  )2(  )22(  חלקם של בעלי מניות חיצוניים

  141  -  8  15  11  107   רווח נקי
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משקי   
  בית

עסקים 
  קטנים

בנקאות 
  עסקית

בנקאות 
  מסחרית

בנקאות 
  פרטית

  
  סך הכל

  2011 בספטמבר 30-ים שהסתיימו בחודש לתשעה  

        במיליוני ש"ח  

  170  -  6  14  14  136  הכנסות ריבית, נטו

  640  1  22  57  40  520  שאינן מריביתהכנסות 

  810  1  28  71  54  656  סך כל ההכנסות

  13  -  )1(  )2(  )1(  17  הוצאות בגין הפסדי אשראי

  563  1  19  55  37  451  הוצאות תפעוליות ואחרות

  234  -  10  18  18  188  י מיסיםלפנ רווח

  )27(  -  )1(  )3(  )2(  )21(  חלקם של בעלי מניות חיצוניים

  141  -  7  11  10  113    רווח נקי

של  בתשעת החודשים הראשוניםבפעילות כרטיסי אשראי הסתכם מפעולות רגילות הרווח הנקי 
  . בתקופה המקבילה אשתקדבדומה לרווח מיליון ש"ח  141- ב 2012

  נדל"ן ג.

עסקים   
  קטנים

בנקאות 
  עסקית

בנקאות 
  מסחרית

בנקאות 
  פרטית

פעילות 
  חו"ל

  
  סך הכל

  2012 בספטמבר 30- לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

        במיליוני ש"ח  

  255  29  4  50  119  53  הכנסות ריבית, נטו

  114  15  4  13  66  16  שאינן מריביתהכנסות 

  369  44  8  63  185  69  סך כל ההכנסות

  50  11  -  5  26  8  ן הפסדי אשראיהוצאות בגי

  97  15  3  15  36  28  הוצאות תפעוליות ואחרות

  222  18  5  43  123  33  רווח לפני מיסים

  144  12  3  28  79  22  רווח נקי

  

עסקים   
  קטנים

בנקאות 
  עסקית

בנקאות 
  מסחרית

בנקאות 
  פרטית

פעילות 
  חו"ל

  
  סך הכל

  2011 בספטמבר 30-לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

        יליוני ש"חבמ  

  169  40  2  32  49  46  הכנסות ריבית, נטו

  200  9  3  27  139  22  שאינן מריביתהכנסות 

  369  49  5  59  188  68  סך כל ההכנסות

  183  9  )1(  )4(  174  5  הוצאות בגין הפסדי אשראי

  88  11  3  16  30  28  הוצאות תפעוליות ואחרות

  98  29  3  47  )16(  35  לפני מיסים(הפסד) רווח 

  61  16  2  31  )11(  23  (הפסד) וח נקירו
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עסקים   
  קטנים

בנקאות 
  עסקית

בנקאות 
  מסחרית

בנקאות 
  פרטית

פעילות 
  חו"ל

  
  סך הכל

  2012 בספטמבר 30- חודשים שהסתיימו ב לתשעה  

        במיליוני ש"ח  

  791  88  9  152  388  154  הכנסות ריבית, נטו

  311  32  9  40  182  48  שאינן מריביתהכנסות 

  1,102  120  18  192  570  202  ההכנסותסך כל 

  )77(  11  -  4  )98(  6  בגין הפסדי אשראי(הכנסות) הוצאות 

  286  43  8  49  107  79  הוצאות תפעוליות ואחרות

  893  66  10  139  561  117  רווח לפני מיסים

  581  46  6  90  363  76  רווח נקי

  

עסקים   
  קטנים

בנקאות 
  עסקית

בנקאות 
  מסחרית

בנקאות 
  פרטית

ות פעיל
  חו"ל

  
  סך הכל

  2011 בספטמבר 30-חודשים שהסתיימו ב לתשעה  

        במיליוני ש"ח  

  793  111  8  147  379  148  הכנסות ריבית, נטו

  308  14  7  43  196  48  שאינן מריביתהכנסות 

  1,101  125  15  190  575  196  סך כל ההכנסות

  228  31  1  21  175  -  הוצאות בגין הפסדי אשראי

  272  37  7  51  99  78  ואחרות הוצאות תפעוליות

  601  57  7  118  301  118  רווח לפני מיסים

  389  32  5  78  197  77  רווח נקי

  

מיליון ש"ח  581-ב 2012של  בתשעת החודשים הראשוניםהרווח הנקי בפעילות נדל"ן הסתכם 
נובעת מהכנסות בגין הפסדי מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה ה 389-בהשוואה ל

בהשוואה להוצאות בגין הפסדי אשראי בתקופה  2012של  בתשעת החודשים הראשוניםאי אשר
  המקבילה אשתקד.
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  מרכזי הרווח בקבוצה

  להלן פרטים על תרומת מרכזי הרווח העיקריים בקבוצה לרווח הנקי: 

  לתשעת החודשים הראשונים של  

  שינוי  2011  2012  

  באחוזים  במיליוני ש"ח  

  )13.3(  535  464  הבנק 

  48.3  294  436  )1חברות מאוחדות בארץ (

  )42.3(  326  188  )2חברות מאוחדות בחו"ל (

  )13.6(  118  102  )1חברות כלולות (

  )6.5(  1,273  1,190  הרווח הנקי 

  15.8  34.8  40.3 )3רווח השלוחות בחו"ל, במונחים נומינליים (מיליון דולר) (

  בנתוני חברות מאוחדות בארץ.נכללו חברות בארץ חברות כלולות של   )1(

  מסוימות לכללי החשבונאות בארץ.ת ולאחר התאמ  ) 2(

  .כולל זכויות המיעוטכפי שדווח על ידי השלוחות בחו"ל   )3(

  להלן השינויים העיקריים בתרומת מרכזי הרווח (לאחר התאמות מתרגום):

מגידול בהוצאות ו הפסדי אשראיבגין בהוצאות מגידול ברווח הנקי בבנק נובע הקיטון   -
עיקרי ההסברים לשינויים  . בהכנסות שאינן מריבית תפעוליות ואחרות שקוזז חלקית מגידול
לעיל בפרק "התפתחות ההכנסות ההוצאות מובאים הנ"ל, הנובעים בעיקר מתוצאות הבנק, 

  במסגרת הדיון בתוצאות הקבוצה. "וההפרשה למס

נובע בעיקר מעלייה ברווחי בנק לאומי ברווח הנקי של חברות מאוחדות בארץ  הגידול  -
   .ומירידה בהפסדי לאומי פרטנרס לאומי קארד , בנק ערבי,למשכנתאות

משינוי בהפרשי השער בגין ההשקעות  , נובע של חברות בנות בחו"להנקי ברווח  הקיטון  -
ב הפרשי השער ושר 2012ונרשמו ברווח והפסד לעומת שנת  2011שהיו חיוביים בשנת  בחו"ל

   .רשמו ברווח כולל אחרנ

  הקיטון ברווח של חברות כלולות נובע מהירידה ברווחיות של החברה לישראל.  -

בתרגום  ,שלוחות בחו"ל במונחים נומינליים כפי שפורסמו על ידןב ם מפעולות רגילותרווחיה
פה מיליון דולר לעומת התקו 5.5 של עלייה, מיליון דולר 40.3-הסתכמו בכ ,נוחות לדולר ארה"ב
בשקלים ובהתאמות מסויימות לכללי חשבונאות . תרומת השלוחות בחו"ל המקבילה אשתקד

המקבילה תקופה מיליון ש"ח ב 325.7-בהשוואה למיליון ש"ח  187.9של  וחוברהסתכמה בארץ, 
אשתקד. 
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  כללי

שהינן: בנקים, בנק למשכנתאות, קבוצת בנק לאומי פועלת בארץ ובחו"ל באמצעות חברות בנות 
חברות למימון וחברות לשירותים פיננסיים. כמו כן משקיעה הקבוצה בתאגידים ריאליים 

  התשתית והנדל"ן.האנרגיה, הכימיה, בפעילות לא בנקאית בתחומי הביטוח, העוסקים 

  חברות מאוחדות בארץ

מיליון ש"ח,  7,738-ב 2012 בספטמבר 30- ב הסתכמו השקעות הבנק בחברות המאוחדות בארץ
 בתשעת החודשים הראשונים. התרומה לרווח הנקי 2011בדצמבר  31- במיליון ש"ח  7,203לעומת 

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה  294-כלמיליון ש"ח בהשוואה  436-כ בסך הסתכמה 2012של שנת 
ווח הנקי הסתכמה התרומה לר 2012של שנת  השלישי ברביע  .48.3%בשיעור של  עלייהאשתקד, 
  .מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 80להפסד בסך מיליון ש"ח בהשוואה  199 ברווח של

  להלן תרומת החברות המאוחדות העיקריות בארץ לרווח הנקי של הקבוצה:

    )1( תרומה לרווח הקבוצה  תשואה על השקעת הקבוצה  

    בספטמבר 30- לתקופה שהסתיימה ב  

  השינוי שיעור  2011  2012  2011  2012  

  %  במיליוני ש"ח    %  

  54.5  156.2  241.3  7.9  11.5  לאומי למשכנתאות

  8.8  72.5  78.9  29.2  24.3  בנק ערבי ישראלי

  6.2  106.9  113.5  18.6  17.4  לאומי קארד 

  )41.6(  )117.8(  )68.8(  -  -  )2( פרטנרסלאומי 

  6.7  1.5  1.6  5.3  11.7  לאומי ניירות ערך 

  23.9  18.0  22.3  2.8  3.3  החזקות ריאליותלאומי 

  )22.0(  29.1  22.7  4.3  3.2  והשקעות  לאומי ליסינג

  )11.3(  28.2  25.0  4.1  3.5  אחרות

  48.3  294.6  436.5  5.6  8.0  סך כל החברות המאוחדות בארץ

  
  הרווח (ההפסד) המוצג הינו לפי חלק הקבוצה בתוצאות.  )1(

  פרטנרס.של לאומי כולל הרווח ו/או ההפסד של החברות הכלולות   )2(

  

  חברות מאוחדות בחו"ל

מיליון ש"ח  5,135 בסך 2012 בספטמבר 30-ב הסתכמוהשקעות הבנק בחברות מאוחדות בחו"ל 
  .2011בדצמבר  31- בש"ח  מיליון 4,754לעומת 

בתשעת החודשים של הקבוצה  המדווחהתרומה של החברות המאוחדות בחו"ל לרווח הנקי 
תקופה מיליון ש"ח ב 326-לעומת כ מיליון ש"ח 188בסך של  ברווח הסתכמה ,2012של  הראשונים

מיליון  79-כהסתכמה התרומה לרווח הנקי בסך  2012של שנת  השלישיברביע  .המקבילה אשתקד
נובעת בעיקר מהפרשי שער הירידה  ,מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 278-לש"ח בהשוואה 

  .2011לישי של חיוביים שנרשמו ברווח והפסד ברביע הש

  פעילות חברות 
   עיקריות מוחזקות
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  לרווח הנקי של הקבוצה: להלן תרומת החברות המאוחדות העיקריות בחו"ל

     תרומה לרווח הקבוצה  תשואה על השקעת הקבוצה  

    בספטמבר 30- לתקופה שהסתיימה ב  

  שיעור השינוי  2011  2012  2011  2012  

  %  במיליוני ש"ח    %  

  )B.L.C(. *  3.5  8.4  66.6  142.4  )53.2לאומי ארה"ב (

  37.1  86.6  118.7  19.2  21.3  לאומי בריטניה 

  )136.2(  61.9  )22.4(  13.0  -  *  פרייבט בנקלאומי 

  )20.6(  19.9  15.8  23.4  15.7  לאומי לוקסמבורג

  )87.9(  17.4  2.1  30.7  3.4  לאומי רי

  +  )1.6(  8.9  -  4.9  לאומי רומניה 

  -       )0.9(  )1.8(  -  2.0  אחרות

  )42.3(  325.7  187.9  10.9  5.2   דות בחו"לסך כל החברות המאוח

  התרומה לרווח כוללת הפרשי שער על ההשקעה. 2011* בשנת 

  של השלוחות בחו"ל כפי שדווח על ידן:(הפסד) להלן פירוט הרווח הנקי 

  בספטמבר 30- חודשים שהסתיימו ב לתשעה  

  השינוי  2011  2012  

  %    במיליונים  

  47.9  11.9  17.6  דולר - (BLC)בנק לאומי ארה"ב 

 12.5  15.2  17.1  דולר - מזה: בנק לאומי ארה"ב 
  2.0  9.9  10.1  ליש"ט –בנק לאומי בריטניה 

  -  3.3  )1.5(  פר"ש – פרייבט בנקלאומי 

  )4.0(  2.5  2.4  אירו - בנק לאומי לוקסמבורג 

  )68.1(  4.7  1.5  דולר –לאומי רי 

  +  )12.3(  12.8  רון -רומניה 

  15.8  34.8  40.3  סה"כ בתרגום לדולר

  ש"ח. 1.1161 רון = 1* 

בתשעת החודשים הסתכם  ידןהרווח הנומינלי של החברות המאוחדות בחו"ל כפי שדווח על 
מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד,  34.8ון דולר לעומת מילי 40.3בסך  2012של  הראשונים

  .15.8%של  עלייה

לדוחות  6 ביאורם לחברות מאוחדות ראה שוריבקשר לתביעות משפטיות ונושאים אחרים הק
  הכספיים.

מיליון ש"ח  2,303בסך  2012 בספטמבר 30-ב הסתכמוהשקעות הקבוצה בחברות כלולות 
  . 2011בדצמבר  31-במיליון ש"ח  2,270-בהשוואה ל

מיליון  132של  ברווח כמההסת 2012שנת  של בתשעת החודשים הראשוניםהתרומה לרווח הנקי 
  .בתקופה המקבילה אשתקד מיליון ש"ח 145של  רווחלעומת ש"ח 

  

פעילות חוץ 
חברות  שלבנקאית 
  כלולות
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) על כן יש לקרוא את הפרק 217-275(עמודים  2011פרק זה נכתב בפירוט רב בדוח הכספי לשנת 
  .בהמשך לכתוב בדוח השנתי

  שינויים עיקריים בסביבת הסיכון

רביעי מאופיינים במגמות ה הרביעהשלישי ותחילת  לרביע בארץ ובעולם השונים רוהמק נתוני
מה וצפי להמשך שיפור הכלכלה העולמית והישראלית, ואילו -מנוגדות: חלקם מלמדים על שיפור

מלמדים על המשך סביבת סיכון גבוהה. לנוכח האמור ניתן לצפות כי התנודתיות  -אחרים 
  ה.בשווקים תמשיך להיות גבוה

 2013בישראל נתוני המאקרו טובים יחסית לאירופה וארה"ב, אך עדכון תחזית הצמיחה לשנת 
כלפי מטה והצפי להתמשכות האתגרים באירופה מובילים את לאומי להמשיך ולעקוב באופן הדוק 

  אחר התפתחות הסיכונים במקביל להמשך פיתוח עסקי מחושב ותמחור הסיכון.

  גורמי הסיכוןחומרת טבלת 

  .221בעמוד  2011שפורסמה בדוח שנתי ביחס לטבלה גורמי הסיכון  חל שינוי בסיווג חומרתא ל

  הוראות באזל וההערכות בלאומי 

 2012 בספטמבר 30-נתוני הדוחות הכספיים של לאומי, חישוב נכסי הסיכון ויחס הלימות ההון ל
. יחס 2טית בבאזל מחושבים ומוצגים בהתאם להנחיות הנדרשות על פי כללי הגישה הסטנדר

הלימות ההון מכסה על פי הערכות הקבוצה את ההון הנדרש בגין הנדבך הראשון והנדבך השני, 
כולל תרחישי הקיצון שמשמשים את הקבוצה בהערכותיה הפנימיות.  פירוט בנושא הוראות באזל, 

  השנתי.בדוח  225וד בעמ, מופיע 3ובאזל  ICAAP-ה

   עתיד  מגמות ומידע צופה פני - 3 באזל

 3הוראות באזל  BIS - (Bank for International Settlements)-ה ידי על עודכנו 2011 יוני בחודש
"חיזוק עמידתה של המערכת הבנקאית". הוראות אלו נסמכות על  -) 2010(שפורסמו בדצמבר 

מלקחי המשבר הפיננסי האחרון.  שהופקוובאות לעדכן מספר היבטים כפי  2הוראות באזל 
  .2013אות אלו אמורות להיכנס לתוקף בתחילת הור

היא להביא לחיזוק עמידותה של המערכת הבנקאית  BIS-ה ידי על המוצעות ההוראות מטרת
, תוך הכנסת שיפורים בתחום ניהול 2008-2009בעתות משבר, זאת נוכח לקחי המשבר של 

  הסיכונים ובדגש על:

 והגדלתו ההון איכות שיפור. 

 הנזילות למדידת אחידים סטנדרטים וקביעת תהנזילו יחסי שיפור. 

 ההון דרישות על הכלכלי המצב שלמחזורית -הפרו ההשפעה הקטנת. 

 הסיכונים ניהול שיטות של השקיפות הגברת. 

 נגדי צד סיכוני מהתממשות כתוצאה הסיכונים הקטנת. 

טה זו הינה . טיו3פורסמה טיוטת התרגום של הפיקוח על הבנקים להוראות באזל  2011 בנובמבר
 הנחייה הבנקאיים התאגידים לכל הבנקים על המפקח שלח 2012תרגום המקור כלשונו. במרס 

 כל, זו הנחייה פי על. כיום מהנדרש יותר גבוה מינימלי ליבה הון יחס לקבוע כוונתו בדבר
 1עד ליום  וזאת, 9%התאגידים הבנקאיים יידרשו לעמוד ביחס הון ליבה מינימלי בשיעור של 

 . 2015 נוארבי

  חשיפה לסיכונים
  ודרכי ניהולם 
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 מסך 20% לפחות מהווה מאוחד בסיס על המאזניים נכסיו שסך, גדול בנקאי תאגיד, בנוסף
 של בשיעור מינימלי ליבה הון ביחס לעמוד יידרש, בישראל הבנקאית במערכת המאזניים הנכסים

  . הבנק על חלה זו נוספת הוראה. 2017 בינואר 1 ליום עד וזאת, 10%

 המפקח ידי על שייקבעו ולהתאמות 3 באזל להוראות בהתאם מחושב יותלה אמור הליבה הון יחס
  . הבנקים על

 בנושא 342' מס תקין בנקאי ניהול הוראת לתיקון ראשונה טיוטה ישראל בנק רסםיפ, 2011 במאי
 בנובמבר הבנקים , אשר עברה מספר שינויים וגרסתה האחרונה הועברה לידי נזילות סיכון ניהול
, הנזילות בנושא הבינלאומית הרגולציה הוראות באימוץ דרך אבן הווהמ הטיוטה. 2012

מטרת עדכון ההוראה, הינה להתחיל ולאמץ  .2009-ו 2008 בשנים המשבר רקע על שהתפתחו
לניהול סיכוני הנזילות ובמרכזן הגדרת יחסים מינימאליים בין  3באופן הדרגתי את הנחיות באזל 
ת אשר מוערך כי יתממשו תוך פרק זמן מוגדר. בפרט, מדובר הנכסים הנזילים לבין ההתחייבויו

 ובהגדרת )LCR - Liquidity Coverage Ratio(בהגדרת יחס נזילות מזערי לתקופה של חודש 
  .)NSFR - Net Stable Funding Ratio( שנה של לתקופה יציב מימון יחס

. 205,208,209' מס תקין בנקאי ניהול הוראות לתיקון טיוטות ישראל בנק רסםיפ 2012 סבמר
 בתיק מיםמסוי מכשירים ובגין איגוח עסקאות בגין ההון הקצאת בשינוי עוסקות אלו הוראות
 .נמוכה נזילות רמת בעלי פיננסים מכשירים של והשערוך הסיכונים ניהול תהליכי ובשיפור למסחר

 יסקר לביצוע העבוד קבצי והעביר הבנקים נציגי את הכוללים עבודה צוותי הקים ישראל בנק
יחסי  ועל ההון הלימות יחסי על 3 באזל להוראות המעבר השפעת להערכת )QIS( כמותית השפעה

  . בישראל הבנקים שלהנזילות 

המתייחס  )QIS( כמותיתה השפעהה סקרלבנק ישראל את תוצאות  הבנקהעביר  2012 ביוני 15 -ב
העביר הבנק לבנק ישראל  2012יולי ב 31-וב ההון הלימות יחסי על 3של הוראות באזל  להשפעה

  .את סקר ההשפעה הכמותית המתייחס להשפעה על הנזילות
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 3וספו נתונים מסויימים הנדרשים על פי נדבך נבדוח הדירקטוריון ובדוח הכספי הורחבו ו/או 
  כפי הוראות הפיקוח על הבנקים, כמפורט להלן: 2של באזל 

  דוח כספי  דוח דירקטוריון    הנושא

      טבלה  

    -  1  כללי

  4 ביאור  12עמוד   2  מבנה ההון (איכותי וכמותי)

  -  13עמוד   3  הלימות ההון (איכותי וכמותי)

  -  -    גילוי איכותי כללי -חשיפות סיכון והערכתו 

  -  108-127עמודים   4  סיכון אשראי גילוי איכותי

  -  111עמוד   (ב) 4  חשיפות סיכון אשראי לפי סוגי אשראי עיקריים

  תוספת ד'  126עמוד   (ג) 4  אוגרפי למדינות זרות יות לפי איזור גחשיפ

  -  111-112עמודים   (ד) 4  חשיפות סיכון אשראי לפי צד נגדי וסוגי אשראי עיקריים

  -  113עמוד   (ה) 4  חשיפות אשראי לפי תקופה לפרעון

לפי והוצאות להפסדי אשראי חשיפת סיכון אשראי בעייתי 

  ענפי משק

  

  (ו) 4

  

-  

  

   ג'ספת תו

  תוספת ד'  -  (ז) 4  סכום הלוואות פגומות והפרשות לפי אזור גיאוגרפי

  ד' 3 ביאור  -  (ח) 4  תנועה ביתרות ההפרשה להפסדי אשראי

  -  114-118עמודים    5  חשיפות אשראי לפי משקל סיכון 

  -  119-120 עמודים  7  הפחתת סיכון אשראי (איכותי וכמותי)

  -  121-122 יםעמוד  8  נגדי (איכותי וכמותי) חשיפות אשראי בנגזרים של צד

   (ו) 9  איגוח (איכותי וכמותי)

  (ז) 9

  63עמוד 

  63עמוד 

  

  2 ביאור

    129 עמוד  10  סיכון שוק (איכותי וכמותי)

  -  138עמוד   12  גילוי איכותי -סיכון תפעולי 

  -  65עמוד   (ב)13  השקעה במניות (איכותי וכמותי)

  -  95עמוד   (ב)13  לולותהשקעות במניות של חברות כ

  תוספת ב'  131 עמוד  14  סיכון ריבית 
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 סיכוני אשראי

  עמודים 2011פירוט החשיפות והתייחסות לניהול סיכוני האשראי ראה בדוח השנתי לשנת 
229-255.  

של הבנק מהווה את אחד הנדבכים העסקי, המסחרי והפרטי מדיניות האשראי וסיכוני האשראי 
סטרטגיית סיכון האשראי של הבנק. זאת, לצד הנהלים הקיימים לזיהוי, המרכזיים לביטוי א

מדידה, מעקב, פיקוח ובקרה אחר סיכון האשראי. מדיניות האשראי והנהלים הקיימים 
מתייחסים לסיכוני האשראי בכל הפעילויות בבנק, וחלים הן על האשראי הבודד והן על תיק 

  האשראי בכללותו. 

נגזרת ממדיניות האשראי הקבוצתית שהינו מסמך "על" המהווה  מדיניות האשראי של הבנק
מסגרת למדיניות של הבנק בארץ ולשלוחות הבנק: בארה"ב, באנגליה וברומניה. לחברות הבנות 

בארץ מוצגת גם מדיניות האשראי של הבנק, המהווה קו מנחה לגיבוש מדיניות האשראי בכל אחת 
  מחברות הבנות בארץ.

בנק בישראל מעודכן מדי שנה, נידון בהנהלת הבנק האי וסיכוני האשראי של מסמך מדיניות האשר
דירקטוריון הבנק. המסמך מתווה מדיניות לפעילות הבנק בארץ ונותן ביטוי למצב על ידי ומאושר 

 2012מדיניות האשראי לשנת  הכלכלה בעולם ובארץ ולסביבת הסיכון המוערכת לשנה הקרובה.
  .2012ן בפברואר אושרה על ידי הדירקטוריו

העקרונות המנחים במדיניות האשראי של הבנק מתבססים על פיזור הסיכונים וניהולם המבוקר. 
הדבר בא לביטוי בביזור תיק האשראי של הבנק בין ענפי המשק השונים ועל פני מספר רב של 

  לווים.

  תהליכי ניהול  ובקרה

יות ביחס לסוגי האשראי, תנאי במסגרת הבקרה והפיקוח על האשראי, קיימות הוראות והנח
המימון, אופן ההשענות על הביטחונות השונים, סוגי העסקות ותקופות האשראי, ובהקשר לכך 

הודקו הבקרה והפיקוח על ביצוע המדיניות. ברמה הפרטנית, מושם דגש מיוחד על בחינת המצב 
לי בקרה וייעול העסקי אצל לקוחות בהם עלתה רמת הסיכון. הבקרה נעשית על ידי שימוש בכ

  תהליכי העבודה.

מדיניות האשראי של הבנק מתייחסת לאשראי בנקאי ברמות סיכון נורמטיביות כפי שהוגדרו, 
  ובהתאם לכך ניתנת הכוונה כללית לרמת הסיכון הרצויה וטובה ממנה. 

 )  ובכלל זה אומד ומנטר portfolio managementמנהל את תיק האשראי שלו גם כמכלול (הבנק 
. מגבלות על גורמי הסיכון בתחום האשראי מנהלת הסיכונים, ובמיוחד סיכוני ריכוזיות שונים, א

יחסי התשואה לסיכון וכן לאפשר תמחור נכון יותר של  לשיפור לכוון את הפעילות  זאת, במטרה
  סיכוני האשראי.

צעות במסגרת מדיניות האשראי של הבנק בישראל, נקבעו עקרונות וכללים אשר לפיהם מבו
הפעילויות השונות של ניהול התיק. עקרונות וכללים אלה מתייחסים הן ללקוח הבודד וקבוצות 

  לווים והן לרמה של ענפי המשק ומגזרי פעילות. 

 של הבנק ואת המגבלותוהביטחונות דירקטוריון הבנק מאשר את מדיניות האשראי כאמור, 
  הענפיות והאחרות.

  האשראי סיכוני על הדיווח

קפיד על קיום דיווח שוטף ועדכני לגורמי הנהלה ולפיקוח על הבנקים. הדיווח לפיקוח על הבנק מ
הבנקים כולל דיווח בנושאי אשראי שונים לרבות סיכון האשראי על פי ענפי משק, מכשירים 
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ם, מבנה ההון ויחס ההון המזערי, לווים גדולים וקבוצות לווים, אשראי למימון רכישת יפיננסי
, חובות בעיתיים והפרשה נוספת, חשיפות האשראי של השלוחות בחו"ל, אנשים אמצעי שליטה
 קשורים וכו'. 

הדיווחים להנהלת הבנק ו/או לדירקטוריון נוגעים להתפתחות האשראי לעסקות מיוחדות או 
גדולות, תוצאות של בחינות רבעוניות של דירוג הסיכון של הלווים בפרט ותיק האשראי הכולל 

ם רבעוניים על ריכוזיות אשראי לפי ענפי משק, לווים וקבוצות לווים, אשראי למימון בכלל, דיווחי
רכישת אמצעי שליטה, מדינות, בנקים ישראליים וזרים מול מגבלות הפיקוח על הבנקים ומגבלות 

פנימיות, התפלגות האשראי הבעייתי ביחידות הבנק השונות ומידע על לקוחות בעלי רגישות 
  מיוחדת וכו'. 

  בנה ארגוני ואחריות ניהול סיכוני אשראימ

  בחטיבה לניהול סיכונים אשראי סיכוני ניהול אגף

פועל אגף  )CRO(בחטיבה לניהול סיכונים, בכפיפות למנהלת הסיכונים הראשית של הקבוצה 
האגף אחראי על ניהול סיכוני האשראי ברמת התיק ובכלל זאת, על גיבוש מסמך . סיכוני אשראי
ראי וסיכוני האשראי, ניטור וניתוח הסיכונים בתיק האשראי בכללותו, בחינה מדיניות האש

 על ובקרה למדידה כמותיים וכלים מודלים ופיתוחאשראי ספציפיים  יובקרה בלתי תלויה של תיק
   .האשראי סיכוני

  העסקיות בחטיבות (נס"א) אשראי סיכוני ניהול

של הסיכון הכרוך בליווי הלווה, פועלות  לצורך הבניית תהליך קבלת ההחלטות בבנק כפונקציה
של יחידות ייעודן . ובחטיבה המסחריתבמערך בניה ונדל"ן  ,יחידות נס"א בחטיבה העסקית

לפעול לאופטימיזציה של קבלת ההחלטות בתיקי האשראי. באחריות יחידות נס"א לפעול הנס"א 
וג הלווים, ביצוע בקרת לניתוח מעמיק של בקשות האשראי של היחידות העסקיות, תיקוף דיר

, " מימוןתבניות"סיווגים והפרשות, פיתוח מתודולוגיות וחוות דעת בנוגע לאשראי שיטתית, מתן 
פיתוח תהליכי בקרה והטמעת נהלי עבודה וכללים למתן אשראי ברמת הבנק. עיקר עיסוקן של 

ות אשראי הלקוחות לקביעת מסגרקשרי ת מנהלי והיחידות מתמקד בבחינה עצמאית של המלצ
לליווי הלקוחות שבטיפולם ואיתור לקוחות שחלה הרעה במצבם, תוך הצבעה על הסיכונים 

  העיקריים המאפיינים את תיק האשראי ומתן המלצות להמשך הטיפול בלקוחות.

"א קמעונאי, נסהינו באחריות ענף  ,ניהול סיכוני האשראי הצרכני תחוםבחטיבה הבנקאית 
   .הקמעונאי האחראי על כלל תיק האשראי
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  מערך אשראים מיוחדים

(הכפיפות הועברה מהחטיבה המסחרית לראש החטיבה  בכפוףפועל מערך אשראים מיוחדים 
. המערך מתמחה בטיפול בחברות בקשיים, ובמסגרתו )2012במאי  1יום החל מהעסקית למסחרית 

  סקטורים כדלקמן: 2פועלים 

בלקוחות  יחידה מקצועית המטפלת -ם) גישירקוחות לינטנסיבי איפול ט( סקטור טאל"ר .1
פעילים הנמצאים בקשיים, מתוך הערכה כי בניהול ובליווי נכון של החברה אפשר יהיה 

  להחזירם לפעילות נורמטיבית. 

      עומדים לפני סגירת פעילותם. שמטפל בלקוחות שאינם פעילים או  - סקטור גביה  .2

  דגשים בניהול סיכוני אשראי 

בתשעת כולל  משברים פיננסיים ופוליטיים להם אנו עדים בשנה האחרונהעל רקע תנודות ו
פועל הבנק ביתר שאת לזיהוי הלווים ומגזרי האוכלוסיות העלולים  ,2012של  החודשים הראשונים

  להיפגע כתוצאה מכך, ובכללם:

  חברות החזקה, אשר שווי נכסיהן נפגע, וכתוצאה הורע היחס שבין שווי ההחזקות להיקף
 וף ומקשה על גיוסי ומחזורי אשראי לפירעון חבויות קודמות. המינ

  בשוק אירופאי.יצואנים ו/או גורמים בעלי תלות גבוהה 

 .פירמות הפועלות בענפי "מותרות" שהינם ראשונים להיפגע בתקופות של האטה כלכלית 

 ברות לווים שגייסו אשראי צמוד במטבע ישראלי והתמורות יועדו להשקעות בחו"ל (כדוגמת ח
 נדל"ן הפעילות בחו"ל).

  לווים שגייסו בשנים האחרונות מקורות מימון בשוק ההון, והתכוונו לבסס מקור סילוק
 עתידי על גיוס מקורות בבורסה ו/או אקזיט מהשקעות קיימות. 

  לווים שחובותיהם מבוססים על מניות המהוות משקל מהותי מהערך הנכסי שלהם ו/או
 ק.מהבטוחות עליהן נשען הבנ

 , והשינויים  התחרותהתגברות לאור לווים  בענף  התקשורת שנפגעו בהכנסות וברווח
  .הרגולטורים

הבנק מקיים באופן שוטף מעקב הדוק אחר השפעת השחיקה והחשיפות שנוצרו אצל הלווים 
הרלוונטיים ואשר נובעות גם מהתנודתיות המתוארת לעיל, לרבות דיוני עומק על לקוחות 

  ישים. המוגדרים כרג

לנוכח אי הוודאות השוררת על רקע הקשיים הפיננסיים הקיימים בשווקים בעולם, נוקט הבנק 
ה בסיכון, תוך הבחנה בין רמות יבמדיניות סלקטיבית להרחבת הפעילות בתחומים בהם חלה עלי

הסיכון של לקוחות שונים והתאמת מרווחי האשראי ותנאיו בהתאם. 
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  האשראי לציבור . החשיפה והניהול של סיכוני1

  ):2באזל  -(ב)  4חשיפות סיכון אשראי לפי סוגים עיקריים של חשיפת אשראי (טבלה 

בספטמבר  30  

2012  

בספטמבר  30

2011  

 בדצמבר 31

2011  

בספטמבר  30

2012  

בספטמבר  30

2011  

  בדצמבר  31

2011  

  צעות חשיפות סיכון אשראי ברוטו ממו  חשיפות סיכון אשראי ברוטו  סוג חשיפת אשראי

  במיליוני ש"ח  במיליוני ש"ח  

  278,944  274,519  289,641  296,643  293,837  290,323  אשראי

  35,557  35,139  42,295  37,229  27,445  44,651  אג"ח

  13,795  13,694  14,281  14,199  14,183  14,924  אחרים

ערבויות והתחייבויות על 

  חשבון לקוחות

  

120,776  

  

114,161  

  

113,112  

  

117,562  

  

111,137  

  

111,531  

עסקאות במכשירים 

  פיננסיים נגזרים

  

7,024  

  

18,080  

  

7,592  

  

7,241  

  

14,981  

  

13,503  

  453,330  449,470  471,020  468,775  467,706  477,698  סך הכל

  ):2(ד) באזל  4חשיפות סיכון אשראי לפי צד נגדי ולפי סוגי חשיפות אשראי עיקריים (טבלה 

          2012 בספטמבר 30  

  

  

   

  

  

  

  אשראי

  

  

  

  אג"ח

  

  

  

  אחרים

  

ערבויות 

והתחייבויות 

  אחרות

 עסקאות

במכשירים 

  פיננסיים 

  נגזרים

  

  

  

  סך הכל

          במיליוני ש"ח  

  67,522  27  163  -  32,146  35,186  חובות של ריבונויות

  6,340  34  157  -  2,880  3,269 חובות של ישויות סקטור ציבורי

  18,834  2,173  1,980  -  4,281  10,400  חובות של תאגידים בנקאיים

  206,655  4,723  79,072  -  3,787  119,073  חובות של תאגידים

  20,495  -  1,991  -  -  18,504  נדל"ן מסחרי ביטחוןחובות ב

  57,320  64  28,914  -  -  28,342  חשיפות קמעונאיות ליחידים

  17,804  3  4,138  -  -  13,663  הלוואות לעסקים קטנים 

  66,247  -  4,361  -  -  61,886  לדיורמשכנתאות 

  1,557  -  -  -  1,557  -  איגוח

  14,924  -  -  14,924  -  -  נכסים אחרים

  477,698  7,024  120,776  14,924  44,651  290,323  סך הכל בגין סיכון אשראי
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          2011 בספטמבר 30  

  

  

   

  

  

  

  אשראי

  

  

  

  אג"ח

  

  

  

  אחרים

  

ערבויות 

והתחייבויות 

  אחרות

 עסקאות

ירים במכש

  פיננסיים 

  נגזרים

  

  

  

  סך הכל

          במיליוני ש"ח  

  56,231  56  197  -  14,268  41,710  חובות של ריבונויות

  4,541  -  145  -  1,340  3,056 חובות של ישויות סקטור ציבורי

  29,370  10,000  1,856  -  6,019  11,495  חובות של תאגידים בנקאיים

  209,628  7,952  75,341  -  4,620  121,715  חובות של תאגידים

  20,465  -  1,683  -  -  18,782  נדל"ן מסחרי ביטחוןחובות ב

  53,719  72  26,814  -  -  26,833  חשיפות קמעונאיות ליחידים

  17,695  -  4,040  -  -  13,655  הלוואות לעסקים קטנים 

  60,676  -  4,085  -  -  56,591  משכנתאות לדיור

  1,198  -  -  -  1,198  -  איגוח

  14,183  -  -  14,183  -  -  נכסים אחרים

  467,706  18,080  114,161  14,183  27,445  293,837  סך הכל בגין סיכון אשראי
  
  

          2011בדצמבר  31  

  

  

   

  

  

  

  אשראי

  

  

  

  אג"ח

  

  

  

  אחרים

  

ערבויות 

והתחייבויות 

  אחרות

 עסקאות

במכשירים 

  פיננסיים 

  נגזרים

  

  

  

  סך הכל

          במיליוני ש"ח  

  66,163  21  189  -  24,666  41,287  חובות של ריבונויות

  4,877  -  180  -  1,398  3,299 חובות של ישויות סקטור ציבורי

  20,136  2,381  1,939  -  5,331  10,485  חובות של תאגידים בנקאיים

  207,934  5,146  74,603  -  4,683  123,502  חובות של תאגידים

  20,669  -  1,489  -  -  19,180  נדל"ן מסחרי ביטחוןחובות ב

  54,434  44  26,702  -  -  27,688  פות קמעונאיות ליחידיםחשי

  17,837  -  4,021  -  -  13,816  הלוואות לעסקים קטנים 

  61,375  -  3,989  -  -  57,386  משכנתאות לדיור

  1,151  -  -  -  1,151  -  איגוח

  14,199  -  -  14,199  -  -  נכסים אחרים

  468,775  7,592  113,112  14,199  37,229  296,643  סך הכל בגין סיכון אשראי
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  ):2(ה) באזל  4פיצול התיק לפי תקופה לפרעון ולפי סוגי חשיפת אשראי עיקריים (טבלה 

          2012 בספטמבר 30  

  

  

   

  

  

  

  אשראי

  

  

  

  אג"ח

  

  

  

  אחרים

  

ערבויות 

והתחייבויות 

  אחרות

 עסקאות

במכשירים 

  פיננסיים 

  נגזרים

  

  

  

  סך הכל

          במיליוני ש"ח  

 260,813  4,097  78,546  3,238  21,587  153,345  עד שנה

 110,295  4,089  27,204  746  13,168  65,088  מעל שנה ועד חמש שנים

 106,050  6,621  15,026  2,653  9,896  71,854  מעל חמש שנים

  10,764  2,441  -  8,287  -  36  פריטים לא כספיים

 )10,224(  )10,224(          הטבות לקיזוז

 477,698  7,024  120,776  14,924  44,651  290,323  סך הכל
  
  

          2011 בספטמבר 30  

  

  

   

  

  

  

  אשראי

  

  

  

  אג"ח

  

  

  

  אחרים

  

ערבויות 

והתחייבויות 

  אחרות

 עסקאות

במכשירים 

  פיננסיים 

  נגזרים

  

  

  

  סך הכל

          במיליוני ש"ח  

 248,014  7,235  68,305  2,961  7,795  161,718  עד שנה

 106,642  2,439  31,373  648  10,599  61,583  מעל שנה ועד חמש שנים

 102,990  7,037  14,483  2,025  9,051  70,394  מעל חמש שנים

  10,060  1,369  -  8,549  -  142  פריטים לא כספיים

  -  -  -  -  -  -  הטבות לקיזוז

 467,706  18,080  114,161  14,183  27,445  293,837  סך הכל
  
  

          2011בדצמבר  31  

  

  

   

  

  

  

  אשראי

  

  

  

  אג"ח

  

  

  

  אחרים

  

רבויות ע

והתחייבויות 

  אחרות

 עסקאות

במכשירים 

  פיננסיים 

  נגזרים

  

  

  

 סך הכל

          במיליוני ש"ח  

 258,577  6,151  70,093  2,812  16,965  162,556  עד שנה

 109,470  2,600  28,877  743  12,502  64,748  מעל שנה ועד חמש שנים

 100,445  7,012  14,142  2,345  7,762  69,184  מעל חמש שנים

  10,107  1,653  -  8,299  -  155  טים לא כספייםפרי

  )9,824(  )9,824(          הטבות לקיזוז

 468,775  7,592  113,112  14,199  37,229  296,643  סך הכל
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  )*: 2באזל  -5סיכון אשראי בהתאם לגישה הסטנדרטית (טבלה 

לוח הטבלאות שלהלן מציגות את פירוט חשיפת האשראי ברוטו על פי משקל הסיכון, תוך פי
  מוכרים. ביטחונותהחשיפה בהתאם לצד הנגדי, לפני ואחרי הפחתת סיכון אשראי בגין 

  (ד).4-(ב) ו4בטבלאות  לעיל* ראה פירוט 

  
  ):2סכום החשיפה לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי ולפני הפחתת סיכון אשראי (

                2012 בספטמבר 30  

    

  

0%  

  

  

20%  

  

  

35%  

  

  

50%  

  

  

75%  

  

  

100%  

  

  

150%  

  

  

350%  

  

ניכוי 

 מההון

חשיפת 

אשראי 

 )1ברוטו (

                  במיליוני ש"ח  

  67,522  -  -  -  315  -  406  -  2,546 64,255  חובות של ריבונויות

חובות של ישויות 

  סקטור ציבורי

  

-  

  

2,857  

  

-  

  

3,482  

  

-  

  

-  

  

1  

  

-  

  

-  

  

6,340  

חובות של תאגידים 

  בנקאיים

  

-  

  

14,539 

  

-  

  

3,345  

  

-  

  

928  

  

22  

  

-  

  

-  

  

18,834  

 206,655  -  -  200,4274,637  -  1,252  -  339  -  חובות של תאגידים

נדל"ן  ביטחוןחובות ב

  מסחרי

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

20,016 

  

479  

  

-  

  

-  

  

20,495  

חשיפות קמעונאיות 

  ליחידים

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

56,995 

  

149  

  

176  

  

-  

  

-  

  

57,320  

הלוואות לעסקים 

  קטנים 

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

17,392 

  

256  

  

156  

  

-  

  

-  

  

17,804  

  66,247  -  -  197  6,387 18,158  - 41,505  -  -  משכנתאות לדיור

  1,557  57  2  -  21  -  334  -  1,143  -  איגוח

  14,924  -  -  437 11,700  -  -  -  -  2,787  נכסים אחרים

 477,698  57  2  240,1996,105 92,545  8,819 41,505 21,424 67,042  סך הכל

  
(לדוגמא שקלול מסגרות לא מנוצלות) וכן  2ראי של רכיבים חוץ מאזניים כנדרש בהוראות באזל לפני המרה לאש  )1(

  לפני הפחתת סיכון אשראי כתוצאה מביצוע פעולות מסוימות (לדוגמא על ידי שימוש בערבויות).

  ההפחתה בסיכון האשראי מבטאת סיווג של משקל הסיכון הסופי בין השיעורים השונים.  )2(

  

)".2באזל  - 5שבפרק זה "סיכון אשראי בהתאם לגישה הסטנדרטית (טבלה נ"ל מתייחסות לטבלאות ההערות ה  
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  )2סכום החשיפה לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי ולפני הפחתת סיכון אשראי (

                2012 בספטמבר 30  

    

  

0%  

  

  

20%  

  

  

35%  

  

  

50%  

  

  

75%  

  

  

100%  

  

  

150%  

  

  

350%  

  

ניכוי 

 מההון

חשיפת 

אשראי 

 )1רוטו (ב

                  במיליוני ש"ח  

  67,520  -  -  -  315  -  406  -  2,546 64,253  חובות של ריבונויות

חובות של ישויות 

  סקטור ציבורי

  

-  

  

2,856  

  

-  

  

3,479  

  

-  

  

-  

  

1  

  

-  

  

-  

  

6,336  

חובות של תאגידים 

  בנקאיים

  

-  

  

14,536 

  

-  

  

3,345  

  

-  

  

928  

  

22  

  

-  

  

-  

  

18,831  

 203,938  -  -  197,7814,566  -  1,252  -  339  -  חובות של תאגידים

נדל"ן  ביטחוןחובות ב

  מסחרי

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

19,970 

  

479  

  

-  

  

-  

  

20,449  

חשיפות קמעונאיות 

  ליחידים

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

56,658 

  

96  

  

173  

  

-  

  

-  

  

56,927  

הלוואות לעסקים 

  קטנים 

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

17,209 

  

107  

  

154  

  

-  

  

-  

  

17,470  

  65,784  -  -  181  6,087 18,109  - 41,407  -  -  יורמשכנתאות לד

  1,557  57  2  -  21  -  334  -  1,143  -  איגוח

  14,923  -  -  437 11,699  -  -  -  -  2,787  נכסים אחרים

 473,735  57  2  237,0046,013 91,976  8,816 41,407 21,420 67,040  סך הכל

  )2סיכון אשראי (סכום החשיפה לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי ולאחר הפחתת 

                2012 בספטמבר 30  

    

  

0%  

  

  

20%  

  

  

35%  

  

  

50%  

  

  

75%  

  

  

100%  

  

  

150%  

  

  

350%  

  

ניכוי 

 מההון

חשיפת 

אשראי 

 )1ברוטו (

                  במיליוני ש"ח  

  70,135  -  -  -  255  -  406  -  2,546 66,928  חובות של ריבונויות

חובות של ישויות 

  סקטור ציבורי

  

538  

  

863  

  

-  

  

3,473  

  

-  

  

-  

  

1  

  

-  

  

-  

  

4,875  

חובות של תאגידים 

  בנקאיים

  

-  

  

14,023 

  

-  

  

3,357  

  

-  

  

878  

  

14  

  

-  

  

-  

  

18,272  

 191,890  -  -  185,8674,432  -  1,252  -  339  -  חובות של תאגידים

נדל"ן  ביטחוןחובות ב

  מסחרי

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

19,154 

  

418  

  

-  

  

-  

  

19,572  

חשיפות קמעונאיות 

  ליחידים

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

54,375 

  

85  

  

170  

  

-  

  

-  

  

54,630  

הלוואות לעסקים 

  קטנים 

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

14,991 

  

104  

  

148  

  

-  

  

-  

  

15,243  

  65,695  -  -  181  6,085 18,026  - 41,403  -  -  משכנתאות לדיור

  1,557  57  2  -  21  -  334  -  1,143  -  איגוח

  14,923  -  -  437 11,699  -  -  -  -  2,787  נכסים אחרים

 456,792  57  2  224,1485,801 87,392  8,822 41,403 18,914 70,253  כלסך ה
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  )2סכום החשיפה לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי ולפני הפחתת סיכון אשראי (

                2011 בספטמבר 30  

    

  

0%  

  

  

20%  

  

  

35%  

  

  

50%  

  

  

75%  

  

  

100%  

  

  

150%  

  

  

350%  

  

ניכוי 

 מההון

חשיפת 

אשראי 

 )1ברוטו (

                  י ש"חבמיליונ  

  56,231  -  -  -  19  -  303  -  3,350  52,559  חובות של ריבונויות

חובות של ישויות 

  סקטור ציבורי

  

-  

  

1,316  

  

-  

  

3,222  

  

-  

  

-  

  

3  

  

-  

  

-  

  

4,541  

חובות של תאגידים 

  בנקאיים

  

35  

  

23,878  

  

-  

  

4,779  

  

-  

  

671  

  

7  

  

-  

  

-  

  

29,370  

  209,628  -  -  3,574 200,843  -  4,748  -  463  -  חובות של תאגידים

נדל"ן  ביטחוןחובות ב

  מסחרי

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

19,670  

  

795  

  

-  

  

-  

  

20,465  

חשיפות קמעונאיות 

  ליחידים

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

53,428  

  

156  

  

135  

  

-  

  

-  

  

53,719  

הלוואות לעסקים 

  קטנים 

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

17,283  

  

267  

  

145  

  

-  

  

-  

  

17,695  

  60,676  -  -  182  4,159  17,895  -  38,440  -  -  משכנתאות לדיור

  1,198  52  -  -  46  -  79  -  1,021  -  איגוח

  14,183  -  -  419  11,116  -  -  -  -  2,648  נכסים אחרים

  467,706  52  -  5,260 236,947  88,606  13,131  38,440  30,028  55,242  סך הכל

  
  )2סכום החשיפה לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי ולפני הפחתת סיכון אשראי (

                2011 בספטמבר 30  

    

  

0%  

  

  

20%  

  

  

35%  

  

  

50%  

  

  

75%  

  

  

100%  

  

  

150%  

  

  

350%  

  

ניכוי 

 מההון

חשיפת 

אשראי 

 )1ברוטו (

                  במיליוני ש"ח  

  56,233  -  -  -  19  -  303  -  3,350  52,561  חובות של ריבונויות

חובות של ישויות 

  סקטור ציבורי

  

-  

  

1,315  

  

-  

  

3,220  

  

-  

  

-  

  

3  

  

-  

  

-  

  

4,538  

חובות של תאגידים 

  בנקאיים

  

34  

  

23,877  

  

-  

  

4,779  

  

-  

  

670  

  

7  

  

-  

  

-  

  

29,367  

  207,259  -  -  3,518 198,530  -  4,748  -  463  -  חובות של תאגידים

נדל"ן  ביטחוןחובות ב

  מסחרי

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

19,486  

  

759  

  

-  

  

-  

  

20,245  

חשיפות קמעונאיות 

  ליחידים

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

53,050  

  

120  

  

133  

  

-  

  

-  

  

53,303  

הלוואות לעסקים 

  קטנים 

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

17,129  

  

124  

  

144  

  

-  

  

-  

  

17,397  

  60,122  -  -  170  3,753  17,843  -  38,356  -  -  משכנתאות לדיור

  1,198  52  -  -  46  -  79  -  1,021  -  איגוח

  14,182  -  -  419  11,115  -  -  -  -  2,648  נכסים אחרים

  463,844  52  -  5,153 233,863  88,022  13,129  38,356  30,026  55,243  סך הכל
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  )2סכום החשיפה לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי ולאחר הפחתת סיכון אשראי (

                2011 בספטמבר 30  

    

  

0%  

  

  

20%  
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50%  

  

  

75%  

  

  

100%  

  

  

150%  

  

  

350%  

  

ניכוי 

 מההון

חשיפת 

אשראי 

 )1ברוטו (

                  במיליוני ש"ח  

  56,824  -  -  -  18  -  303  -  3,419  53,084  ות של ריבונויותחוב

חובות של ישויות 

  סקטור ציבורי

  

-  

  

806  

  

-  

  

3,218  

  

-  

  

-  

  

3  

  

-  

  

-  

  

4,027  

חובות של תאגידים 

  בנקאיים

  

34  

  

24,005  

  

-  

  

4,988  

  

-  

  

614  

  

7  

  

-  

  

-  

  

29,648  

  196,835  -  -  3,365 188,259  -  4,748  -  463  -  חובות של תאגידים

נדל"ן  ביטחוןחובות ב

  מסחרי

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

18,650  

  

759  

  

-  

  

-  

  

19,409  

חשיפות קמעונאיות 

  ליחידים

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

50,625  

  

120  

  

125  

  

-  

  

-  

  

50,870  

הלוואות לעסקים 

  קטנים 

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

15,148  

  

120  

  

137  

  

-  

  

-  

  

15,405  

  60,011  -  -  170  3,741  17,750  -  38,350  -  -  משכנתאות לדיור

  1,198  52  -  -  46  -  78  -  1,022  -  איגוח

  14,182  -  -  419  11,115  -  -  -  -  2,648  נכסים אחרים

  448,409  52  -  4,985 222,683  83,523  13,335  38,350  29,715  55,766  סך הכל

  )2סכום החשיפה לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי ולפני הפחתת סיכון אשראי (

                2011בדצמבר  31  
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75%  

  

  

100%  

  

  

150%  

  

  

350% 

  

ניכוי 

 מההון

חשיפת 

אשראי 

 )1ברוטו (

                  במיליוני ש"ח  

  66,163  -  -  -  303  -  315  -  2,480  63,065  חובות של ריבונויות

חובות של ישויות 

  סקטור ציבורי

  

-  

  

1,374  

  

-  

  

3,499  

  

-  

  

-  

  

4  

  

-  

  

-  

  

4,877  

ים חובות של תאגיד

  בנקאיים

  

36  

  

16,442  

  

-  

  

3,095  

  

-  

  

563  

  

-  

  

-  

  

-  

  

20,136  

  207,934  -  -  3,559  201,640  -  2,093  -  642  -  חובות של תאגידים

נדל"ן  ביטחוןחובות ב

  מסחרי

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

20,243  

  

426  

  

-  

  

-  

  

20,669  

חשיפות קמעונאיות 

  ליחידים

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

54,170 

  

123  

  

141  

  

-  

  

-  

  

54,434  

הלוואות לעסקים 

  קטנים 

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

17,443 

  

259  

  

135  

  

-  

  

-  

  

17,837  

  61,375  -  -  197  4,600 17,741  -  38,837  -  -  משכנתאות לדיור

  1,151  29  -  -  21  -  100  -  1,001  -  איגוח

  14,199  -  -  422  11,397  -  -  -  -  2,380  נכסים אחרים

  468,775  29  -  4,884  239,149 89,354  9,102  38,837  21,939  65,481  סך הכל
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  )2סכום החשיפה לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי ולפני הפחתת סיכון אשראי (

                2011בדצמבר  31  
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350% 

  

ניכוי 

 מההון

חשיפת 

אשראי 

 )1ברוטו (

                  במיליוני ש"ח  

  66,162  -  -  -  303  -  315  -  2,480  63,064  חובות של ריבונויות

חובות של ישויות 

  סקטור ציבורי

  

-  

  

1,373  

  

-  

  

3,497  

  

-  

  

-  

  

4  

  

-  

  

-  

  

4,874  

חובות של תאגידים 

  בנקאיים

  

35  

  

16,437  

  

-  

  

3,095  

  

-  

  

563  

  

-  

  

-  

  

-  

  

20,130  

  205,426  -  -  3,461  199,230  -  2,093  -  642  -  חובות של תאגידים

ן טחון נדל"יחובות בב

  מסחרי

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

20,056  

  

391  

  

-  

  

-  

  

20,447  

חשיפות קמעונאיות 

  ליחידים

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

53,773 

  

82  

  

139  

  

-  

  

-  

  

53,994  

הלוואות לעסקים 

  קטנים 

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

17,273 

  

113  

  

134  

  

-  

  

-  

  

17,520  

  60,854  -  -  185  4,229 17,687  -  38,753  -  -  משכנתאות לדיור

  1,151  29  -  -  21  -  100  -  1,001  -  איגוח

  14,199  -  -  422  11,396  -  -  -  -  2,381  נכסים אחרים

  464,757  29  -  4,736  235,993 88,733  9,100  38,753  21,933  65,480  סך הכל

  )2סכום החשיפה לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי ולאחר הפחתת סיכון אשראי (

                2011בדצמבר  31  
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50%  

  

  

75%  

  

  

100%  

  

  

150%  

  

  

350%  

  

ניכוי 

 מההון

חשיפת 

אשראי 

  )1נטו (

                  במיליוני ש"ח  

  66,633  -  -  -  303  -  315  -  2,452 63,563 חובות של ריבונויות

חובות של ישויות 

  סקטור ציבורי

  

350  

  

876  

  

-  

  

3,495  

  

-  

  

-  

  

4  

  

-  

  

-  

  

4,725  

חובות של תאגידים 

  בנקאיים

  

35  

  

16,273 

  

-  

  

3,356  

  

-  

  

511  

  

-  

  

-  

  

-  

  

20,175  

  195,167  -  -  3,286  189,146  -  2,093  -  642  - חובות של תאגידים

טחון יחובות בב

  נדל"ן מסחרי

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

19,208  

  

391  

  

-  

  

-  

  

19,599  

חשיפות קמעונאיות 

  ליחידים

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

51,323 

  

82  

  

133  

  

-  

  

-  

  

51,538  

הלוואות לעסקים 

  קטנים 

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

15,234 

  

112  

  

127  

  

-  

  

-  

  

15,473  

  60,739      185  4,220 17,587  - 38,747  -  -  משכנתאות לדיור

  1,151  29  -  -  21  -  100  -  1,001  -  איגוח

  14,199  -  -  422  11,396  -  -  -  -  2,381  נכסים אחרים

  449,399  29  -  4,548  224,999 84,144  9,359 38,747 21,244 66,329  כלהסך 
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  הפחתת סיכון האשראי

 : (Collateral)וניהול ביטחונות  (Valuation) שערוךמדיניות ותהליכים לגבי 

כמדיניות, שואף הבנק להעמיד אשראי כנגד ביטחונות. היקף הביטחונות הנדרשים מלווה הינו, 
בין השאר, פועל יוצא מרמת הסיכון שבאשראי. הביטחונות המתקבלים אינם השיקול העיקרי 

לאישור האשראי, אלא גיבוי נוסף שמטרתו להקטין את ההפסד לבנק במקרה של כשל 
  עסקי/פיננסי של הלווה. 

במסגרת מדיניות הביטחונות לכלל ענפי המשק נקבעו עקרונות וכללים באשר לסוגי הביטחונות 
והיקפם. דרישת הביטחונות ושיעורם נגזרים מרמת הסיכון שהבנק מוכן לקבל על עצמו בעת 

עמדת האשראי, אך ניתן דגש מיוחד לדירוג הסיכון של הלווים ולכושר ההחזר שלהם כקריטריון ה
  למתן האשראי לעומת המשקל שניתן לביטחונות המקובלים. 

בנוסף, נקבעים הקריטריונים העסקיים בקבלת הביטחונות, דרך קביעת שיעורי ההישענות על 
ון השווי ועיתויו ואמצעי המעקב והבקרה ואלה הביטחונות, דרכי הטיפול בעת קבלתם, דרכי עדכ

  מופצים באמצעות נוהלי עבודה, חוזרי עדכון והנחיות תפעוליות.

הביטחונות מותאמים לסוגי האשראי שהם מבטיחים, תוך התייחסות לטווח הזמן, לסוגי הצמדה, 
 לאופי האשראי ולמטרתו וכן למהירות יכולת המימוש שלהם. הבנק נוהג לאמת את שווי

הביטחונות על ידי קבלת הערכות שמאי/הערכות שווי עדכניות. הערכת השווי צריכה להיות 
  עצמאית/בלתי תלויה, ועליה להיות מופנית לבנק. 

  ):2באזל  7הפחתת סיכון אשראי (טבלה 

        2012 בספטמבר 30  

חשיפת   

אשראי ברוטו 

לפני הפרשה 

להפסדי 

  אשראי

  

חשיפת אשראי 

ברוטו לאחר 

פסדי הפרשה לה

  אשראי

  

סך החשיפה 

שמכוסה 

 ע"י ערבויות

  שנגרעו

  

  

סה"כ 

סכומים 

  שנוספו

  

סך החשיפה 

שמכוסה 

בביטחון 

  פיננסי כשיר

  

  

חשיפת 

  אשראי 

  נטו

        במיליוני ש"ח  

  70,135  -  2,675  )60(  67,520  67,522  חובות של ריבונויות

  4,875  )6(  538  )1,993(  6,336  6,340 חובות של ישויות סקטור ציבורי

  18,272  )202(  400  )757(  18,831  18,834  חובות של תאגידים בנקאיים

 191,890  )11,358(  -  )690(  203,938  206,655  חובות של תאגידים

  19,572  )785(  -  )92(  20,449  20,495  טחון נדל"ן מסחרייחובות בב

  54,630  )2,292(  -  )5(  56,927  57,320  חשיפות קמעונאיות ליחידים

  15,243  )2,211(  -  )16(  17,470  17,804  ות לעסקים קטנים הלווא

  65,695  )89(  -  -  65,784  66,247  משכנתאות לדיור

  1,557  -  -  -  1,557  1,557  איגוח

  14,923  -  -  -  14,923  14,924  םנכסים אחרי

 456,792  )16,943(  3,613  )3,613(  473,735  477,698  סך הכל 
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        2011 בספטמבר 30  

חשיפת   

אשראי ברוטו 

לפני הפרשה 

להפסדי 

  אשראי

  

חשיפת אשראי 

ברוטו לאחר 

הפרשה להפסדי 

  אשראי

  

סך החשיפה 

שמכוסה 

 ע"י ערבויות

  שנגרעו

  

  

סה"כ 

סכומים 

  שנוספו

  

סך החשיפה 

שמכוסה 

בביטחון 

  פיננסי כשיר

  

  

חשיפת 

  אשראי 

  נטו

        במיליוני ש"ח  

  56,824  )1(  592  -  56,233  56,231  חובות של ריבונויות

  4,027  )2(  -  )509(  4,538  4,541 חובות של ישויות סקטור ציבורי

  29,648  -  337  )56(  29,367  29,370  חובות של תאגידים בנקאיים

  196,835  )10,109(  -  )315(  207,259  209,628  חובות של תאגידים

  19,409  )805(  -  )31(  20,245  20,465  נדל"ן מסחרי ביטחוןחובות ב

  50,870  )2,430(  -  )3(  53,303  53,719  ות קמעונאיות ליחידיםחשיפ

  15,405  )1,980(  -  )12(  17,397  17,695  הלוואות לעסקים קטנים 

  60,011  )108(  -  )3(  60,122  60,676  משכנתאות לדיור

  1,198  -  -  -  1,198  1,198  איגוח

  14,182  -  -  -  14,182  14,183  נכסים אחרים

  448,409  )15,435(  929  )929(  463,844  467,706  סך הכל 

  
  

          2011בדצמבר  31  

חשיפת   

אשראי ברוטו 

לפני הפרשה 

להפסדי 

  אשראי

  

  חשיפת אשראי 

ברוטו לאחר 

הפרשה להפסדי 

  אשראי

  

סך החשיפה 

שמכוסה 

 ע"י ערבויות

  שנגרעו

  

  

סה"כ 

סכומים 

  שנוספו

  

סך החשיפה 

שמכוסה 

בביטחון 

  פיננסי כשיר

  

  

חשיפת 

  אשראי 

  נטו

           במיליוני ש"ח  

  66,633  -  499  )28(  66,162  66,163  חובות של ריבונויות

  4,725  )1(  349  )497(  4,874  4,877 חובות של ישויות סקטור ציבורי

  20,175  )44(  376  )287(  20,130  20,136  חובות של תאגידים בנקאיים

  195,167  )9,894(  -  )365(  205,426  207,934  חובות של תאגידים

  19,599  )819(  -  )29(  20,447  20,669  נדל"ן מסחרי ביטחוןחובות ב

  51,538  )2,452(  -  )4(  53,994  54,434  חשיפות קמעונאיות ליחידים

  15,473  )2,036(  -  )11(  17,520  17,837  הלוואות לעסקים קטנים 

  60,739  )112(  -  )3(  60,854  61,375  משכנתאות לדיור

  1,151  -  -  -  1,151  1,151  איגוח

  14,199  -  -  -  14,199  14,199  נכסים אחרים

  449,399  )15,358(  1,224  )1,224(  464,757  468,775  סך הכל 
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  אשראי סיכוני הפחתת לצורך נגזרים במכשירים פעילות

מדיניות גידור ו/או הפחתת סיכון ואסטרטגיות ותהליכים לצורך מעקב אחר האפקטיביות 
 ון המתמשכת של גידורים מפחיתי סיכ

קי המט"ח הבינלאומיים והתנודתיות בשערי החליפין של המטבעות השונים ההתפתחויות בשו
והשלכותיהן על הלווים הפעילים במטבע חוץ, מחייבים הגברת פעילות מעקב, פיקוח ובקרה אחר 

). לצורך כך רועננו 'חשיפות של לקוחות לתנודות במחירי שוק (שערי חליפין, אינפלציה וכו
מתייחסות להתאמה הנדרשת בין בסיס מטבע האשראי לבין מטבע תזרים המזומנים ההנחיות ה

הוגברה המודעות לנושא החשיפה לסיכוני מטבע  ,המהווה את מקור הסילוק של האשראי
ומוקדשת תשומת לב מיוחדת ללווים בעלי פוטנציאל חשיפה גבוה. במקרה הצורך נערך עדכון 

 וק בסיס ההון והביטחונות. דירוג סיכון הלווה, תוך דרישה לחיז

, ובמחירי הסחורות במקרה שנמצא כי ללווה קיימת חשיפה/רגישות לשינויים בשערי חליפין
הגורם העסקי, נדרש לבחון את מידת רגישות הלווה בראיה כוללת, תוך התייחסות למכלול 
ישות הקריטריונים המחייבים הכללת הלווה ברשימת הלקוחות הרגישים ושקלול וכימות הרג

   ובמחירי הסחורות.לשינויים בשערי חליפין 

לצורך גידור סיכוני אשראי שונים, הבנק ממליץ ללקוחותיו לנקוט באמצעי הגנה מול משתנים 
 מאקרו כלכליים כמו: מדד מחירים לצרכן, שער החליפין, מחירי סחורות. לצורך צמצום רמות

יים חריפים בשערי החליפין, בין השאר על הסיכון באשראי, הבנק מציע ללווה להתגונן בפני שינו
ידי שימוש במכשירים פיננסיים. באמצעות מכשירים אלה ניתן ל"גדר" את החשיפה הפיננסית 

  .ובמידה מסוימת גם את החשיפה הריאלית ולצמצם הסיכון לרמה מינימאלית

  ):2באזל  8להלן יתרות סיכון אשראי של צד נגדי (טבלה 

   2012 בספטמבר 30      

  יתרת         

  ערך נקוב

חשיפות אשראי נטו 

  של נגזרים

    במיליוני ש"ח      

  9,057  265,363        חוזי ריבית 

  5,504  194,502        חוזי מטבע חוץ

  2,441  16,903        חוזים בגין מניות

  218  1,828        חוזי סחורות ואחרים

  28  -        )1בנגזרי אשראי ( עסקאות

  )10,224(  -        )2הטבות קיזוז (

  )946(  -        ביטחון כשיר

  6,078  478,596        סך הכל

  

   2011 בספטמבר 30      

  יתרת         

  ערך נקוב

חשיפות אשראי נטו 

  של נגזרים

    במיליוני ש"ח      

  7,867  252,069        חוזי ריבית 

  8,370  228,221        חוזי מטבע חוץ

  1,369  17,810        חוזים בגין מניות

  474  4,005        חוזי סחורות ואחרים

  -  -        )1בנגזרי אשראי ( עסקאות

  -  -        )2הטבות קיזוז (

  -  -        ביטחון כשיר

  18,080  502,105        סך הכל
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    2011בדצמבר  31      

  יתרת         

  ערך נקוב

חשיפות אשראי נטו 

  של נגזרים

    במיליוני ש"ח      

  8,308  230,713        חוזי ריבית 

  7,236  206,179        חוזי מטבע חוץ

  1,653  18,423        חוזים בגין מניות

  219  1,547        חוזי סחורות ואחרים

  -  -        )1בנגזרי אשראי ( עסקאות

  )9,824(  -        )2הטבות קיזוז (

  )44(  -        ביטחון כשיר

  7,548  456,862        סך הכל

  
  אשראי בגין הגנה שנמכרה או נקנתה.ליום הדוח לא קיימות חשיפות סיכון   )1(
בנגזרים עם  עסקאות וכולל קיזוז 313סיכון אשראי בגין נגזרים מחושב על פי הוראה  2011בדצמבר  31- החל מ  )2(

    הסכמי קיזוז.
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 בספטמבר 30חשיפת אשראי בגין שווי הוגן של נגזרים לפי צד נגדי לחוזה ליום   .2
2012 :  

  
 סך הכל

  
  ללא 
  דרוג

BB+  
  עד

-B  

BBB  
  עד

-BBB  

  
 
- A  

   
  

A 

  
 

A+

AAA   
  עד

 -AA  

   

  בנקים זרים  במיליוני ש"ח          

  )1בגוש האירו (  3  -  1,835  130  -  -  -  1,968

  )2באנגליה (  393  68  431  267  322  -  246  1,727

  בארה"ב  1,376  6  -  463  2  -  1  1,848

  אחר  9  20  250  -  11  -  1  291

  סה"כ בנקים זרים  1,781  94  2,516  860  335  -  248  5,834

                  

  )3בנקים בישראל (  -  -  971  533  -  -  19  1,523

                  

  סקיים לפי ענפי משקלקוחות ע                

  )4שירותים פיננסיים (                1,882

  )5תעשיה (                857

  בינוי ונדל"ן                151

  תחבורה ואחסנה                51

  מסחר                77

  חשמל ומים                1

  סקייםשרותים ע                11

  אנשים פרטיים                13

  תקשורת ושירותי מחשב                79

  אחרים                15

  סך כל לקוחות עסקיים                3,137

  אחרים *                -

  סך כל חשיפה                10,494

  הפוכות שבוצעו על ידי הלקוחות וקוזזו לצורך סיכון לפי ענפי משק. עסקאות* 

  מדינות. 4עם  עסקאות) סכום זה כולל 1(

  בנקים. 10עם  עסקאותסכום זה כולל   )2(

  .בנקים 8עם  עסקאותסכום זה כולל   )3(

  מיליון ש"ח. 471לקוחות, כאשר הלקוח עם הסכום הגבוה ביותר הינו בסך  346עם  עסקאותסכום זה כולל   )4(

  ח. מיליון ש" 493לקוחות כאשר הלקוח עם הסכום הגבוה ביותר הינו  275עם  עסקאותסכום זה כולל   )5(
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  .  חשיפת אשראי למוסדות פיננסיים זרים3

  ):1להלן חשיפת אשראי למוסדות פיננסיים זרים (

      2012 בספטמבר 30ליום  

  סיכון  
) 2אשראי מאזני (

  ניירות 
  )3ערך (

סיכון אשראי חוץ 
 )4מאזני נוכחי (

חשיפת אשראי 
 נוכחית

    במיליוני ש"ח 

     )5דרוג אשראי חיצוני (

AAA ד ע–AA 4,730 2,091 256 7,077 
+ A  עד-A  8,215 3,252 445 11,912 
+BBB עד-BBB  1,265  352  117  1,734  

+ BB  עד- B  24  - 30 54 
 B  72 - 24 96 -נמוך מ

 1,059 49 69 941  )5( ללא דירוג
  סך הכל חשיפת אשראי נוכחית 

  למוסדות פיננסיים זרים
  

15,247 
  

5,764 
  

921 
  

21,932 
  6  -  -  6  חובות בעייתיים יתרות

  

      2011בדצמבר  31ליום  

  סיכון  
 ) 2אשראי מאזני (

  ניירות 
  )3ערך (

סיכון אשראי חוץ 
 )4מאזני נוכחי (

חשיפת אשראי 
 נוכחית

    במיליוני ש"ח 

     )5דרוג אשראי חיצוני (

AAA עד-AA 8,989 3,636 649 13,274 
+A עד-A  4,300 3,869 123 8,292 
+BBB עד-BBB  209  18  -  227  

+BB עד-B  54  - 7 61 
 B  - - 53 53-נמוך מ

 2,384 123 697 1,564  )5( ללא דירוג
  סך הכל חשיפת אשראי נוכחית 

  למוסדות פיננסיים זרים
  

15,116 
  

8,220 
  

955 
  

24,291 
  323  -  316  7  יתרות חובות בעייתיים

  להשקעות, חברות ביטוח וגופים מוסדיים. מוסדות פיננסיים זרים כוללים: בנקים, בנקים   )1(
פיקדונות בבנקים, אשראי לציבור, ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר ונכסים   )2(

  אחרים בגין מכשירים נגזרים (שווי הוגן של נגזרים).
מיליון ש"ח  1,336בשווי הוגן של  2012 בספטמבר Subordinatedכולל אגרות חוב של בנקים מסוג   )3(

  מיליון ש"ח. 1,605 2011ובדצמבר 
  בעיקר ערבויות, התחייבויות למתן אשראי (ללא נגזרים חוץ מאזניים).  )4(
בלבד לדרוג המוסדות הפיננסיים הזרים  Moody'sהבנק משתמש בדרוג של סוכנות  2010החל משנת   )5(

דירוג  בעלית פיננסיים זרים מוסדו בין היתרנכללים  "ללא דרוג"ב אליהם קיימת חשיפת אשראי.
  אחרות. מסוכנויות 

  
  הערות:

  ניירות ערך). ביאורחשיפות האשראי אינן כוללות השקעות בניירות ערך מגובי נכסים (ראה פירוט ב  א.
חלק מהבנקים קיבלו תמיכות ממשלתיות באופנים שונים ובכלל זה בהשקעה ישירה בהון הבנק,   ב.

  סוימים של הבנקים, בערבויות לגיוס מקורות לבנקים וכו'.בערבות ממשלתית לתיקי נכסים מ
למידע נוסף לגבי הרכב חשיפות האשראי בגין מכשירים נגזרים מול בנקים ודילרים/ברוקרים (מקומיים   ג.

  בדוח הכספי. 7וזרים) ראה ביאור 
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, חשיפת האשראי למוסדות פיננסיים זרים מתייחסת לבנקים מסחריים, לחברות החזקה בנקאיות
  בנקים להשקעות, חברות ביטוח וגופים מוסדיים. 

אירופה (גרמניה, צרפת, שוויץ,  44%החשיפות לבנקים במדינות מתחלקות כדלהלן: בארה"ב 
  .12%ומדינות אחרות  20%בריטניה  24%ספרד ומדינות בנלוקס) 

ת חוב, מהם לתקופות קצרות עד שבוע ואגרו 99.9%-החשיפה כוללת פיקדונות בבנקים הזרים, כ
שנים. הבנק מנהל מעקב הדוק אחר מצבם של בנקים בעולם ומנתח  5 בדרך כלל לתקופה של עד

באופן תדיר את איתנותם הפיננסית. הבנק מנהל רשימה מצומצמת של בנקים איכותיים שבהם 
  הבנק והשלוחות בחו"ל מבצעים פיקדונות.

בפרק "המבנה וההתפתחות של  ל בנקים זרים מובאים פרטים נוספים על ההשקעה בניירות ערך בעיקר באגרות חוב ש

  הנכסים וההתחייבויות" סעיף "ניירות ערך" לעיל.

  ניהול החשיפה וקווי אשראי למוסדות פיננסיים זרים מביא בחשבון בין היתר:

  גודלם כפי שהוא משתקף בין היתר בהונם.  -

  י).עוצמתם, כפי שמשתקפת מיחסי הלימות ההון (בפרט ההון הראשונ  -

הערכת השוק כפי שמשתקפת בשווי השוק של מניותיהם ובסיכון כפי שנאמד בעזרת נגזרי   -
  שלהם. (CDS)האשראי 

  .הפנימי כפי שמחושב ביחידה בלתי תלויה בגורם העסקי הדירוג  -

  הדירוג על פי סוכנויות הדירוג הבינלאומיות.  -

  ק.חוסנה הפיננסי של המדינה בה נמצא מרכז פעילותו של הבנ  -

שיקולים נוספים, כגון מידת הגיבוי, ובכלל זה השקעה ישירה בהון הבנקים על ידי ממשלות,   -
  לצורך הבטחת האיתנות של אותם בנקים ובנקים אחרים במדינותיהן. 

מדיניות ניהול החשיפה למוסדות פיננסיים זרים כוללת בין היתר, מגבלות על סכומי החשיפה   -
  .ברמת בנק ומדינה לפי סיכון
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  חשיפה למדינות זרות:   .4

החשיפה למדינות זרות לפי סיכון סופי מתחלקת בין אזורים גיאוגרפיים ומדינות כאשר עיקר 
החשיפה הוא למדינות במערב אירופה ובצפון אמריקה. לפרטים נוספים בדבר חשיפה למדינות 

  ): 2(ג) באזל  4זרות ראה להלן תוספת ד' בסקירת הנהלה. (טבלה 

    2012 טמברבספ 30  

סיכון אשראי    

  מאזני

סיכון אשראי 

  )1חוץ מאזני (

סך הכל סיכון 

  אשראי כולל

      במיליוני ש"ח  

  29,937  6,007  23,930  ארצות הברית

  13,539  2,694  10,845  בריטניה

  3,251  302  2,949  צרפת

  4,708  621  4,087  שוויץ

  4,206  217  3,989  גרמניה

  452  75  377  בלגיה

  357  11  346  איטליה

  3,035  87  2,948  הולנד

  783  21  762  דנמרק

  658  184  474  סין

  621  3  618  שוודיה

  647  -  647  נורבגיה

  518  29  489  אוסטריה

  6,347  1,003  5,344  אחרות

  69,059  11,254  57,805  סך הכל

 
    2011בדצמבר  31  

סיכון אשראי    

  מאזני

סיכון אשראי 

  )1חוץ מאזני (

ן סך הכל סיכו

  אשראי כולל

      במיליוני ש"ח  

  31,044  6,282  24,762  ארצות הברית

  13,334  3,004  10,330  בריטניה

  3,257  322  2,935  צרפת

  4,234  304  3,930  גרמניה

  3,429  770  2,659  שוויץ

  2,783  176  2,607  הולנד

  586  32  554  בלגיה

  472  15  457  איטליה

  161  11  150  דנמרק

  554  154  400  סין

  348  2  346  שוודיה

  169  -  169  נורבגיה

  137  33  104  אוסטריה

  6,716  969  5,747  אחרות

  67,224  12,074  55,150  סך הכל
  
בנגזרים עם  עסקאות וכולל קיזוז 313סיכון אשראי בגין נגזרים מחושב על פי הוראה  2011בדצמבר  31- החל מ  )1(

  הסכמי קיזוז.
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 30שראי של המדינות כפי הדירוג של הבנק העולמי ליום להלן החשיפה למדינות לפי דרוג הא
  :במיליוני ש"ח 2012 בספטמבר

  
  דרוג

  
  חשיפה
  מאזנית

  
חשיפה חוץ 

  מאזנית

  
  סך הכל 
  חשיפה 

  
אחוז החשיפה 

  מסך הכל

מזה סיכון 
אשראי מסחרי 

  בעייתי

  1,361  93.0  64,193  10,474  53,719  עם הכנסה גבוהה OECDמדינות 

  2  1.5  1,066  126  940  ה גבוההמדינות עם הכנס

  510  5.0  3,453  508  2,945  מדינות עם הכנסה בינונית גבוהה

  3  0.5  336  146  190  מדינות עם הכנסה בינונית נמוכה

  -  -  11  -  11  מדינות עם הכנסה נמוכה

  1,876  100.0  69,059  11,254  57,805  סך הכל

ועל ידי בנק ישראל  FITCHוגדר על ידי מדד סכום החשיפה למדינות זרות עם בעיות נזילות כפי שה
או נמוך  CCCאו שהתחייבויותיה מדורגות בדירוג אשראי  IMF-(מדינה אשר מקבלת סיוע כספי מ

  מדינות. 14 - מיליון ש"ח ומתייחס ל 1,403יותר) מסתכם בסך 

  בהתאם להכנסה הלאומית לנפש כדלהלן: נההיהגדרת המדינות 

  לנפש. דולר 12,476מעל  -הכנסה גבוהה 
  לנפש. דולר 12,475עד  דולר 4,036 -מ –הכנסה בינונית גבוהה 
  לנפש. דולר 4,035עד  דולר 1,026 -מ  - הכנסה בינונית נמוכה

  לנפש. דולר 1,025עד  -הכנסה נמוכה 

  להלן שמות המדינות העיקריות בכל אחת מהקטגוריות:

סטריה, אירלנד, בלגיה, קנדה, צ'כיה, ביניהן: ארה"ב, איטליה, אוסטרליה, או OECDמדינות   א.
דנמרק, פינלנד, ישראל, הונגריה, צרפת, בריטניה, יפן, ספרד, שוויץ, לוקסמבורג, סלובניה, 

  הולנד, שבדיה, פולין, גרמניה וקוריאה.

  מדינות עם הכנסה גבוהה:  ב.
  קפריסין, הונג קונג, מונקו, סינגפור, איי קיימן וקרואטיה.  

  ה בינונית גבוהה:מדינות עם הכנס  ג.
ארגנטינה, ברזיל, בולגריה, צ'ילה, מקסיקו, פנמה, רומניה, רוסיה, דרום אפריקה, טורקיה,   

  ונצואלה, אורוגואי, קולומביה, פרו.

  מדינות עם הכנסה בינונית נמוכה:  ד.
  סין, אקואדור, מצרים, הודו, ירדן, פרגואי, פיליפינים, תאילנד, אוקראינה.  

  סה נמוכה:מדינות עם הכנ  ה.
  חלק גדול ממדינות אפריקה, האיטי, נפאל.  
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  חשיפה כוללת למדינות זרות מסוימות:

      2012 בספטמבר 30  

אשראי   שם המדינה 

  לציבור

  אג"ח 

בנקים ואחרים

  פיקדונות

  בבנקים

  

  אחר

  

  סך הכל

        במיליוני ש"ח  

  357  11  27  )1( 257  62  איטליה

  7  -  -  2  5  אירלנד

  3  -  -  -  3  יוון

  323  6  2  )2( 196  119  ספרד

  690  17  29  455  189  )3( סך הכל

   החשיפה הינה לבנק אינטסה.  )1(

  רוב החשיפה לספרד הינה לבנק סנטנדר שרוב הכנסותיו מקורן מחוץ לספרד.  )2(

  לקבוצה אין חשיפה לפורטוגל.  )3(

  
  סיכוני שוק ונזילות

) על כן יש לקרוא את 255-269(עמודים  2011פרק זה נכתב בפירוט רב בדוח הכספי השנתי לשנת 
  .הפרק בהמשך לכתוב בדוח השנתי

  מדיניות סיכוני שוק 

להפסד בפוזיציות מאזניות וחוץ מאזניות הנובע משינוי בשווי הוגן של סיכון שוק מוגדר כסיכון 
מכשיר פיננסי עקב שינוי בתנאי שוק (שינוי ברמת מחירים בשווקים שונים, תנודתיות בשיעורי 

ריבית, שערי חליפין, אינפלציה, מחירי מניות וסחורות ומדדים כלכליים נוספים). החשיפה 
הון, התוצאות העסקיות, השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות, לסיכוני שוק מתבטאת ב

   .תזרימי המזומנים וערך הבנק

 הסיכונים רכתהע תוך העסקיים היעדים בהשגת לתמוך מחד נועדה השוק סיכונימדיניות ניהול 
בהשוואה לרווח הצפוי מהם,  וזאת, והגבלתם לסיכונים מהחשיפה לנבוע שיכולים והנזקים
, ובכלל זה לשמור הבנק של השוטפת מהפעילות הנובעת הסיכון רמת את להפחית נועדה, ומאידך

, החיסוי פעולות של ובעלויות במגבלות, הפעילות בהיקף בהתחשב זאת כל. על רמת נזילות גבוהה
, ישראל בנק של ובדרישות בהנחיות, ובעולם בארץ העסקית בסביבה החלים בשינויים

 לצרכי והתאמתן הסיכונים של הניהול ושיטות המדידות בנושא בעולם החלות ובהתפתחויות
  השנתי. בדוח 255לעמוד למידע נוסף ניתן לפנות  . והבנק הקבוצה

  דרישת הון בגין סיכוני שוק

דרישות  .כנדרש על פי הגישה הסטנדרטית )2 באזל 10(טבלה  השוק סיכוני גיןב ההון דרישות להלן
במסגרת באזל  1ידי לאומי בגין סיכוני שוק (נדבך  אלה משקפות רק חלק קטן מההון המוחזק על

הנוסטרו, במסגרת הנדבך בנוסף להון זה מחזיקה הקבוצה הון נוסף בגין סיכוני שוק ופעילות  ).2
  .השני של באזל
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  ):2 באזל 10(טבלה  השוק סיכוני בגין ההון דרישות לןלה

    2012 בספטמבר 30  2011 בספטמבר 30  2011בדצמבר  31

    במיליוני ש"ח    

  דרישות ההון בגין      

  סיכוני ריבית  630  603  583

  סיכון מחירי מניות  3  -  1

  סיכון שער חליפין  146  157  170

  אופציות  59  67  57

  ההון בגין סיכוני שוק סך דרישת  838  827 811

  העיקריים בסיכוני שוק הסיכון מוקדי

  החשיפה בריבית .1

בשל  השונים במטבעות אשראי סיכון חסרת ריבית בשערי משינויים כתוצאה להפסד סיכון
  הפערים בין מועדי הפירעון של הנכסים וההתחייבויות בכל אחד ממגזרי ההצמדה. 

מידת ההשפעה של שינויים אפשריים בריבית על רווחי מדיניות החשיפות בריבית הנה להגביל את 
לכל בריבית  1%לשינוי בלתי צפוי בשיעור של החשיפה  בהתאם, בכל מגזר נמדדתהבנק ועל ההון. 
 רווח החשבונאי השנתישל הו 1הכלכלי הפוטנציאלית של השווימתייחסת לשחיקה התקופות, אשר 

וגם לכל המגזרים יחד. החשיפה לרווח  יםבכל אחד מהמגזרתשואות ה עקומי משינויכתוצאה 
  מושפעת מאוד מהפעילות המשוערכת על פי מחירי שוק (עסקות נגזרות ותיקים מסחריים). 

הנובעים מאי הוודאות בגורמי שוק שלא ניתנת לגידור אך מובנית  מובנים ריבית סיכוניקיימים 
הלוואות ופיקדונות שאינן ניתנות בפעילות הבנקאית. הסיכון כולל אופציות התנהגותיות גלומות ב

  לגידור (למשל אופציות פירעון מוקדם). 

של  ןסיכון הריבית נמדד ומנוהל בפועל על בסיס הנחות התנהגותיות שונות באשר לזמני הפירעו
  הנכסים וההתחייבויות. להלן ההנחות העיקריות:

  בתוכניות ת היציאה שבירות ומשיכות בנקודו לגבי אומדןנלקח בחשבון במגזר הצמוד למדד
  . האומדן נגזר מהתנהגות הלקוחות בעבר. החיסכון

 יציבת זכות בחשבונות עו"ש שאינם נושאים ריבית, בסכום על פי הניסיון שנצבר קיימת יתר 
. לכן לצורך מדידה וניהול החשיפה בריבית, מדיניות הבנק היא להתייחס לחלק לאורך זמן

מדי תקופה נבחן השינוי ביתרת . התחייבות ארוכהמיתרות העו"ש שאינן נושאות ריבית כ
לאור סביבת הריבית  .העו"ש שאינו נושא ריבית, על מנת לקבל החלטה כיצד לפרוס אותו

  .2012הנמוכה שונתה פריסת העו"ש, החל מיוני 

  ניהול החשיפות מביא בחשבון הנחות ביחס לפירעונות מוקדמים של  -לאומי למשכנתאות
גבי ההלוואות הצמודות למדד בריבית קבועה, מסתמכות על מודל הלוואות. ההנחות ל

סטטיסטי לחיזוי הפירעונות המוקדמים. מודל סטטיסטי זה נבחן באופן שוטף. במקביל פיתח 
טרם נקבע יעד להטמעת לאומי למשכנתאות מודל פירעונות כולל לכל מגזרי ההצמדה. 

  המודל. 
 

                                                           
1
נוכחי של הנכסים וההתחייבויות. בחישוב הערך הנוכחי מנכים את השווי הכלכלי של ההון מוגדר כהפרש בין הערך ה 

  אשראי ואת התזרימים המט"חיים בלייבור. התזרימים בעקום התשואה חסר סיכון
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ם בריבית ברמת הקבוצה (לפני מס ובמיליוני להלן תמצית החשיפות לשינויים בלתי צפויי
  ש"ח)*:

  השחיקה הפוטנציאלית 

  ברווח השנתי

  השחיקה הפוטנציאלית 

  בשווי הכלכלי

  

  השפעת שינוי מיידי מקביל של בספטמבר 30  בדצמבר 31 בספטמבר 30  בדצמבר 31

  2012  2011  2012  2011  בעקום התשואות 1%

  בפועל  503  676  209  271

  המגבלה   1,100  1,100  500  500
  

  * בכיוון הגורם נזק לבנק. 
  

מיליון  500- כבין השחיקה הפוטנציאלית בשווי הכלכלי נעה  2012של  בתשעת החודשים הראשונים
  מיליון ש"ח.  240-כמיליון ש"ח ל 170מיליון ש"ח וברווח השנתי נעה בין  700-ש"ח ל

בכל מגבלות החשיפה לריבית שקבע עמדה הקבוצה  2012של  תשעת החודשים הראשוניםבמהלך 
  הדירקטוריון.

  רגישות השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות לריבית

להלן השפעת שינויים פוטנציאליים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים של 
  הבנק וחברות מאוחדות שלו, למעט פריטים לא כספיים, על פי כללים חשבונאיים:

  גן נטו של מכשירים פיננסים לפני השפעת השינויים בריבית:שווי הו

    2012 בספטמבר 30  

  מטבע חוץ לרבות מטבע ישראלי 

  צמוד מט"ח

  

  מטבע ישראלי

  
  

    לא צמוד  צמוד מדד  דולר  אירו  אחרים

    במיליוני ש"ח      

  נכסים פיננסיים  196,433  64,063  60,913  11,629  15,672

  

29,296  

  

35,446  

  

127,039  

  

5,121  

  

249,191  

  סכומים לקבל בגין מכשירים פיננסים 

  נגזרים וחוץ מאזניים

  התחייבויות פיננסיות  160,705  55,370  82,955  18,658  11,691

  

33,601  

  

28,175  

  

105,881  

  

10,995  

  

268,356  

  סכומים לשלם בגין מכשירים פיננסים 

  נגזרים וחוץ מאזניים

  ווי הוגן נטו של מכשירים פיננסייםש  16,563  2,819  )884(  242 )324(

 



  דוח הדירקטוריון

131 
 

    2011בדצמבר  31  

  מטבע חוץ לרבות מטבע ישראלי 

  צמוד מט"ח

  

  מטבע ישראלי

  
  

    לא צמוד  צמוד מדד  דולר  אירו  אחרים

    במיליוני ש"ח      

  נכסים פיננסיים  191,767  62,776  61,472  12,608  14,032

  

41,543  

  

37,432  

  

161,654  

  

5,641  

  

227,619  

  מים לקבל בגין מכשירים פיננסים סכו

  נגזרים וחוץ מאזניים

  התחייבויות פיננסיות  159,044  54,294  82,937  18,298  10,830

  

45,619  

  

31,945  

  

143,466  

  

10,709  

  

242,830  

  סכומים לשלם בגין מכשירים פיננסים 

  נגזרים וחוץ מאזניים

  מכשירים פיננסייםשווי הוגן נטו של   17,512  3,414  )3,277(  )203(  )874(

  של מכשירים פיננסים  *שווי הוגן נטוהשפעת שינויים פוטנציאליים בשיעורי הריבית על 
  ): 2באזל  14(טבלה 

    2012 בספטמבר 30          

  

  שינוי בשווי ההוגן

  שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים לאחר 

  השפעת שינויים בשיעורי הריבית

  

י מטבע חוץ לרבות מטבע ישראל    

  צמוד מט"ח

  

  מטבע ישראלי

  

  השינוי בשיעורי הריבית לא צמוד  צמוד מדד  דולר  אירו  אחרים  סך הכל  סך הכל

    במיליוני ש"ח       במיליוני ש"ח  באחוזים

  1%גידול מיידי מקביל של   16,315  2,943  )905(  218  )346(  )191(  )1.04(

  0.1%מקביל של גידול מיידי   16,538  2,831  )886(  240  )326(  )19(  )0.10(

  1%קיטון מיידי מקביל של   16,878  2,675 )840(  217  )306(  208  1.13

  

    2011בדצמבר  31          

  

  שינוי בשווי ההוגן

  שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים לאחר 

  השפעת שינויים בשיעורי הריבית

  

מטבע חוץ לרבות מטבע     

  ישראלי צמוד מט"ח

  

  מטבע ישראלי

  

  השינוי בשיעורי הריבית לא צמוד  צמוד מדד  דולר  אירו  אחרים  כלסך ה  סך הכל

    במיליוני ש"ח       במיליוני ש"ח  באחוזים

  1%גידול מיידי מקביל של   17,160  3,523  )3,279(  )191(  )887(  )246(  )1.48(

 0.1%גידול מיידי מקביל של   17,477  3,425  )3,277(  )202(  )875(  )24(  )0.14(

  1%קיטון מיידי מקביל של   17,869  3,282 )3,276(  )215(  )870(  218  1.32

  * לא כולל אומדן שווי הכנסות בגין עמלת פירעון מוקדם.
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  החשיפה לריבית ועמידה במגבלות  1.1

 בתשעתמצב החשיפה לשינויי הריבית ברמת הקבוצה המחושב על פי כללים חשבונאים. להלן 
מגבלות החשיפה לריבית שקבע הדירקטוריון.  עמדה הקבוצה בכל 2012החודשים הראשונים של 

  ' בסקירת ההנהלה.בבתוספת נתונים מפורטים על החשיפה בריבית ראה להלן 

    2012 בספטמבר 30  2011 בדצמבר 31
"ח וצמוד מט

  מט"ח
  

  צמוד מדד
לא 
  צמוד

  "ח מט
 וצמוד מט"ח

  
 צמוד מדד

  
 לא צמוד

  

משך חיים ממוצע (מח"מ) בשנים:            

  )1( מח"מ הנכסים  1.00  2.87  0.45  0.91  2.85  0.72

  )1( מח"מ התחייבויות  0.99  3.28  0.36  0.87  3.25  0.71

   בשנים פער המח"מ  0.01  )0.41(  0.09  0.04  )0.40(  0.01

  שת"פ (%)הפרש   0.77  0.77  1.30  0.42  0.56  2.45
 
  מכשירים הפיננסיים.עתידיות ואופציות, ובהסתמכות על נתוני השווי ההוגן של ה עסקאותכולל   )1(

פרעונות מוקדמים  לגבי אומדןנלקח בחשבון במגזר הצמוד למדד מח"מ ההתחייבויות בחישוב 
, בהתאם למודל האומד את הפרעונות המוקדמים בתוכניות החסכוןומשיכות בנקודות היציאה 

ניות של תוכההתחייבויות על פי התזרים המקורי סך מח"מ  הצפויים על סמך התנהגות החוסכים.
  ), מסתכם שת"פ -ופער שיעור התשואה הפנימי (להלן  ,שנים 3.31 -ל גבוה יותר ומגיעהחסכון 

  .0.69% -ב

בנתונים המוצגים לעיל מובאים בחשבון פרעונות מוקדמים של הלוואות משכנתא מדדיות, 
בהתאם למודל סטטיסטי האומד את הפרעונות הצפויים על סמך התנהגות הלווים בעבר. מח"מ 

על פי התזרים המקורי שאינו מביא בחשבון פרעונות מוקדמים  התקופה המדווחתנכסים לסוף ה
  .0.69% -שנים, ופער השת"פ מסתכם בכ 3.26 -גבוה יותר ומגיע ל

בתוספת ב' בסקירת ההנהלה מוצגות יתרות העו"ש לפי הוראות בנק ישראל תחת סיווג כפיקדונות 
החשיפה לריבית, נפרס שיעור מסוים מיתרות העו"ש  עם דרישה עד חודש. לעומת זאת, לצורך

בשקלים ובמט"ח לתקופות פרעון של עד עשר שנים. זאת בהתאם למודל התנהגות שהנחות הבסיס 
שלו מתעדכנות באופן שוטף. בהתחשב בהנחות אלה מח"מ ההתחייבויות הינו גבוה יותר ומגיע 

 -ול 0.82%-ם, וההפרש בשת"פ מגיע לשני 0.42 -שנים ובמט"ח ל 1.05 -בשקלים לא צמודים ל
  בהתאמה. 1.38%

  החשיפה בבסיס  .2

המחירים  במדדלהתרחש כתוצאה משינויים  עלולהפסד שב מתבטאתהחשיפה לסיכון הבסיס 
 עסקאותההתחייבויות, כולל השפעת להנכסים  שוויההפרש שבין  עקבובשערי החליפין, 

  העתידיות, בכל אחד ממגזרי ההצמדה. 

י החשבונאות, ההון מוגדר כמקור שקלי לא צמוד, כך שהשקעה של ההון במגזר שאינו פי כלל על
כאחוז מההון  נמדדתסיכוני הבסיס ל חשיפההמגזר השקלי הלא צמוד, מוגדרת כחשיפת בסיס. ה

  החשוף של הקבוצה. 

החשוף ברמת הבנק, כולל את ההון ועתודות מסוימות, בניכוי נכסים קבועים והשקעות  ההון
במטבע חוץ  ממקורותהשקעות בחברות בנות בחו"ל אשר ממומנות ה למעטרות מוחזקות, בחב

ולכן אינן מנוכות מההון. ברמת הקבוצה, ההון החשוף כולל את ההון ועתודות מסוימות, בניכוי 
  .כלולותנכסים קבועים והשקעות בחברות 
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שיקולי תשואה צפויה על פי  נקבעותעל ידי הדירקטוריון,  מאושרותשחשיפת הבסיס  מגבלות
  וחברות הבנות. ALM חדרי המסחר,בין  ומחולקות ,וסיכון

המעוגנת  המדיניות בסיס על, נמוכים בהיקפים בסיסמנהלות חשיפות  ובארץחברות הבנות בחו"ל 
  . בארץ הבנק עם ובתאוםבהחלטות הדירקטוריונים, 

והפרשי השער בגין ההשקעות הואיל  -לשינויים בשער החליפין השפעה על שעור המס האפקטיבי 
בחו"ל אינם מובאים בחשבון בבסיס ההכנסה לצורך חישוב ההפרשה למס, שלא כמו הפרשי השער 

ומכאן חוסר הסימטריה בגין הפרשי השער. כנגד חשיפת המס ביצע הבנק   -בגין מקורות המימון 
ארה"ב ובשוויץ שונתה המדיניות החשבונאית להשקעות ב 2012עסקות חיסוי. החל משנת בעבר 

והפרשי השער הן בגין ההשקעה והן  יחידות שמטבע הפעילות שלהן שונה משקלכך שהן מוגדרות כ
החיסוי בגין  עסקאותבגין המקורות המגדרים נזקפים לקרן הון.  הבנק החליט שלא לחדש את 

 .חברות אלו

סות הצפויות נטו לשינויים בשערי החליפין יש השפעה על ההכנסות השוטפות במט"ח. כנגד ההכנ
  .2012בוצעה פעולת חיסוי בראשית 

להלן החשיפה הכלכלית בפועל ברמת הקבוצה, ובהשוואה למגבלות שקבע הדירקטוריון. 
  של אחוז מההון החשוף:  במונחיםהנתונים מוצגים 

    המגבלות המאושרות  החשיפה בפועל (%) 

    עודף או (גרעון)     בספטמבר 30  בספטמבר 30  בדצמבר  31

    מקסימליים  2012  2011   2011

  לא צמוד   )65%(-65%  )5.3(  16.2  )17.9(

 צמוד מדד  )50%(-50%  4.6  )13.5(  22.4
  מטבע חוץ *  )15%(-15%  0.7  )2.7(  )4.5(

  * בנוסף לבנק ולחברות הבנות מגבלות על החשיפה המרבית בכל מטבע ומטבע.

מההון החשוף.  17%-ממוצע עמד על כהעודף המדדי ה 2012 שנת של בתשעת החודשים הראשונים
נותב  למגזר המט"ח והצמוד מט"חמההון החשוף.  5%-ל 28%בין  התקופהבמהלך שיעור זה נע 

  בשיעור נמוך יחסית, ולכן ההשפעה של שינוי בשערי החליפין על הרווח לפני מס אינה מהותית. הון 

בסיס במגזר הצמוד למדד ה תשל השנה אושרה הרחבה של מגבלת חשיפ השלישיבמהלך הרביע 
  ).50%( -  50%לעודף או גרעון מקסימליים של 

הקבוצה בכל מגבלות החשיפה בבסיס  , עמדה2012 שנת של תשעת החודשים הראשוניםבמהלך 
  שאושרו על ידי הדירקטוריון.

. 2012 בספטמבר 30להלן הרגישות לשינויים בשערי החליפין של מטבעות החוץ העיקריים ליום 
מתייחסת להשפעת השינויים על הון הבנק וכוללת את הפעילות במכשירים מאזניים המדידה 

  וחוץ מאזניים): 

    דולר  אירו  ליש"ט  פר"ש  יין

    במיליוני ש"ח      

  בשע"ח 5%עלייה של   )13(  31  7  6  3

  בשע"ח 10%עלייה של   31  72  14  15  6

  בשע"ח 5%ירידה של   20  )20(  )3(  4  2

  בשע"ח 10%של  ירידה  22  )37(  )8(  10  4

  
נתונים אלה אינם מביאים בחשבון את ההשפעה של שינוי בשער החליפין על תזרימי ההכנסות 

  וההוצאות במט"ח אשר גם לגביהם נעשתה הגנה בתחילת השנה.
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  עסקאותחשיפות בחדרי   .3

מפעילות הבנק כעושה שוק וכמנהל פוזיציות כתוצאה נובעים  בתיק למסחרסיכוני השוק 
  בנוסטרו:

  ם יהבנק מוביל בהיקף הפעילות בתחום הנגזרים ונותן שירותים מיידי -פעילות עשיית שוק
מט"ח ונגזרים מבוצעת פעילות עשיית שוק  עסקאותחדר ללקוחות הפעילים במכשירים. ב

בדסק הספוט (בשקלים במט"ח), בדסק אופציות (בשקלים ובמט"ח) ובדסק ריביות (שקלים 
את הבנק לסיכוני שוק (סיכוני שע"ח וסיכוני ריבית) ולפיכך ומט"ח). פעילות זו חושפת 

בשל . ועדת ניהול סיכוני שוקמנוהלת ומנוטרת בהתאם למגבלות שאושרו על ידי הפעילות 
על ידי החדר  בצורה שוטפת לפחות אחת ליום מנוטרותמגבלות אלו אופי הפעילות הדינאמי, 

  .התיכון

  מתקיימת פעילות יזומה במסגרתה נלקחות חשיפות  עסקאותבחדר  -פעילות למסחר בנוסטרו
. פעילות זו מנוהלת ומנוטרת בצורה שוטפת לפחות אחת לשבוע, ובנגזריםחוב אגרות ביזומות 

  בהתאם למגבלות שאושרו ותוקפו על ידי החטיבה לניהול סיכונים.

 ריבית, בסיס, מניות כפי שמשתקפת במודל הערך -החשיפה הכוללת לסיכוני השוק   .4
   )Value at Risk(הנתון לסיכון 

הן על הערך הכלכלי של הקבוצה כולל חברות בנות בחו"ל והן על  ,נקבעו VAR-מגבלות ה
(כולל  של הבנק ח וההפסדהמשפיעים על הרוו )MTM( לפי שווי שוקהרכיבים המשוערכים 

  התיקים המסחריים של הבנק).

  :ברמת הקבוצה במיליוני ש"ח VAR-אומדן הלהלן 

VaR התיקים המשוערכים  VaR השווי הכלכלי    

    בספטמבר 30   בספטמבר 30  בדצמבר 31  בספטמבר 30   בספטמבר 30  בדצמבר 31

2011  2011  2012  2011  2011  2012  

  בפועל  145  138  161  46  62  79

  המגבלה  500  500  500  400  400  400

 212ע בין מקסימום על השווי הכלכלי נ VAR-ה 2012של  תשעת החודשים הראשוניםבמהלך 
על התיקים המשוערכים על פי שווי שוק נע  -VARח, וה"מיליון ש 143ח לבין מינימום "מיליון ש

  ח, בהתאמה."מיליון ש 63ח לבין "מיליון ש 46בין 

שקבע  VAR-עמדה הקבוצה בכל מגבלות ה 2012של  תשעת החודשים הראשוניםבמהלך 
  הדירקטוריון.

  וסיכוני אשראי סחיר בנוסטר

לאומי חשוף לסיכוני אשראי ושוק של מדינות, בנקים ומוסדות פיננסיים בארץ ובחו"ל. בנוסף 
  ). ואחרים MBS ,CLO, ABSהבנק משקיע באופן מוגבל גם במכשירים מגובי נכסים (כגון 

מדיניות החשיפה הקבוצתית למוסדות פיננסיים זרים ולמדינות הינה חלק ממדיניות ניהול סיכוני 
כוני האשראי הסחיר. מדיניות זו מגדירה קווים מנחים, מגבלות סיכון (לימיטים) על השוק וסי

 בעלי גדולים לבנקים יהיה החשיפות עיקר כי נקבע במדיניותחשיפות האשראי/צד נגדי וסמכויות. 
  . בדגש על פיזור התיק יחסית גבוהה אשראי איכות בעלי ולבנקים למדינתם סיסטמית חשיבות

ם השוטף בחשיפה למוסדות פיננסיים ולמדינות מתבצע באמצעות ועדות אשראי ניהול הסיכוני
  בראשות ראש החטיבה לשוקי הון ובהשתתפות החטיבה לניהול סיכונים. 
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  הקובעת את מגבלות החשיפה למדינות על בסיס  -ועדת לימיטים לפעילות מול מדינות
  ניתוחים כלכליים.

  גבלות החשיפה למוסדות פיננסיים בהתאם הקובעת את מ -ועדת סיכוני אשראי סחיר
  למדיניות שנקבעה ולתנאי השוק.

התיק, ונערכים ניתוחי סיכון ותרחישים  איכות אחר מעקבלניהול סיכונים מתבצע  יבהטבח
לבחינת מוקדי הסיכון אשר נידונים בועדת סיכוני שוק עליונה בראשות מנהלת הסיכונים הראשית 

  רקטוריון.ובועדת ניהול סיכונים של הדי

  החשיפה לסיכון הנזילות 

 חשיפה לנזילות

סיכון הנזילות הוא הסיכון הנוצר בשל אי הוודאות ביחס לאפשרות לגיוס מקורות ו/או למימוש 
  נכסים, באופן בלתי צפוי ותוך פרק זמן קצר, מבלי שיגרם הפסד מהותי. 

  מדיניות ניהול סיכוני נזילות
ישם מדיניות כוללת לניהול סיכון הנזילות אשר מטרתה בהתאם להוראת בנק ישראל, לאומי מי

לתמוך בהשגת היעדים העסקיים תוך הערכה והגבלה של ההפסדים שיכולים לנבוע מהחשיפה 
לסיכוני נזילות. מדיניות ניהול סיכוני הנזילות מכוונת לשמירה על רמת נזילות גבוהה באמצעות 

מצעות מדיניות מכוונת לגיוס מקורות יציבים השקעה בנכסים איכותיים ברמת נזילות גבוהה ובא
ומגוונים, תוך דגש על גיוס פיקדונות ממספר גדול של לקוחות לטווחי זמן שונים ובכלל זה 

  השנתי.בדוח  266לעמוד  לפנותלתקופות ארוכות. לפירוט נוסף, ניתן 

  :המימוןמקורות 

גבוהה, כתוצאה ממדיניות גיוס הרכב הנכסים וההתחייבויות של הבנק ממשיך להצביע על נזילות 
  מקורות יציבים ומגוונים ומדיניות השקעת עודפי האמצעים הנזילים בנכסים איכותיים. 

מיליארד  30-עודפי האמצעים הנזילים במטבע ישראלי מושקעים בעיקר בפיקדונות בבנק ישראל כ
האמצעים הנזילים  מיליארד ש"ח, בעיקר באגרות חוב ממשלתיות. עודפי 34-ש"ח ובניירות ערך כ

מיליארד  14-מיליארד ש"ח, בפיקדונות בבנקים כ 20-במט"ח מושקעים בעיקר באגרות חוב כ
  ש"ח.

  עיקר המימון של לאומי נשען על גיוס פיקדונות מהציבור. 

תשעת החודשים במהלך  גדלהיתרת פיקדונות הציבור בבנק, לא כולל כתבי התחייבות נדחים, 
 העלייהובניטרול השפעת הפרשי שער  ),1.1%(מיליארד ש"ח,  3.2-ב 2012של שנת  הראשונים 

  ).0.2%(מיליארד ש"ח,  0.6היתה של 

בנטרול השפעת הפרשי ו ),3.1%(, מיליארד ש"ח 3.4והצמוד מט"ח בסך של  במגזר המט"ח העלייה
ח, מיליארד ש" 0.2-), ובמגזר השקלי הירידה הסתכמה ב0.7%(מיליארד ש"ח,  0.8של  עלייהשער 

)0.1%.(  
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  ניטור סיכון הנזילות

הבנק מקיים מעקב שוטף אחר מצב הנזילות ואחר מדדי סיכון הנזילות. סיכון הנזילות נמדד 
ומנוהל באמצעות מודל פנימי שמטרתו בחינה ומעקב אחר האמצעים הנזילים שברשות הבנק תחת 

ל ומצבי קיצון תרחישים שונים. התרחישים מתייחסים למצבי שוק שונים: מצב עסקים רגי
  הנוגעים לבנק ולכלל המערכת.

בכל אחד מהתרחישים נבחן מצב הנזילות על בסיס שני מדדים כמותיים: פער הנזילות ויחס 
תיק  ,קדונות בבנק ישראלימזומנים, פדוגמת נזילים (הנכסים מציב את יתרת ההמודל הנזילות. 

יות הצפויות להתממש בטווח הקצר, ביחס להתחייבו) החזוי להיפרע ואשראיהניתן למימוש  אג"ח
  לעמוד בכל צורכי הנזילות. הבנק יכולתבאופן אשר בוחן את 

  שיעור השינוי ביתרת הפיקדונות והאשראי עבור כל תקופת פירעון, בתרחישים שונים, נקבע 
על פי פרמטרים שונים בהתאם לרמת החומרה של התרחיש. על בסיס שיקול הדעת של הגורמים 

עזרים בנתונים היסטוריים, מוגדרות פונקציות התנהגותיות המביאות בחשבון העסקיים, הנ
  פרמטרים כגון גודל ומהות הפיקדון לפיהן מחושבים התזרימים הצפויים. 

יצוין כי, תרחישי הלחץ חמורים יותר מכל מה שהתנסה בו הבנק בעבר, ולכן הנחות תרחישים אלו 
צועיים הבכירים בבנק ופחות על נתונים בהכרח מבוססות על הערכות של הגורמים המק

  היסטוריים. 

להלן פער הנזילות ויחס הנזילות במט"י ובמט"ח בכל אחד מארבעת סוגי התרחישים שהוגדרו, 
  :2012 בספטמבר 30לתקופת פרעון של חודש נכון ליום 

      במט"י לחודש  במט"ח לחודש

      הפער  היחס  הפער  היחס

  תרחיש/תקופה    במיליארדי ש"ח    

  רגיל    49.7  30.9  17.3  10.8

  סטטיסטי    37.8  3.8  14.2  3.9

  לחץ בלאומי    29.3  1.7  10.0  1.4

  לחץ מערכתי    31.5  2.1  16.0  2.1
  

  בנוסף למודל שתואר לעיל נמדדים מדדים נוספים כהשלמה לתמונת מצב הנזילות כלהלן:

 התחייבויות במגזר המט"ח מתבצע גם מעקב אחר שיעור הנכסים הארוכים הממומנים מ
 קצר". - קצרות, יחס "ארוך

  במסגרת הניהול השוטף של הנזילות במט"י ובמט"ח מתבצעת תחזית למצב הנזילות היומית
וזאת באמצעות מערכות המידע הקיימות בבנק. בסוף כל יום עסקים נבחן הפער בין הנזילות 

ור איכות חיזוי החזויה לבין הנזילות בפועל. התפלגות הפער משמשת לעדכון המודל ולשיפ
  מצב הנזילות.

  במגזרים המט"י והמט"ח, נבחנות המגמות במצב הנזילות (יומי, חודשי וכו') על פני טווח
מתמשך, במטרה לעקוב אחר התפתחויות בפיקדונות הציבור, באשראי לציבור ובנזילות ככלל 

 .המרווח סיכון של מדידה וכן

  3וההערכות לבאזל  נזילות סיכוני ולניה בנושא 342 הוראה לתיקון ישראל בנק טיוטת

 השלכות את בוחן הבנקלעיל,  3כפי שצוין בסעיף העוסק בהיערכות הבנק ליישום הוראות באזל 
 .הנדרש ההיערכות אופן ואתהוראות אלו על ניהול סיכון הנזילות 
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  צב ההצמדהמ

  לדוח הכספי: 5 אורבילהלן תמצית מצב מאזני ההצמדה, כפי שעולה מ

  להלן מצב מאזני ההצמדה: 

    2012 בספטמבר 30ליום   2011בדצמבר  31ליום   

    לא צמוד צמוד מדד  )2( מטבע חוץ  לא צמוד  צמוד מדד  )2ץ (מטבע חו

    מיליוני ש"חב        

  )1( סך הנכסים  206,992  61,520  124,300  199,656  61,163  121,590

  )1סך התחייבויות (  187,656  62,462  125,701  180,099  60,966  126,136

  במגזר עודף (גרעון) הנכסים  19,336  )942(  )3( )1,401(  19,557  197  )3) (4,546(

  כולל עסקות עתידיות ואופציות.  ) 1(      

  כולל צמוד מטבע חוץ. ) 2(        

עות בחו"ל, וכן בגין חיסוי בגין ההשקכנגד חשיפת המס במט"ח נובעת בעיקר מעסקת חיסוי  עודף ההתחייבויות) 3(

  הרווחים העתידיים במטבע חוץ.

לצורך הניהול והדיווח השוטף מבוצעים שינויים מסוימים המביאים בחשבון את הגישה הכלכלית 
הגישה  על פישל הבנק לסיכוני בסיס, בשונה מהגישה החשבונאית. החשיפה בבסיס המחושבת 

  כי ניהולם".הכלכלית מפורטת בפרק "חשיפה לסיכונים ודר

  בבנק מצב הנזילות וגיוס מקורות

 2012 ספטמברהיקף יתרות המערכת הבנקאית (עו"ש ופיקדונות מוניטריים) בבנק ישראל לסוף 
  .2011מיליארד ש"ח בסוף דצמבר  130-מיליארד ש"ח, לעומת כ 115-עמד על כ

ח, לעומת ממוצע מיליארד ש" 118-של השנה עמד בממוצע על כ השלישיברביע היקף יתרות אלו 
  . 2012של שנת  השני ברביעמיליארד ש"ח  117- של כ

  מיליארד ש"ח לרמה של  6.9-החזקות המק"מ בידי הציבור בכ קטנו, 2012של שנת  השלישיברביע 
בנק ישראל לא ביצע רכישות מט"ח מהמערכת,  השלישי במהלך הרביעמיליארד ש"ח.  122-כ

  .2012של שנת  לרבעונים הקודמיםבדומה 

עמד על  2012 ספטמברבבנק ישראל לסוף  )עו"ש ופיקדונות מוניטריים(היקף היתרות של לאומי 
  . 2011מיליארד ש"ח בסוף דצמבר  36-מיליארד ש"ח, לעומת כ 30-כ

  מיליארד ש"ח לעומת ממוצע של  23-של השנה עמד בממוצע על כ השלישיאלו ברביע היקף יתרות 
  . 2012ל שנת ש השני ברביעמיליארד ש"ח  26-כ

הרכב הנכסים וההתחייבויות של הבנק ממשיך להצביע על נזילות גבוהה. זאת, כתוצאה ממדיניות 
מכוונת לגיוס מקורות יציבים ומגוונים, תוך דגש על גיוס פיקדונות ממספר גדול של לקוחות 

  לטווחי זמן שונים ובכלל זה לתקופות ארוכות. 

ילות שלו ואחר מדדים המיועדים להתריע על שינויים לאומי מקיים מעקב שוטף אחר מצב הנז
במצב הנזילות, בין היתר באמצעות מודל פנימי שפותח בבנק בהתאם להוראת בנק ישראל. 

ההנחות השונות העומדות בבסיס המודל נבחנות ומתעדכנות באופן שוטף, בהתאם להתפתחויות 
  שחלות בפרמטרים הרלבנטיים העיקריים. 

 30לאומי למשכנתאות) הסתכמה ליום הפיקדונות ביקדונות בבנקים נטו (ללא יתרת המזומנים ופ
, שיעור קיטון 2011מיליארד ש"ח בסוף  41-לכמיליארד ש"ח, בהשוואה  39- בכ  2012בספטמבר 

  .6.1%- של כ

  , מצב ההצמדה
  ומצב הנזילות
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. 2011מיליארד ש"ח בדצמבר  41-מיליארד לעומת כ 49-כמו כן, לבנק תיק ניירות ערך בהיקף של כ
  .   OECD-ברובו באגרות חוב ממשלת ישראל ואגרות חוב של ממשלות בארגון ה התיק מושקע

 4%מהנכסים הפיננסיים בבנק מופקדים בבנקים ו/או מושקעים בניירות ערך, עלייה של כ 42%-כ
  .2011בדצמבר  31-בהשוואה ל

 המיליארד  ש"ח, בהשווא 146-הסתכמה בכ 2012בספטמבר  30יתרת האשראי לציבור נטו ליום 
  .  2011מיליארד ש"ח בסוף שנת  152-ל

הסתכמה  2012יתרת פיקדונות הציבור, כולל כתבי התחייבות נדחים ושטרי הון, בסוף ספטמבר 
. מזה,  בפיקדונות 2.6%, שיעור גידול של 2011בסוף שנת  265- מיליארד ש"ח, בהשוואה ל 272-בכ

קדונות המט"ח נרשם גידול בסך של  , ובפי1.9%מיליארד ש"ח,  3.7השקליים, נרשם גידול בסך 
  ). דולר מיליארד 0.4(במונחי דולר עלייה של  4.6%מיליארד ש"ח,  3.4

מיליארד  2.3בתשעת החודשים הראשונים של השנה הבנק הנפיק כתבי התחייבות נדחים בסך 
 2.2בסך בבנק ש"ח באמצעות לאומי למימון. מאידך, חל פרעון של כתבי התחייבות נדחים 

  .ש"חארד מילי

 36.4-היקף הנכסים הכספיים החוץ מאזניים של הלקוחות בבנק בכ עלהבמהלך התקופה הנסקרת 
 10.8-בסך כ חיוביתהשפעת העלייה בשווי השוק, נרשמה צבירה אומדן למיליארד ש"ח. בניכוי 

  מיליארד ש"ח .

  סיכונים תפעוליים

לסיכונים תפעוליים,  פהיכך חשובמגוון רחב של פעילויות פיננסיות ולפ תפועל קבוצת לאומי
סיכוני טכנולוגיית סיכוני מעילות והונאות, סיכונים משפטיים, סיכוני ציות, בין היתר הכוללים 

  המשכיות עסקית ואבטחת מידע.המידע, 

מתודולוגיה באמצעות ניהול הסיכונים התפעוליים בקבוצת לאומי מתבצע בראייה מערכתית, 
 , גודלתוך התאמה לאופילניהול סיכונים תפעוליים מתווה האגף קבוצתית אחידה ושיטתית אשר 

תהליך מושתת על של כל יחידה ארגונית בקבוצה. ניהול הסיכונים התפעוליים  ומורכבות הפעילות
  .המהותיים של זיהוי, הערכה, מדידה, ניטור, דיווח ובקרה/הפחתה של הסיכוניםפרואקטיבי 

בקרב כלל עובדי ומנהלי של ניהול סיכונים תפעוליים  איתנהלמסד תרבות הבנק פועל על מנת 
מפגשי הדרכה ייעודיים  באמצעות במסגרת זו מבוצעים מהלכי הטמעה והדרכה הקבוצה.

   הנושא במגוון קורסים בנקאיים."כ שולב כמנהלים ועובדים ול

הדירקטוריון באמצעות  יםהשליטה והבקרה על ניהול סיכונים תפעוליים בקבוצה מתבצע
הנהלה הבכירה, פונקצית ניהול סיכונים תפעוליים  בלתי תלויה בחטיבה לניהול סיכונים, וה
סיכונים  רכזי מערך ברקים (, יחידות בקרה פנים חטיבתיות וועדות סיכונים תפעולייםו
  .)טיבתייםח

ניהול הסיכון התפעולי בקבוצת לאומי מושתת על שלושה קווי הגנה. האחריות לניהול הסיכונים 
וכוללת החלטה בין  (קו הגנה ראשון) עוליים מוטלת על הנהלות החטיבות וחברות הבנותהתפ

 . האגףאלטרנטיבות של קבלת הסיכון, שינוי בקרות, שינוי היקפי פעילות, או העברת הסיכון
מהווים  SOX-הואיסור הלבנת הון ו הציותהחטיבה המשפטית, מערך  ,לניהול סיכונים תפעוליים

. שני קווי ההגנה האחרונים הפנימית קו ההגנה השלישי הוא חטיבת הביקורת ני.את קו ההגנה הש
  הם בלתי תלויים ואינם מעורבים בקבלת החלטות עסקיות.

נועדה לתמוך במטרות העסקיות והיעדים היא קבוצתית ו מדיניות ניהול הסיכון התפעולי
לשמור סובלנות הסיכון וב האסטרטגיים של קבוצת לאומי, למנוע ולמזער הפסדים תוך התחשבות
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חלק אינטגראלי מהתרבות ניהול סיכונים תפעוליים הוא על היציבות התפעולית לאורך זמן. 
  בקבוצה. הארגונית והפעילות העסקית והתפעולית

נכתב מסמך מדיניות לניהול סיכוני טכנולוגיית המידע המגדיר את העקרונות לניהול סיכונים 
הארגונית, תחומי הפעולה והאחריות של הגורמים השונים בקבוצה  טכנולוגיים וכולל את המסגרת

  ותהליכי העבודה הנדרשים  לניהול הסיכונים הטכנולוגיים. המסמך אושר בהנהלה ובדירקטוריון.

  סיכון למתקפות סייבר
לאומי משקיע משאבים רבים בתחום ההגנה בפני סיכוני אבטחת מידע לרבות סיכוני סייבר, הן 

  מחה והן בתשתיות, על מנת להקטין את החשיפה לסיכון זה. בכוח אדם מו

) שמטרתו לחזק את הבקרות וההגנות להתמודדות מול cyber defenseהחל פרויקט רב שנתי (
לאיתור חולשות וחשיפות לסיכון  בינלאומימבוסס על מודל הבוצע סקר סייבר , ואיומי הסייבר

 לטיפול פעולה תוכניות נקבעו הסקר בעקבותהסייבר בכל מערכות התשתית והמחשוב בלאומי. 
   .בממצאים

  בהתאם. ולאומי עוקב כל העת אחר אירועי סייבר שקרו בעולם ומעדכן את היערכות

  מלחמה ורעידת אדמה. - תרחישי קיצון מערכתיים 
בנק לאומי ממשיך לחזק את יכולות ההמשכיות העסקית בהתממשות תרחישים תפעוליים 

ורעידת אדמה. לבנק קיים מתקן גיבוי החסין בפני התקפות טילים ורעידות רוחביים כגון מלחמה 
אדמה וקיימת תוכנית חירום להמשך פעילות הבנק בקרות תרחישים מסוג זה. בנק לאומי בחן את 

" שהתקיים בסוף חודש 6מפנה נקודת " –היערכותו והפיק לקחים במסגרת תרגיל החירום הארצי 
. 2012אוקטובר 
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  הליכים אזרחיים  .1

שנקטו נגדו לרבות בקשות לאישור תובענות ייצוגיות, הבנק צד להליכים משפטיים,   .1.1
לקוחות הבנק, לקוחותיו בעבר וכן צדדים שלישיים שונים, שראו את עצמם נפגעים או 

  .ניזוקים מפעילות הבנק במהלך עסקיו הרגיל

יות, נכללו בדוחות הכספיים לדעת הנהלת הבנק, בהסתמך על חוות דעת משפט
  כל התביעות.להפרשות נאותות לכיסוי נזקים אפשריים 

עילות התביעות נגד הבנק שונות ומגוונות וביניהן נמנות טענות בדבר אי ביצוע הוראות 
או אי ביצוען במועד, בקשות לאישורי עיקול, שהטילו צדדים שלישיים על נכסי 

נק, טענות על חיובי ריבית שלא בהתאם חייבים, המוחזקים, לטענתם, בידי הב
 שסוכמו בין הבנק לבין הלקוח, שיעורי ריבית, החורגים מהמותר על לשיעורי הריבית

 פי החוק, טעויות במועדי חיוב וזיכוי חשבונות בשל שיקים שנמשכו עליהם, טענות
 ערך, יחסי עבודה, משיכת ניירותבקשר עם חיובי עמלות, טענות בנושאים הקשורים ל

  שיקים ללא כיסוי ואי כיבוד שיקים.

לדוחות  6 ביאורפירוט לגבי תביעות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות שהוגשו נגד הבנק ראה ב

  הכספיים.

   ,2012 בספטמבר 30מההון של הבנק ליום  1%עולה על שיעור של  ןתביעות שסכומ
  לדוחות הכספיים. 6 ביאורפורטו ב מיליון ש"ח, 250.2-כ

במסגרת נקיטת אמצעים לגביית חובות במהלך עסקיו הרגיל נוקט הבנק, בין השאר,   .1.2
בהליכים משפטיים שונים נגד חייבים וערבים ובהליכים למימוש בטוחות. בדוחות 

שבוצעו על ידי הבנק על יסוד הערכת מכלול  להפסדי אשראיהכספיים נכללו הפרשות 
ים ובהתחשב בהיקף המידע על הסיכונים הכרוכים באשראי למגזרי המשק השונ

  .החייב/הערב בדבר איתנותו הפיננסית והבטוחות שניתנו לבנק להבטחת פרעון החוב

  הליכים אחרים  .2

התקבלה בבנק קביעה של הממונה על ההגבלים העסקיים לפי  2009באפריל  26ביום   .2.1
ין בנק , לפיה בין הבנק לב1988-) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח1(א)(43סעיף 

הפועלים, בנק דיסקונט, בנק המזרחי והבנק הבינלאומי, התקיימו הסדרים כובלים 
ועד תחילת חקירת  90-שעניינם העברות מידע הנוגע לעמלות, וזאת מראשית שנות ה

. המדובר בקביעה אזרחית המהווה ראייה לכאורה 2004ין, בחודש נובמבר יהרשות בענ
, 2011בפברואר  22ביום גיש ערר על קביעה זו. הבנק ה לנקבע בה בכל הליך משפטי.
 29ביום . בין הצדדים התנהל הליך גישור שלא עלה יפה הוגשה תגובת הממונה לערר.

התקבל בבנק מכתבה של רשות ההגבלים העסקיים לפיו הממונה על  2012 ביולי
ההגבלים העסקיים שוקל לפרסם קביעה משלימה ביחס להעברות מידע שפורטו 

הממונה לערר אולם נמחקו ממנה לפי בקשת הבנקים, לפיה היוו העברות בתגובת 
מידע אלו הסדרים כובלים. לבנק ניתנה האפשרות להביא בפני הממונה את עמדתו 

בשלב זה, לא ניתן   בטרם יקבל הממונה החלטה אם לפרסם קביעה משלימה כאמור.
  להעריך את השלכות הקביעה.

יות האמריקאיות") מנהלות חקירות רבות היקף נגד רשויות ארצות הברית ("הרשו  .2.2
בנקים זרים בקשר עם פעילות הבנקים מול לקוחות שהינם נישומי מס בארצות הברית 

("הלקוחות האמריקאים"), בחשד להפרה של הדין האמריקאי. במסגרת חקירות, 
כאמור, שמתנהלות גם כנגד הקבוצה, הוציאו הרשויות האמריקאיות וממשיכות 

יא צווים שונים לקבלת מידע ומסמכים בעניין הלקוחות האמריקאים וכן זומנו להוצ
לקוחות ועובדים לשעבר של בנקים הנמנים על הקבוצה, לצורך מתן עדות ומסמכים 

ידי הקבוצה. -בקשר עם הלקוחות האמריקאיים ושירותים בנקאיים שניתנו להם על
ת מידע ובהליכים הקבוצה משתפת פעולה עם הרשויות האמריקאיות במסיר

  טייםהליכים משפ
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פי דין. כמו כן ובנוסף, הקבוצה מבצעת -הפרוצדוראליים הדרושים, הכל לפי המותר על
ידה לצורך כך. גורמים -ידי גורמים חיצוניים שנשכרו על-בדיקה של הנושא על

חיצוניים אלו ממשיכים בבדיקתם אולם בשלב זה הבדיקה טרם הסתיימה. תוצאות 
יות עלולות לגרום להוצאה משמעותית לקבוצה החקירות של הרשויות האמריקא

בשלב זה, לא ניתן לאמוד  וזאת, בין היתר, כתוצאה מהטלת קנס כספי על הקבוצה.
ה, זאת נוכח מורכבות העניין והשלב שבו מצויות נזק לקבוצאת ה באופן מהימן

  החקירות.

רור במהלך התקופה המצטברת שמתום שנת הדיווח קיימה רשות ניירות ערך בי  2.3
בקשר עם פרסום  , 1968-התשכ"ח ) לחוק ניירות ערך,2מג(א)(52מינהלי לפי סעיף 

ובקשר עם הנפקת כתבי התחייבות  2011בנובמבר  14אזהרת רווח על ידי הבנק ביום 
  .2011בנובמבר  9נדחים על ידי לאומי למימון על פי דוח הצעת מדף שפורסם ביום 

לב לחוק, בקשה 52ת שמונתה לפי סעיף לאחרונה הוגשה לוועדת האכיפה המנהלי
א לחוק), אליו הגיעו הבנק, לאומי למימון ורשות 54לאישור הסדר (כמשמעותו בסעיף 

ניירות ערך בעניין זה. כחלק מההסדר ובכפוף לאישורו, ללא הודאת הבנק ו/או לאומי 
 2למימון בהפרה כלשהי ו/או ברשלנות, מוצע שייטלו על עצמם עיצום כספי בסך 

  יליון ש"ח כל אחד.מ
  עד למועד פרסום הדוח טרם התקבלה החלטת הוועדה.

הוגש כתב אישום נגד לאומי רומניה ונגד חברי ועדת האשראי של  2012 סבחודש מר  2.4
לאומי רומניה, בעניין פעולה בחשבון לקוח, אשר לטענת התביעה הכללית ברומניה 

הלקוח אשר טוען כי נגרם לו נזק נעשתה שלא כדין. כתב האישום הוגש בעקבות תלונת 
   עקב פעולת הבנק (סכום הנזק הנטען איננו מהותי).

האריך הממונה על ההגבלים העסקיים את תוקפו של הפטור  2012במאי  22ביום   2.5
מהצורך באישור הסדר כובל (להלן:"הפטור") לפעילות של בנק לאומי, בנק הפועלים, 

") להסדר הבנקיםטפחות (להלן יחד: "-מזרחיבנק דיסקונט הבנק הבינלאומי ובנק ה
שירותי בנקאות אוטומטיים  -שעניינו החזקותיהם המשותפות של הבנקים בשב"א 

"), וזאת מס"במרכז סליקה בנקאי בע"מ (להלן: " -") ובמס"ב שב"אבע"מ (להלן: "
  חודשים. 4לתקופה של 

ם שבהם הותנו  ,  נותרו בעינם מרבית התנאי2012במאי  22במסגרת הפטור מיום 
הפטורים הקודמים, וכן הוטלו בהם על שב"א, מס"ב והבנקים, לפי העניין, תנאים 

היתר, הוגבלה יכולתן של שב"א ומס"ב להעניק הנחות לבנקים - נוספים. בכלל זה בין
ידם, ונאסר על שב"א ומס"ב לגבות דמי התחברות למערכות -ולחברות הנשלטות על
עט עלויות תוספתיות שיהיו כרוכות באופן ישיר בביצוע ידן, למ-השונות המופעלות על

  ההתאמות הנדרשות במערכות לצורך החיבור.

, ניתן כאמור לתקופה של ארבעה חודשים שבמהלכם יבחן 2012במאי  22הפטור מיום 
) וכן מהו,  ATMהממונה את המשך פעילות שב"א בתחום מכשירי בנק אוטומטיים ( 

  שאיות שב"א ומס"ב לדרוש ממצטרפים חדשים.אם בכלל, שיעור העלויות שר
האריך הממונה על ההגבלים העסקיים את תוקפו של הפטור  2012בספטמבר  20ביום 

שעניינו החזקותיהם המשותפות של הבנקים בשב"א ובמס"ב. הפטור בעניינה של 
 שב"א הוארך למשך תקופה של שישה חודשים נוספים, במהלכם מתכוון הממונה

ן באופן מקיף את מאזן היתרונות והחסרונות הנובעים מפעילותה של להמשיך ולבחו
; שבא בתחום שירותי איסוף ואישור עסקאות ושירותי ממשק עבור סולקים ומנפיקים

ואילו הפטור בעניינה של מס"ב הוארך למשך תקופה של שלושה חודשים נוספים, 
ב בתחום "ה של מסלהמשיך ולבחון באופן מקיף את פעילותבמהלכם מתכוון הממונה 

. כמו כן, חייב הממונה את שב"א להביא אל סיומה שירותי סליקת חיובים וזיכויים
בתוך פרק  ATM-בדרך של מכירת מכשירי ה ATM-את פעילותה בתחום מכשירי ה

חודשים ולחלופין להפסיק את הפעלתם עד לתום התקופה האמורה. במסגרת  8זמן של 
, מבלי 2012במאי  22 ם שבהם הותנו הפטורים מיוםהפטור נותרו בעינם מרבית התנאי

  שנערכו בהם שינויים מהותיים נוספים.

   לדוחות הכספיים. 6 ביאורלפרטים נוספים בנושא התחייבויות תלויות ראה 
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בעקבות פרסום חוזר המפקח על הבנקים בנושא מדידה וגילוי של חובות פגומים, אשראי והפרשה 
ראי (להלן:"הוראת בנק ישראל"), הבנקים, ובכללם הבנק, הגיעו להסכמות עם רשות להפסדי אש

במרס  19-המיסים בנוגע להכרה בהפרשות להפסדי אשראי לצרכי מס. ההסכם נחתם בתאריך ה
  בתוקף לגבי חובות פגומים שנרשמו החל  והינו. הסכם זה מחליף את ההסכם הקודם, 2012

  .2011בינואר  1מיום 

  קרי ההסכם החדש:להלן עי

  חובות פגומים גדולים בבחינה פרטנית:
ההפרשה מותרת לניכוי לצרכי מס בשנה בה נרשמה כהוצאה בדוחות הכספיים. בשנת המס בה 

הוקטנה יתרת ההפרשה בגין הפסדי אשראי (שלא כתוצאה מ"מחיקה חשבונאית" או מ"מחילה"), 
ת והפרשי הצמדה, אשר יביא לגביית המס יתווסף לחבות המס של הבנק "מס נוסף", בתוספת ריבי

  שהיה נגבה אילולא היתה מוכרת מלכתחילה ההפרשה שהותרה בניכוי.

מיליון ש"ח ומעלה, או סכום נמוך יותר על פי הודעת הבנק  1"חוב גדול" הינו חוב של  -לענין זה 
  לפקיד השומה ובהתאם למאפייני הבנק.

  חובות פגומים שאינם גדולים:
מחציתן יותרו לצרכי מס  -ן "מחיקות חשבונאיות" נטו (בקיזוז גביות באותה שנה) ההוצאות בגי

בשנת המס הראשונה לאחר השנה שבה נרשמה ההוצאה, ומחציתן יותרו בשנת המס השנייה 
  לאחר השנה שבה נרשמה ההוצאה.

" חובות לחובות מסופקים שלא הוכרו בעבר בהתאם להסכם קודם עם שלטונות המס (הפרשות 
   הקודם):  בהסכם כהגדרתם מעונאיים"ק

, ובלבד שלא הותרו 2011יותרו בניכוי לצרכי מס בחמישה שיעורים שנתיים שווים, החל משנת 
  כהוצאות לצרכי מס בשנים קודמות.

  :2011בינואר  1- השלכות היישום לראשונה של הוראת בנק ישראל ב
בנק ישראל, יותרו בניכוי לצרכי  הפרשים שנגרעו מההון כתוצאה מהיישום לראשונה של הוראת

, בכפוף להיותם מותרים לצורך מס 2011מס בחמישה שיעורים שנתיים שווים, החל משנת המס 
  בהתאם לתנאי ההסדר, ובתנאי שאין מדובר בהפרשה קבוצתית, כללית או נוספת.

  הפרשה קבוצתית:
   אינה מוכרת לצרכי מס.

  הסכמים מהותיים
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 המאה למען דור המחר קרן  –לאומי אחרי 

  בספטמבר נפתחה שנת הפעילות בתכניות החינוכיות שבהן תומכת עמותת "לאומי אחרי". 
בני נוער וצעירים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, מכל מגזרי האוכלוסייה, החלו  20,000 -כ

  תכניות.   11-את השתתפותם ב

בין מגזרי שיזמה עמותת "לאומי  ינגמנטור -חניכה ל תכנית שסתיים מחזור במהלך הרבעון ה
בהן שותפה שבתכניות חנכו עשרה מנהלים בבנק, מדריכים ומנהלים במסגרת התכנית, אחרי". 

, המדור "נירים", עמותת "סטרייב", תכנית "נוער מוביל שינוי"לאומי אחרי, ובהן עמותת 
ניכה כלל ליווי אישי ת"א ותכנית "שותפות לחיים". תהליך הח תיטיברסלמעורבות חברתית באונ

המנהלים מניסיונם, מהידע המקצועי שלהם ומהכלים תרמו ומקצועי במשך כחצי שנה, במהלכה 
בה הניהוליים שרכשו בבנק, במטרה לפתח ולקדם את התשתיות הארגוניות והניהוליות בעמותות. 

אף הם  והמנהלים בבנק לפעילות העמותות ולאתגרים שמציב העולם החברתי ולמדו נחשפבעת, 
 מחזור נוסף של התכנית ייפתח בקרוב. רבות מהתהליך. 

   לאומי מקדם יצירה ישראלית 
בתערוכה  .מוזיאון ישראלמרכז המבקרים, בית מני לאומי,  אירח תערוכה נוספת מאוספי 

בין  עבודות שבמרכזן העיר המודרנית וחוויית החיים בה במאה השנים האחרונות.הנוכחית הוצגו 
עולם, ובהם גלעד אופיר, נירה מהארץ ומהאמנים חשובים  בודותיהם הוצגו בתערוכה,שע היוצרים

, מאוריציו קטלן, פיליפ ראמט, צאו פיי, האנה סטארקיעדו בר אל, אבשלום, פרג, דורון סולומונס, 
   .ואחריםאן ליסלגארד 

  סיכום היקף תרומות וחסויות 
ומי והעניקה חסויות למטרות חברתיות , תרמה קבוצת לא2012בתשעת החודשים הראשונים של 

ברבעון מיליון ש"ח.  16.5 - ש"ח, מתוכם סך התרומות הוא כ מיליון 26.8-וקהילתיות בהיקף של כ
 8.0, תרמה הקבוצה והעניקה חסויות למטרות חברתיות וקהילתיות בהיקף של 2012השלישי של 
  מיליון ש"ח.

  

בוצה ובכלל זה, הסטנדרטים המקצועיים לפיהם פועלת פרטים בדבר הביקורת הפנימית בק
הביקורת הפנימית, תכנית העבודה השנתית והרב שנתית והשיקולים בקביעתה, נכללו בדוח 

  .2011השנתי לשנת 

 24ונדון בועדה ביום  2012באפריל  19הוגש לועדת הביקורת ביום  2011דוח המבקר הפנימי לשנת 
  .2012במאי  6ונדון במליאה ביום  2012במאי  2ירקטוריון ביום , והוגש למליאת הד2012באפריל 

 2011הדוחות השנתיים של המבקרים הפנימיים של חברות הבנות בארץ ושל שלוחות חו"ל לשנת 
  .2012 במאי 13ונדונו בועדה ביום  2012במאי  10הוגשו לועדת הביקורת ביום 

בספטמבר  13ביום לועדת הביקורת ש הוג 2012דוח המבקר הפנימי למחצית הראשונה של שנת 
.2012בספטמבר  19ביום  הונדון בועד 2012

לאומי למען 
  הקהילה

  המבקר הפנימי

 נושאים נוספים. ד
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  בקרות ונהלים לגבי הגילוי בדוח הכספי

, העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח והחשבונאי הראשיהנהלת הבנק, בשיתוף המנכ"ל הראשי 
על בסיס הערכה זו, המנכ"ל זה את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק. 

הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של  ,הסיקו כי לתום תקופה זו והחשבונאי הראשי,הבנק  הראשי של
הבנק הינם אפקטיביים כדי לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע שהבנק נדרש לגלות בדוח 

  ע בהוראות אלו. הרבעוני בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים ובמועד שנקב

רע כל שינוי מהותי בבקרה הפנימית על ילא א 2012 בספטמבר 30לך הרביע שהסתיים ביום במה
הדיווח הכספי של הבנק, אשר השפיע באופן מהותי או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי על 

  הבקרה הפנימית של הבנק על הדיווח הכספי.

נאותות הדיווח על סיכון האשראי הכולל לציבור   בעקבות ליקויים שנמצאו במהלך ביקורת בנושא
  לפי ענפי משק, הבנק וחברות הבנות נערכו מיידית לתיקון הליקויים הנ"ל. 

ומתבצעת בדיקה רוחבית שופר נוהל העבודה לסיווג ענף משק, נושא התיעוד טויב במסגרת זאת 
ת הדרכה והטמעה שונות. כמו כן  מבוצעות  פעולובכל חטיבות העסקיות.  של סימול ענף המשק 

  . 2012בכוונת הבנק לתקן את כל הליקויים שעלו עד למועד פרסום הדוח הכספי השנתי  

  (Sox Act 404)דיווח כספי  אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על

. Sox Act-של ה 404מחילות על תאגידים בנקאיים את דרישות סעיף המפקח על הבנקים הוראות 
הוראות  Public Company Accounting Oversight Board-וה SEC -על ידי הנקבעו  404בסעיף 

 יםבאשר לאחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי וחוות דעת רואי החשבון המבקר
  לגבי הביקורת של הבקרה הפנימית על דיווח כספי.

  הוראות המפקח בחוזר הנ"ל קובעות:

  וכן את הוראות ה 404סעיף תאגידים בנקאיים יישמו את דרישות- SEC .שפורסמו מכוחו  

 בקרה פנימית נאותה מחייבת קיום מערך בקרה על פי מסגרת מוגדרת ומוכרת, ומודל ה- 
COSO )Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission(  עונה על

 הדרישות ויכול לשמש לצורך הערכת הבקרה הפנימית. 

מספק סטנדרטים מוגדרים לצורך הערכת מערכת הבקרה הפנימית בארגון  COSO - מודל ה
תהליך, שמושפע על ידי דירקטוריון, הנהלה כ רה ומגדיר בקרה פנימית כדלקמן:ופיוהדרכים לש

   .ואנשים אחרים בחברה
  :שה מרכיביםיש להתייחס לחמי COSO -בהתאם למודל ה

התנהלות ההנהלה תוך  נבחנת,רת מרכיב זה במסג :Control Environment -סביבת הבקרה  .1
 התייחסות לנושאים שונים כגון: קיומו של קוד אתי, אגרסיביות ההנהלה בדיווחים וכיו"ב.

הסיכונים הרלוונטיים לגבי כל  נבחנים,: במסגרת מרכיב זה Risk Assessment -ניהול סיכונים  .2
 על הדוחות הכספיים. אחד מהתהליכים ותתי התהליכים הנבדקים אשר יש להם השפעה

הבקרות הרלוונטיות בכל  נבחנות,: במסגרת מרכיב זה Control Activities -פעילויות הבקרה  .3
 אחד מהסיכונים שזוהו בשלב הערכת הסיכון.

כי המידע  בודקים: במסגרת מרכיב זה Information & Communication - תקשורת ומידע  .4
 ומעבירואת המידע הנקלט  מעבדמנגנון אשר  וכי קייםהנדרש לפעילות הבנק הינו זמין 

 לגורמים המתאימים בבנק.

 בודקאת קיומו של מנגנון אשר  בוחנים,במסגרת מרכיב זה : Monitoring -פיקוח ומעקב  .5
מעקב אחר תיקון ליקויים. פיקוח נאות עשוי להתבטא בבחינה תקופתית של מערך הבקרה 

ים, התייחסות ההנהלה להמלצות הבקרה הפנימית, יישום מתמיד של הזדמנויות לשיפור
הפנימית של רואי החשבון החיצוניים והגורמים הפנימיים, הסתגלות מהירה להנחיות 

  רגולטוריות חדשות וכיו"ב.

 .ההוראה בקבוצת לאומיאת שוטף  מיישם באופןהבנק 

  בקרות ונהלים
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  מינויים ופרישות

  מינויים:

קבוצת לאומי, מונה לתפקיד יו"ר דירקטוריון בנק לאומי ארה"ב   , יו"ר דירקטוריוןדוד ברודטמר 
  .2012ביולי  26-מהחל 

  . 2012במאי  1-מהחל , מונתה לתפקיד המנכ"ל הראשי של קבוצת לאומי,  עמינח-רקפת רוסקגב' 

עמינח, עם בחירתה לכהן כמנכ"ל הראשי של הבנק -גב' רקפת רוסקלעדכון תנאי העסקת 
 ).2012-01-112527(אסמכתא:  2012במאי  1 מיידי של הבנק מיום דיווח הראוהקבוצה 

 1- החל מראש החטיבה לכספים וכלכלה, מונה לתפקיד ראש החטיבה העסקית, , יעקב הברמר 
 1- מ החלפרטנרס כמו כן, כיהן מר יעקב הבר בתפקיד יו"ר דירקטוריון לאומי  .2013בינואר 

  .2012ביוני  30ועד   2012באפריל 

, ראש מערך בניה ונדל"ן, מונה לתפקיד ראש החטיבה למימון מורכב ונדל"ן וחבר ל מינץיואמר 
כמו כן, מונה מר יואל מינץ לתפקיד יו"ר דירקטוריון לאומי  .2012במאי  1-מ החלהנהלת הבנק, 
  .2012במאי  22 -בריטניה החל מ

מונה לתפקיד , בנוסף  2012ביולי  8- החל מבדרג סמנכ"ל,  ת הבנקחבר הנהלל מונה רון פאינרו מר
     . 2012בנובמבר  1-החל מראש החטיבה לכספים וכלכלה, 

 לתפקיד יו"ר דירקטוריון חברת לאומי פרטנרס,  מונה, ראש חטיבת שוקי הון, דני צידוןפרופ' 
  .2012ביולי  1-החל מ

ת הבנק לתפקיד ראש החטיבה הבנקאית וחברת הנהל מונתהקארד, - , מנכ"ל לאומיתמר יסעורגב' 
  .2013בינואר  1-מ החלקארד, -בדרג סמנכ"ל ולתפקיד יו"ר דירקטוריון חברת לאומי

מונה לתפקיד ראש חטיבת תפעול ומחשוב וחבר הנהלת הבנק בדרג סמנכ"ל, החל  דן ירושלמימר 
  , חת"מעד כניסתו לתפקיד ימלא את מקום ראש ו 2013בינואר  1-החל מ, 2013 במרס 1 - מ

  מר משה וולף.
  
  .2012במאי  1-מ החל, מונה לתפקיד ראש המערך העסקי וקודם לדרג סמנכ"ל, יצחק נאורר מ

  .2012באפריל  1-מ החל, ראש מערך ציות ואכיפה, קודמה לדרג סמנכ"ל, מאירה קרניגב' 

, ראש מערך האסטרטגיה, קיבל תחת אחריותו את מטה הפעילות הבינלאומית, אבנר מנדלסוןמר 
  .2012ביולי  1-החל מ

 .2012בינואר  1-מ החלמונתה לתפקיד ראש מערך ייעוץ בהשקעות,  עינת סקורניקגב' 

  .2012ביולי  1-מ החל, מונתה לתפקיד ראש מערך בנקאות פרטית, שטאובר- ניצה רוסוגב' 

  .2012במאי  1-מ החל, מונה לתפקיד ראש מערך אשראי, מלכיאל שחרמר 

  .2012באוקטובר  1-מ החלונדל"ן, , מונה לתפקיד ראש מערך בניה דוד שפנרמר 

  .2012באוקטובר  15 -מ החלקארד -, מונה לתפקיד מנכ"ל לאומיחגי הלרמר 

.  

  מבנה ארגוני 
  ומינויים
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 פרישות:

על כוונתה לפרוש מתפקידה. לבקשת  2012בינואר  1, המנכ"ל הראשי  הודיעה ביום גליה מאורגב' 
. תקופת 2012אפריל ב 30הדירקטוריון, המשיכה גב' מאור בעבודתה וסיימה את תפקידה ביום 

ללא  ,2013בינואר  31, עד לתאריך חודשים 9ותימשך  2012במאי  1ביום  החלהההודעה המוקדמת 
  עבודה בפועל.

את  סיים, ראש החטיבה לבנקאות פרטית ובינלאומית וחבר הנהלת הבנק, צבי איצקוביץמר 
  ת עבודה בבנק.שנו 33לאחר  2013בינואר  31-ב  ויפרוש, 2012 ביוני 30תפקידו ביום 

, ומונה 2012במרס  31, יו"ר דירקטוריון לאומי פרטנרס, סיים את תפקידו ביום זאב נהרימר 
  .2012באפריל  1-מ החללתפקיד יו"ר דירקטוריון בנק ערבי ישראלי 

-, ראש החטיבה הבנקאית, חבר הנהלת הבנק ויו"ר דירקטוריון חברת לאומיברוך לדרמןמר 
 שנות עבודה 30, לאחר 2013 ביולי 31-ב -ויפרוש  2012בדצמבר  31ו ביום קארד, יסיים את תפקידי

  בבנק. 

 31, ראש חטיבת תפעול ומחשוב וחבר הנהלת הבנק, יסיים את תפקידו ביום יצחק מלאךמר 
  בבנק.  שנות עבודה 20, לאחר  2013בדצמבר  31 -ב, ויפרוש 2012בדצמבר 

, 2012במרס  31בי ישראלי, סיים את תפקידו ביום , יו"ר דירקטוריון בנק ערשמואל זוסמןמר 
  שנות כהונה. 7לאחר 

, 2012בדצמבר  31, מנכ"ל בנק לאומי למשכנתאות, יסיים את תפקידו ביום יהושע בורשטייןמר 
 שנות עבודה בבנק. 24, לאחר 2013ויפרוש במהלך שנת 
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  ארגוני הנבמ

  חטיבה עסקית 

  וכפפו היחידות הבאות:ה, אליה תהחטיבה העסקיעודכן המבנה הארגוני של 

 פעילות, מורכב למימון האגף, ן"ונדל בניה מערך על תאחראיהחטיבה למימון מורכב ונדל"ן, ה 
סמכות מקצועית בפעילות  כן מהווה החטיבה-. כמוהיהלומים ופעילות הבינלאומי הסחר

 מימון הנדל"ן בשלוחות הבנק בחו"ל.
  
  כימיה סקטור, טכנולוגיה סקטור: עסקיים סקטורים ארבעה כוללהמערך העסקי אשר 

 .ומוסדות תחבורה, תעשייה וסקטור ומסחר צריכה סקטור, אחזקה וחברות אנרגיה
  
 ים.ורמערך האשראי האחראי על ניהול סיכוני אשראי ונושאים רגולט 
  

, יהיו כפופים 2013בינואר  1בתאריך  עד כניסתו של מר יעקב הבר לתפקיד ראש החטיבה העסקית
 ש החטיבה וראשי המערכים הנ"ל ישירות למנכ"ל הראשי.רא

מהתאריך  דווחמ, העסקית החטיבה לראש 2012במאי  1 עד דיווח אשר, מיוחדים אשראים מערך
  .מסחרית לבנקאות החטיבה לראש הנ"ל 

  בנקאות פרטית ובינלאומית

ת על מנת לתת מענה מיטבי לאתגרים העכשוויים בתחומי הבנקאות הפרטית והפעילו
 ,הבינלאומית, ומתוך רצון להגביר את המיקוד הניהולי ולחזק את תהליכי השליטה והבקרה

  כדלקמן: החטיבה לבנקאות פרטית ובינלאומית פוצלהבמסגרתו הוחלט על ביצוע שינוי מבני 

 במועד גב' ניצה רוסו שטאובר, אשר יוכפף  תמערך בנקאות פרטית בארץ ובחו"ל בראשו
וכפף המערך לחטיבת הבתקופת המעבר, (לחטיבה הבנקאית קבע מאוחר יותר אשר טרם נ

 ).משאבי אנוש
  
 מר אבנר מנדלסון. מטה פעילות בינלאומית שיתווסף למערך אסטרטגיה בראשות 

מערך, אשר יהיה אחראי באופן ראש הוחלט כי לכל שלוחה בחו"ל ימונה ראש חטיבה או  ,כן-כמו
ולחזק את הממשק בין הפעילות העסקית  לשפרמנת  זאת על ,ישיר לתמיכה ופיתוח עסקי בשלוחה

  בארץ ובחו"ל:

  שלוחות הבנק בבריטניה וברומניה.על  החטיבה למימון מורכב ונדל"ן, אחראיראש 
  
  שלוחות הבנק בארה"ב ועל מערך האסטרטגיה ומטה הפעילות הבינלאומית אחראי על ראש

 המשרד בסין.
  
  חות של הבנק בשוויץ ולוקסמבורג ועל יתר השלועל  תמערך הבנקאות הפרטית אחראיראש

 הנציגויות ומשרדי הבנק בחו"ל.

  חטיבה לניהול סיכונים

כחלק ממהלך כולל לריכוז הטיפול בניהול הסיכונים בקבוצה, ייעול הבקרות הפנימיות וטיפול 
ביישום כללי הרגולציה השונים, יוכפף מערך הציות והאכיפה בראשות מאירה קרני, לחטיבה 

   .2013 מתחילתל סיכונים, בתוקף לניהו
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   דירקטוריון

שינויים הועד מועד פרסום הדוח, התרחשו  2012של שנת  תשעת החודשים הראשוניםבמהלך 
  :הדירקטוריון בהרכבהבאים 

: דירקטורים ארבעה הבנק של השנתית הכללית באסיפה התור לפי פרשו, הבנק לתקנון בהתאם
  .צדקה אפרים' ופרופ גנס אריה' פרופ, ים-גל צפורה' גב, )צ"דח( אדלר ראובן מר

 מחדש נבחרו נבחרו או של הבנק ובה השנתית הכללית האסיפה התקיימה 2012 באוגוסט 1 ביום
 ידידיה' פרופומר רמי אברהם גוזמן  ,צדקה אפרים' פרופ ,' אריה גנספרופנים ההדירקטורים המכ

לתקופה של שלוש  הבנקים על הפיקוח של 301 וראהה לפי חיצונייםכדירקטורים  , כולםשטרן
  . שנים

, 1999-ט"התשנ, החברות לחוק 239 סעיף לפי חיצונינבחר כדירקטור  סאמטחיים  דעו"כן,  כמו
  .שנים שלוש של לתקופה

על הבנקים אישר את העדר התנגדותו לכהונת הדירקטורים שנבחרו באסיפה הכללית  הפיקוח
  האמורה.

  .לעיל בפרק השליטה בבנק" דירקטורים ובחירת שנתית כללית אסיפה" למידע נוסף, ראו

תמצית , הוחלט לאשר ולפרסם את 2012 בנובמבר 28בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 
 הולתקופ 2012 בספטמבר 30מבוקרים של הקבוצה ליום בלתי ה -הדוחות הכספיים המאוחדים 

  באותו תאריך.מה שנסתיי

ישיבות של  117-של מליאת הדירקטוריון ו ישיבות 35התקיימו  2012 מברספט -תקופת ינוארב
     ועדות הדירקטוריון.

דירקטוריון הבנק מביע את הערכתו ותודתו לעובדים ולמנהלים של הבנק ושל חברות הקבוצה, 
  בארץ ובחו"ל, על עבודתם המסורה ותרומתם לקידום עסקי הקבוצה.

  
      

  דוד ברודט     עמינח- רקפת רוסק
  יו"ר הדירקטוריון    מנהל כללי ראשי

  
  
  
  

  2012 בנובמבר 28
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לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 

20122011

ללא 

השפעת 

נגזרים

כולל 

השפעת 

נגזרים

ללא 

השפעת 

נגזרים

כולל 

השפעת 

נגזרים

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

מטבע ישראלי לא צמוד

191,4371,9584.15176,6112,1775.02נכסים (ג) (ד)

60,8567069,819417השפעת נגזרים משובצים ו- ALM (ה)

252,2932,0283.25246,4302,5944.28סך כל הנכסים

(2.43)(874)145,093(1.78)(691)156,686התחייבויות (ד)

(383)77,501(195)72,418השפעת נגזרים משובצים ו- ALM (ה)

(2.28)(1,257)222,594(1.56)(886)229,104סך כל ההתחייבויות

2.371.692.592.00פער הריבית

מטבע ישראלי צמוד למדד

62,1571,0667.0460,7448795.92נכסים (ג) (ד)

4,7861183,322120השפעת נגזרים משובצים ו- ALM (ה)

66,9431,1847.2664,0669996.38סך כל הנכסים

(6.30)(739)48,046(6.96)(847)49,928התחייבויות (ד)

(139)11,682(198)10,902השפעת נגזרים משובצים ו- ALM (ה)

(6.01)(878)59,728(7.05)(1,045)60,830סך כל ההתחייבויות

0.37(0.38)0.080.21פער הריבית

מטבע חוץ:

(לרבות מטבע ישראלי צמוד למט"ח)

89,0651,0414.7680,1085,93933.12נכסים (ג) (ד) 

השפעת נגזרים: (ה)

(2)296(2)114נגזרים מגדרים

ALM -140,359675153,0717,889נגזרים משובצים ו

229,5381,7143.02233,47513,82625.88סך כל הנכסים

(32.17)(7,214)99,898(2.44)(664)109,978התחייבויות (ד)

השפעת נגזרים: (ה)

-346-388נגזרים מגדרים 

ALM -(6,813)137,867(572)121,965נגזרים משובצים ו

(25.72)(14,027)238,153(2.15)(1,236)232,289סך כל ההתחייבויות

2.320.870.950.16פער הריבית

שיעור הכנסה (הוצאה)

יתרה 

ממוצעת (ב)

הכנסות 

(הוצאות)

 מימון

הכנסות 

(הוצאות)

 מימון

שיעור הכנסה (הוצאה)

יתרה 

ממוצעת (ב)

  
  להלן. 151הערות ראה בעמוד 

  

  

  

      (א)  שיעורי הכנסה והוצאה (על בסיס מאוחד)
  סכומים מדווחים

  
  תוספת א'
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לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 

20122011

ללא 

השפעת 

נגזרים

כולל 

השפעת 

נגזרים

ללא 

השפעת 

נגזרים

כולל 

השפעת 

נגזרים

(במיליוני ש"ח)(במיליוני ש"ח)

סך הכל נכסים כספיים שהניבו הכנסות 

342,6594,0654.83317,4638,99511.82מימון (ד) (ו)

השפעת נגזרים: (ה)

(2)296(2)114נגזרים מגדרים

ALM -206,001863226,2128,426נגזרים משובצים ו

548,7744,9263.64543,97117,41913.44סך כל הנכסים

התחייבויות כספיות שגרמו הוצאות מימון 

(12.60)(8,827)293,037(2.81)(2,202)316,592(ד)

השפעת נגזרים: (ה)

-346-388נגזרים מגדרים

 ALM -(7,335)227,050(965)205,285נגזרים משובצים ו

(13.01)(16,162)520,475(2.45)(3,167)522,223סך כל ההתחייבויות

0.43(0.78)2.021.19פער הריבית

44125בגין אופציות

בגין מכשירים נגזרים אחרים (לא כולל 

אופציות,נגזרים בגידור,ב- ALM ונגזרים 

6(9)משובצים שהופרדו) (ה)

עמלות מעסקי מימון והכנסות מימון 

110304אחרות (ז)

רווח מפעולות מימון לפני הוצאות בגין 

1,9041,692הפסדי אשראי

(378)(292)הוצאות בגין הפסדי אשראי

רווח מפעולות מימון לאחר הוצאות בגין 

1,6121,314הפסדי אשראי

נכסים כספיים שהניבו הכנסות           

342,659317,463מימון (ד) (ו)

12,2158,297נכסים הנובעים ממכשירים נגזרים (ח)

4,9463,945נכסים כספיים אחרים (ד) 

(4,698)(4,319)הפרשה להפסדי אשראי

355,501325,007סך כל הנכסים הכספיים

התחייבויות כספיות שגרמו הוצאות מימון 

316,592293,037(ד)

התחייבויות הנובעות ממכשירים נגזרים 

12,5639,835(ח)

10,0108,573התחייבויות כספיות אחרות (ד) 

339,165311,445סך כל ההתחייבויות הכספיות

סך הכל עודף נכסים כספיים על 

16,33613,562התחייבויות כספיות

8,85510,968נכסים לא כספיים

6281,759התחייבויות לא כספיות

24,56322,771סך כל האמצעים ההוניים

(באחוזים)

הכנסות 

(הוצאות)

 מימון

שיעור הכנסה (הוצאה)

(באחוזים)

יתרה      

ממוצעת (ב)

הכנסות 

(הוצאות)

 מימון

שיעור הכנסה (הוצאה)

יתרה      

ממוצעת (ב)
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  הערות:
ניתנים לפני ולאחר השפעת מכשירים נגזרים (לרבות השפעות חוץ מאזניות של מכשירים  הנתונים בלוח זה  (א)

   נגזרים).  

פרט למגזר מטבע ישראלי לא , ותחילת הרבעונים בחברות מאוחדות בחו"ל על בסיס יתרות פתיחה חודשיות  (ב) 
ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של  פני הממוצעת על בסיסי נתונים יומיים, ול צמוד בו מחושבת היתרה

   .להפסדי אשראיהפרשות 

שטרם מומשו מהתאמות (הפסדים) היתרה הממוצעת של רווחים  (נוספה) נוכתה מהיתרה הממוצעת של הנכסים  (ג)
  למסחר וזמינות למכירה כלהלן:לשווי הוגן של אגרות חוב 

מיליוני ש"ח  99 -ח ומיליוני ש" 135 סך של חודשים ותשעהשלושה  ללתקופה ש לי לא צמודבמגזר מטבע ישרא  
  מיליוני ש"ח בהתאמה). )146(-מיליוני ש"ח ו )70( – 2011 בספטמבר 30בהתאמה (

מיליוני ש"ח  79 -ח ומיליוני ש" 44 סך של חודשים ותשעהשלושה  ללתקופה ש במגזר מטבע ישראלי צמוד למדד  
  מיליוני ש"ח בהתאמה). 132 - מיליוני ש"ח ו 41 - 2011 בספטמבר 30(בהתאמה 

מיליוני  45 סך של חודשים ותשעהשלושה  ללתקופה ש למט"ח)מטבע ישראלי צמוד (לרבות מטבע חוץ במגזר   
  מיליוני ש"ח בהתאמה). )33( -מיליוני ש"ח ו )49( – 2011 בספטמבר 30מיליוני ש"ח בהתאמה ( )122(-ח וש"

  למעט מכשירים נגזרים.  (ד) 

המהווים חלק ממערך  (ALM)מכשירים נגזרים מגדרים (למעט אופציות), נגזרים משובצים שהופרדו ונגזרים   (ה)
  ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק.

שטרם מומשו (ההפסדים)  הרווחים היתרה הממוצעת שלנוכתה (נוספה)  מהיתרה הממוצעת של הנכסים  )ו( 
 ותשעהשלושה  ללמסחר וזמינות למכירה, במגזרים השונים, לתקופה שהוגן של אגרות חוב  מהתאמות לשווי

) 47(-) מיליוני ש"ח ו78( – 2011 בספטמבר 30מיליוני ש"ח בהתאמה ( 56 -ח ומיליוני ש" 224 סך של חודשים
  מיליוני ש"ח בהתאמה).

וב ומהתאמות לשווי הוגן של אגרות חוב לרבות רווחים והפסדים ממכירת השקעות באגרות ח, 2011בשנת   )ז( 
   למסחר.

  יתרות מאזניות ממוצעות של מכשירים נגזרים (לא כולל יתרות חוץ מאזניות ממוצעות של מכשירים נגזרים).  (ח)

  

  הערה כללית:
אימץ הבנק לראשונה את הוראות המפקח על הבנקים בנושא מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד  2012בינואר  1ביום 
אינם ברי השוואה  2011 בספטמבר 30קאי. מספרי ההשוואה לתקופות קודמות לא הוצגו מחדש, ולכן הנתונים ליום בנ

  לנתונים המתייחסים להכנסות מימון לפני הפרשה להפסדי אשראי.

  
  
  
  
  
  

  (א) (המשך)שיעורי הכנסה והוצאה (על בסיס מאוחד) 
  ומים מדווחים סכ
  

   תוספת א'
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לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 

20122011

ללא 

השפעת 

נגזרים

כולל 

השפעת 

נגזרים

ללא 

השפעת 

נגזרים

כולל 

השפעת 

נגזרים

(באחוזים)(במיליוני $)(באחוזים)(במיליוני $)
מטבע חוץ: פעילות מקומית (לרבות מטבע 

ישראלי צמוד למטבע חוץ)

12,349732.3913,9141153.35נכסים (ג) (ד)

השפעת נגזרים:(ה)

-29-86נגזרים מגדרים

 ALM -(6)35,3701744,122נגזרים משובצים ו

47,748900.7658,1221090.75סך כל הנכסים

(1.44)(73)20,441(0.77)(37)19,207התחייבויות (ד)

השפעת נגזרים: (ה)

-85-109נגזרים מגדרים 

 ALM -(46)30,320139,388נגזרים משובצים ו

(0.80)(119)59,938(0.29)(36)49,612סך כל ההתחייבויות

(0.05)1.620.471.91פער הריבית

מטבע חוץ: פעילות חו"ל, שלוחות שהן 

זרוע ארוכה

10,229712.819,358733.16נכסים (ג) (ד)

422548השפעת נגזרים משובצים ו- ALM (ה)

10,271732.879,412813.49סך כל הנכסים

(0.85)(18)8,522(0.46)(10)8,619התחייבויות (ד)

5518(3)456השפעת נגזרים משובצים ו- ALM (ה)

--8,577(0.57)(13)9,075סך כל ההתחייבויות

2.352.302.313.49פער הריבית

סך הכל

נכסים כספיים במט"ח שהניבו הכנסות 

22,5781442.5823,2721883.27מימון (ג) (ד)

השפעת נגזרים: (ה)

-29-86נגזרים מגדרים

 ALM -35,4121944,1762נגזרים משובצים ו

58,0191631.1367,5341901.13סך הכל הנכסים

התחייבויות כספיות במט"ח שגרמו 

(1.26)(91)28,963(0.68)(47)27,826הוצאות מימון (ד)

השפעת נגזרים: (ה)

-85-109נגזרים מגדרים

 ALM -(28)39,443(2)30,776נגזרים משובצים ו

(0.70)(119)68,515(0.33)(49)58,687סך כל ההתחייבויות

1.900.802.010.43פער הריבית

יתרה     

ממוצעת (ב)

הכנסות 

(הוצאות)

 מימון

שיעור הכנסה (הוצאה) שיעור הכנסה (הוצאה)

יתרה    

ממוצעת (ב)

הכנסות 

(הוצאות)

 מימון

  
  ניתנים לפני ולאחר השפעת מכשירים נגזרים (לרבות השפעות חוץ מאזנית של מכשירים נגזרים). הנתונים בלוח זה  (א)
ניכוי היתרה המאזנית  פני ולעל בסיס יתרות פתיחה חודשיות בבנק ובחברות מאוחדות בארץ, ותחילת הרבעונים בחברות מאוחדות בחו"ל,   (ב)

   .להפסדי אשראיהממוצעת של הפרשות 
שטרם מומשו מהתאמות הפסדים היתרה הממוצעת של  , (נוספה)נוכתהבפעילות מקומית ובפעילות חו"ל יתרה הממוצעת של הנכסים ל  (ג)

  .) מיליון דולר ארה"ב )15( – 2011 בספטמבר 30( דולר ארה"ב ןמיליו 9בסך למסחר וזמינות למכירה לשווי הוגן של אגרות חוב 
  למעט מכשירים נגזרים.  (ד)
המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות  (ALM)מכשירים נגזרים מגדרים (למעט אופציות), נגזרים משובצים שהופרדו ונגזרים   )(ה

של הבנק.

  (א)  (המשך) שיעורי הכנסה והוצאה  (על בסיס מאוחד)
  $ ארה"ב- מטבע חוץ: נומינלי ב

  
   תוספת א'
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לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 

20122011

ללא 

השפעת 

נגזרים

כולל 

השפעת 

נגזרים

ללא 

השפעת 

נגזרים

כולל 

השפעת 

נגזרים

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

מטבע ישראלי לא צמוד

188,9066,0084.26169,3655,8234.61נכסים (ג) (ד)

62,2821969,179500השפעת נגזרים משובצים ו- ALM (ה)

251,1886,0273.21238,5446,3233.55סך כל הנכסים

(2.10)(2,222)141,446(1.89)(2,198)155,674התחייבויות (ד)

(586)73,519(290)74,744השפעת נגזרים משובצים ו- ALM (ה)

(1.75)(2,808)214,965(1.44)(2,488)230,418סך כל ההתחייבויות

2.371.772.511.80פער הריבית

מטבע ישראלי צמוד למדד

62,1983,0036.4960,7153,2467.19נכסים (ג) (ד)

4,8351623,124175השפעת נגזרים משובצים ו- ALM (ה)

67,0333,1656.3463,8393,4217.21סך כל הנכסים

(7.39)(2,611)47,518(6.30)(2,316)49,407התחייבויות (ד)

(295)11,020(283)10,119השפעת נגזרים משובצים ו- ALM (ה)

(6.67)(2,906)58,538(5.86)(2,599)59,526סך כל ההתחייבויות

0.54(0.20)0.190.48פער הריבית

מטבע חוץ:

(לרבות מטבע ישראלי צמוד למט"ח)

87,6993,5565.4482,8356,0299.82נכסים (ג) (ד) 

השפעת נגזרים: (ה)

(3)371(3)179נגזרים מגדרים

 ALM -145,9253,122145,7866,581נגזרים משובצים ו

233,8036,6753.82228,99212,6077.41סך כל הנכסים

(7.95)(5,868)99,373(3.59)(2,939)109,509התחייבויות (ד)

השפעת נגזרים: (ה)

387-4061נגזרים מגדרים 

 ALM -(6,108)134,862(2,376)127,603נגזרים משובצים ו

(6.86)(11,975)234,641(2.99)(5,315)237,499סך כל ההתחייבויות

1.850.831.870.55פער הריבית

הכנסות 

(הוצאות)

 מימון

שיעור הכנסה (הוצאה)

הכנסות 

(הוצאות)

 מימון

יתרה 

ממוצעת (ב)

יתרה 

ממוצעת (ב)

שיעור הכנסה (הוצאה)

  
  לעיל. 151הערות ראה בעמוד 

  (א) (המשך)שיעורי הכנסה והוצאה (על בסיס מאוחד) 
  סכומים מדווחים 

  
   תוספת א'
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לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 

20122011

ללא 

השפעת 

נגזרים

כולל 

השפעת 

נגזרים

ללא 

השפעת 

נגזרים

כולל 

השפעת 

נגזרים

(במיליוני ש"ח)(במיליוני ש"ח)

סך הכל נכסים כספיים שהניבו הכנסות 

338,80312,5674.98312,91515,0986.48מימון (ד) (ו)

השפעת נגזרים: (ה)

(3)371(3)179נגזרים מגדרים

  ALM -213,0423,303218,0897,256נגזרים משובצים ו

552,02415,8673.85531,37522,3515.65סך כל הנכסים

סך הכל התחייבויות כספיות שגרמו 

(4.98)(10,701)288,337(3.17)(7,453)314,590הוצאות מימון (ד)

השפעת נגזרים: (ה)

387-4061נגזרים מגדרים

 ALM -(6,989)219,401(2,949)212,466נגזרים משובצים ו

(4.67)(17,689)508,144(2.64)(10,402)527,443סך כל ההתחייבויות

1.811.211.500.98פער הריבית

42201בגין אופציות

בגין מכשירים נגזרים אחרים (לא כולל 

 ALM -אופציות, נגזרים בגידור, ב

13(20)ונגזרים משובצים שהופרדו) (ה)

עמלות מעיסקי מימון והכנסות מימון 

309706אחרות (ז)

רווח מפעולות מימון לפני הוצאות בגין 

5,7965,582הפסדי אשראי

(349)(850)הוצאות בגין הפסדי אשראי

רווח מפעולות מימון לאחר הוצאות 

4,9465,233בגין הפסדי אשראי

נכסים כספיים שהניבו הכנסות       

338,803312,915מימון (ד) (ו)

11,0378,104נכסים הנובעים ממכשירים נגזרים (ח)

6,2364,610נכסים כספיים אחרים (ד) 

(5,173)(4,424)הפרשה להפסדי אשראי

351,652320,456סך כל הנכסים הכספיים

התחייבויות כספיות שגרמו הוצאות 

314,590288,337מימון (ד)

התחייבויות הנובעות ממכשירים 

11,6399,661נגזרים (ח)

9,5588,408התחייבויות כספיות אחרות (ד) 

335,787306,406סך כל ההתחייבויות הכספיות

סך הכל עודף נכסים כספיים על 

15,86514,050התחייבויות כספיות

9,0039,965נכסים לא כספיים

6791,195התחייבויות לא כספיות

24,18922,820סך כל האמצעים ההוניים

(באחוזים) (באחוזים)

שיעור הכנסה (הוצאה)

הכנסות 

(הוצאות)

 מימון

יתרה      

ממוצעת (ב)

הכנסות 

(הוצאות)

 מימון

שיעור הכנסה (הוצאה)

יתרה      

ממוצעת (ב)

  
  לעיל. 151הערות ראה בעמוד 

  

      (א)  על בסיס מאוחד)שיעורי הכנסה והוצאה (
  סכומים מדווחים

  
  תוספת א'
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לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 

20122011

ללא 

השפעת 

נגזרים

כולל 

השפעת 

נגזרים

ללא 

השפעת 

נגזרים

כולל 

השפעת 

נגזרים

(באחוזים)(במיליוני $)(באחוזים)(במיליוני $)
מטבע חוץ: פעילות מקומית (לרבות 

מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ)

12,6422312.4414,2732742.57נכסים (ג) (ד) 

השפעת נגזרים: (ה)

(1)105(1)47נגזרים מגדרים

 ALM -38,0085441,3214נגזרים משובצים ו

50,6972840.7555,6992770.66סך כל הנכסים

(0.95)(143)20,144(0.81)(118)19,519התחייבויות (ד)

השפעת נגזרים: (ה)

-100-114נגזרים מגדרים

 ALM -(72)32,655-38,080נגזרים משובצים ו

(0.49)(215)58,338(0.30)(118)52,274סך כל ההתחייבויות

1.630.451.620.17פער הריבית

מטבע חוץ:פעילות חו"ל, שלוחות שהן 

זרוע ארוכה

10,2482282.989,3432173.11נכסים (ג) (ד)

48145211השפעת נגזרים משובצים ו- ALM (ה)

10,2962423.159,3952283.25סך כל הנכסים

(0.82)(50)8,177(0.69)(47)9,063התחייבויות (ד)

(10)180(9)628השפעת נגזרים משובצים ו- ALM (ה)

(0.96)(60)8,357(0.77)(56)9,691סך כל ההתחייבויות

2.292.382.292.29פער הריבית

סך הכל

נכסים כספיים במט"ח שהניבו הכנסות 

22,8904592.6823,6164912.78מימון (ג) (ד)

השפעת נגזרים : (ה)

(1)105(1)47נגזרים מגדרים

 ALM -38,0566841,37315נגזרים משובצים ו

60,9935261.1565,0945051.04סך כל הנכסים

התחייבויות כספיות במט"ח שגרמו 

(0.91)(193)28,321(0.77)(165)28,582הוצאות מימון (ד)

השפעת נגזרים : (ה)

-100-114נגזרים מגדרים

 ALM -(82)38,260(9)33,283נגזרים משובצים ו

(0.55)(275)66,695(0.37)(174)61,965סך כל ההתחייבויות

1.910.781.870.49פער הריבית

יתרה    

ממוצעת (ב)

הכנסות 

(הוצאות)

 מימון

שיעור הכנסה (הוצאה)

הכנסות 

(הוצאות)

 מימון

שיעור הכנסה (הוצאה)

יתרה     

ממוצעת (ב)

  
  מכשירים נגזרים).ניתנים לפני ולאחר השפעת מכשירים נגזרים (לרבות השפעות חוץ מאזנית של  הנתונים בלוח זה  (א)
ניכוי היתרה המאזנית  פני ולעל בסיס יתרות פתיחה חודשיות בבנק ובחברות מאוחדות בארץ, ותחילת הרבעונים בחברות מאוחדות בחו"ל,   (ב)

   .להפסדי אשראיהממוצעת של הפרשות 
שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן סדים הפהיתרה הממוצעת של  נוספה בפעילות מקומית ובפעילות חו"ליתרה הממוצעת של הנכסים ל  (ג)

  .מיליון דולר ארה"ב)  10 - 2011  בספטמבר 30( דולר ארה"ב ןמיליו 33בסך למסחר וזמינות למכירה של אגרות חוב 
  למעט מכשירים נגזרים.  (ד)
ערך ניהול הנכסים וההתחייבויות המהווים חלק ממ (ALM)מכשירים נגזרים מגדרים (למעט אופציות), נגזרים משובצים שהופרדו ונגזרים   )(ה

  של הבנק.
  

  (א)  (המשך) שיעורי הכנסה והוצאה  (על בסיס מאוחד)
  $ ארה"ב- מטבע חוץ: נומינלי ב

  
   תוספת א'
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30 בספטמבר 2012

מעלמעלמעל  מעל שנהמעל  מעל חודש

עשר עדחמששלושעדשלושהעד עם 

עשריםעד עשרעד חמששלושחודשיםשלושהדרישה

שנהשניםשנים שניםעד שנהחודשיםעד חודש

(במיליוני ש"ח)

מטבע ישראלי לא צמוד

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

155,6846,14920,6878,8392,2111,355863נכסים פיננסיים (א) 

38,42378,00752,82125,45320,75725,585321מכשירים פיננסיים נגזרים (למעט אופציות)

-7882,8273,1751,014218אופציות (במונחי נכס הבסיס) (ד)

-------מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים

194,89586,98376,68335,30622,97026,9581,184סה"כ שווי הוגן 

התחיבויות פיננסיות, סכומים לשלם בגין מכשירים נגזרים ובגין מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים 

131,1858,85513,4833,9173,01721811התחיבויות  פיננסיות (א)

51,31381,59253,44028,77521,49924,958215מכשירים פיננסיים נגזרים (למעט אופציות)

1,0261,5953,37444854716אופציות (במונחי נכס הבסיס) (ד)

----35--מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים

183,52492,04270,33233,14024,52125,223242סה"כ שווי הוגן 

מכשירים פיננסיים, נטו

1,735942(1,551)6,3512,166(5,059)11,371החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית 

11,3716,31212,66314,82913,27815,01315,955החשיפה המצטברת במגזר

מטבע ישראלי צמוד

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

3,3313,48816,53416,82614,9757,4831,318נכסים פיננסיים (א)

822041,5901,0378411,27889מכשירים פיננסיים נגזרים (למעט אופציות)

-------אופציות (במונחי נכס הבסיס) (ד)

-------מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים

3,4133,69218,12417,86315,8168,7611,407סה"כ שווי הוגן 

התחיבויות פיננסיות, סכומים לשלם בגין מכשירים נגזרים ובגין מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים 

2,9442,6268,64616,48111,49311,7791,175התחיבויות  פיננסיות (א)

-1,0566613,9003,592804904מכשירים פיננסיים נגזרים (למעט אופציות)

-------אופציות (במונחי נכס הבסיס) (ד)

----78--מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים

4,0003,28712,62420,07312,29712,6831,175סה"כ שווי הוגן 

מכשירים פיננסיים, נטו

232(3,922)3,519(2,210)4055,500(587)החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית 

  5,3183,1086,6272,7052,937(182)(587)החשיפה המצטברת במגזר
  .158-159ים הערות ראה בעמוד

  החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית (על בסיס מאוחד) 
  סכומים מדווחים

  ב' תוספת



  סקירת הנהלה

157 
  

30 בספטמבר 312011 בדצמבר 2011

משךשיעורסך הכלמשךשיעורסך הכלמשךשיעורסך הכלללאמעל

חייםתשואהשוויחייםתשואהשוויחייםתשואהשוויתקופת עשרים

ממוצע (ב)(ה)פנימיהוגן (ה)ממוצע פנימיהוגןממוצע (ב)פנימיהוגןפירעון שנה

(שנים)(באחוזים)(שנים)(באחוזים)(שנים)(באחוזים)

35610196,4334.100.37191,7674.120.39184,2334.430.39

--241,367-1.54221,545-1.38226,895-1.30

--7,824--6,074--6,604--

-----------

35610445,6244.101.00419,3864.120.91417,7324.430.88

-19160,7053.330.26159,0443.700.27152,9664.100.27

18-261,810-1.46235,982-1.30237,483-1.24

--6,511--6,805--7,953--

--35-0.5043-0.5033-0.50

1819429,0613.330.99401,8743.700.87398,4354.100.85

17

15,972

426664,0632.442.8362,7763.102.7861,3973.302.76

--5,121-3.375,641-3.614,746-4.18

-----------

-----------

426669,1842.442.8768,4173.102.8566,1433.302.87

226-55,3701.673.5954,2942.543.6052,5912.693.56

--10,917-1.7610,604-1.4612,537-1.76

-----4-----

--78--101--123-0.60

226-66,3651.673.2865,0032.543.2565,2512.693.20

(184)

2,753  
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30 בספטמבר 2012

מעלמעלמעל  מעל שנהמעל  מעל חודש

עשר עדחמששלושעדשלושהעד עם 

עשריםעד עשרעד חמששלושחודשיםשלושהדרישה

שנהשניםשנים שניםעד שנהחודשיםעד חודש

(במיליוני ש"ח)

מטבע חוץ וצמוד מטבע חוץ

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

50,92316,2977,7116,3663,8252,57072נכסים פיננסיים (א) 

55,48653,82953,7353,5674,34810,010355מכשירים פיננסיים נגזרים (למעט אופציות)

2,4604,9051,0373,9602,054219(4,380)אופציות (במונחי נכס הבסיס) (ד)

-------מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים

102,02972,58666,35110,97012,13314,634646סה"כ שווי הוגן 

התחיבויות פיננסיות, סכומים לשלם בגין מכשירים נגזרים ובגין מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים 

69,00020,80120,3302,06464540742התחיבויות  פיננסיות (א)

43,25543,73845,1415,9885,36112,001363מכשירים פיננסיים נגזרים (למעט אופציות)

3,6784,8229983,9602,054219(4,192)אופציות (במונחי נכס הבסיס) (ד)

----12--מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים

108,06368,21770,3059,0509,96614,462624סה"כ שווי הוגן 

מכשירים פיננסיים, נטו

1,9202,16717222(3,954)4,369(6,034)החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית 

(1,338)(1,360)(1,532)(3,699)(5,619)(1,665)(6,034)החשיפה המצטברת במגזר

חשיפה כוללת לשינויים בשיעורי הריבית

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

209,93825,93444,93232,03121,01111,4082,253נכסים פיננסיים (א) (ג)

93,991132,040108,14630,05725,94636,873765מכשירים פיננסיים נגזרים (למעט אופציות)

5,2878,0802,0513,9622,072219(3,592)אופציות (במונחי נכס הבסיס) (ד)

-------מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים

300,337163,261161,15864,13950,91950,3533,237סה"כ שווי הוגן 

התחיבויות פיננסיות, סכומים לשלם בגין מכשירים נגזרים ובגין מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים 

203,12932,28242,45922,46215,15512,4041,228התחיבויות  פיננסיות (א) (ג)

95,624125,991102,48138,35527,66437,863578מכשירים פיננסיים נגזרים (למעט אופציות)

5,2738,1961,4463,9652,101235(3,166)אופציות (במונחי נכס הבסיס) (ד)

----125--מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים

295,587163,546153,26162,26346,78452,3682,041סה"כ שווי הוגן 

מכשירים פיננסיים, נטו

1,196(2,015)7,8971,8764,135(285)4,750החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית 

  4,7504,46512,36214,23818,37316,35817,554החשיפה המצטברת במגזר
  

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

 כולל יתרות שזמן פרעונן עבר בסך פיננסיים מורכבים.  בטור "ללא תקופת פרעון" מוצגות היתרות המאזניות שאינן מהוונות.

  מיליון ש"ח.  1,028

  החיים הממוצע האפקטיבי. ממוצע משוקלל לפי שווי הוגן של משך  (ב)

  כולל פריטים לא כספיים המוצגים בטור "ללא תקופת פרעון".  (ג)

  שנים. 0.05(ד)  המח"מ נמוך מ 

  (ה)  סווג מחדש.

  (המשך)החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית (על בסיס מאוחד) 
  סכומים מדווחים

  ב' תוספת
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30 בספטמבר 312011 בדצמבר 2011

משךשיעורסך הכלמשךשיעורסך הכלמשךשיעורללאמעל

חייםתשואהשוויחייםתשואהשוויחייםתשואהתקופת עשרים

ממוצע (ב)(ה)פנימיהוגן (ה)ממוצע פנימיהוגןממוצע (ב)פנימיסך הכלפירעון שנה

(שנים)(באחוזים)(שנים)(באחוזים)(שנים)(באחוזים)

9535588,2142.760.7088,1124.040.5884,3863.860.57

26170181,526-0.35218,588-0.85244,105-0.98

--10,255--22,041--21,431--

-----------

121525279,9952.760.45328,7414.040.72349,9223.860.82

-15113,3041.460.28112,0651.590.30107,2882.180.31

89170156,106-0.45199,579-1.02226,828-1.13

--11,539--21,437--20,130--

--12-0.5014-0.509-0.50

89185280,9611.460.36333,0951.590.71354,2552.180.82

32

(1,306)

1723,340351,0192.900.90345,5393.520.88333,0373.680.88

26576428,420-1.06445,885-1.15475,848-1.17

--18,079--28,115--28,035--

-----------

1983,916797,5182.900.97819,5393.520.99836,9203.680.71

226220329,5651.910.82325,7372.620.84313,1222.860.84

107551429,214-1.10446,250-1.18476,937-1.20

--18,050--28,246--28,083--

-134259-0.11279-0.12288-0.07

333905777,0881.910.96800,5122.621.00818,4302.861.02

(135)

17,419  
  

  הערות כלליות:

בלוח זה, הנתונים לפי תקופות מציגים את הערך הנוכחי של זרמים עתידיים כשהם מהוונים לפי שיעור התשואה הפנימי  )1(

ותם לשווי ההוגן הכלול בגין המכשיר הפיננסי בעקביות להנחות שלפיהן חושב השווי ההוגן של המכשיר הפיננסי. שמנכה א

  ד. בדוח הכספי השנתי.  18לפירוט נוסף בדבר ההנחות ששימשו לחישוב השווי ההוגן של המכשירים  הפיננסים ראה באור 

 י המזומנים  הצפויים ממכשיר פיננסי אל השווי ההוגן הכלול בגינו. שיעור תשואה פנימי הינו שיעור הריבית המנכה את תזרימ )2(
משך חיים ממוצע אפקטיבי של קבוצת מכשירים פיננסים מהווה קירוב לשינוי באחוזים בשווי ההוגן של קבוצת המכשירים  )3(

 ים הפיננסים .) בשיעור התשואה הפנימי של כל אחד מהמכשיר0.1%הפיננסים שייגרם כתוצאה משינוי קטן (גידול של 
 השפעת עסקאות גידור כלולה בסך כל הנכסים או סך ההתחייבויות, לפי העניין. )4(
פרעונות מוקדמים ומשיכות בנקודות  לגבי אומדןנלקח בחשבון במגזר הצמוד למדד ההתחייבויות הנכסים ומח"מ בחישוב   )5(

סך מח"מ  הצפויים על סמך התנהגות החוסכים. למודל האומד את הפרעונות המוקדמים , בהתאםבתוכניות החיסכוןהיציאה 

 3.31 -שנים, מח"מ סך ההתחייבויות מגיע ל 3.26 - ל גבוה יותר ומגיעשל תוכניות החסכון על פי התזרים המקורי הנכסים 

"ח מיליון ש 569השינוי בשווי הוגן בסך הנכסים הינו  .0.69% ), מסתכם בשת"פ -ופער שיעור התשואה הפנימי (להלן  ,שנים

  מיליון ש"ח. 3 ובסך ההתחייבויות
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יתרת הוצאות

ההפרשהמחיקותבגין אשראי סיכון סיכוןסיכון אשראיסיכון

להפסדיחשבונאיותהפסדילציבוראשראיאשראיחוץאשראי 

אשראינטואשראיפגום (*)בעייתי (*) כולל (*)מאזני (*) (2)מאזני (*) (1)

בגין פעילות לווים בישראל

(40)(10)(13)1,6363131,9499339חקלאות 

(555)22,76312,33035,0932,2197539879תעשייה

(847)286(81)39,47228,45767,9293,8492,638בינוי ונדל"ן (7)

(1)1(1)1,7592792,03822חשמל ומים

(496)19,5704,63024,2001,28760516319מסחר

(30)(5)(74)2,8552623,117398272בתי מלון, שרותי הארחה ואוכל

(136)5,0109665,9769293883413תחבורה ואחסנה

(39)2(30)4,8481,5956,4438020תקשורת ושרותי מחשב

(562)14,34312,26726,610914751585306שרותים פיננסיים

(85)5,9481,6617,609197152211שרותים עסקיים ואחרים

(30)6,2881,2137,5012031013234שרותים ציבוריים וקהילתיים

(468)36(7)61,0451,66162,70685522אנשים פרטיים - הלוואות לדיור

(362)29,15429,51558,6693344448112אנשים פרטיים - אחר

(3,651)214,69195,149309,84011,3605,787775874סה"כ בגין פעילות לווים בישראל

(734)44,39612,98557,3812,7801,3497670בגין פעילות לווים בחו"ל

(4,385)259,087108,134367,22114,1407,136851944סך הכל

סיכון אשראי שנכלל בענפי המשק השונים:

(34)(5)(20)2,8265993,4258533תנועות ההתיישבות (5)

(2)--3,2451143,35961רשויות מקומיות (6)

סיכון אשראי לציבור

בסיכון אשראי לציבור נכלל (3):

הפסדי אשראי (4)

30 בספטמבר 2012

(במיליוני ש''ח)

 
מיליון ש"ח בגין פעילות חו"ל, השקעות באגרות חוב  34,904 -מיליוני ש"ח בגין פעילות בארץ ו 210,503 אשראי לציבור בסך  )1(

מיליוני ש"ח בגין פעילות חו"ל, נכסים אחרים בגין מכשירים  8,589 - יליוני ש"ח בגין פעילות בארץ ומ 1,954 של הציבור בסך

 "ח בגין פעילות חו"ל.מיליוני ש 903 -מיליוני ש"ח בגין פעילות בארץ ו  2,234 נגזרים כנגד הציבור בסך
  חבות של לווה.סיכון אשראי במכשירים פיננסים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות   )2(

  .סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני בגין הציבור שהינו פגום, נחות או בהשגחה מיוחדת  )3(

  כולל בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים (מוצגים במאזן בסעיף "התחייבויות אחרות").  ) 4(

  קיבוצים ומושבים, ארגונים אזוריים וארציים ותאגידים שבשליטת תנועות ההתיישבות.  )5(

  לרבות תאגידים בשליטתם.  )6(

מיליון ש"ח וסיכון אשראי חוץ מאזני   1,013כולל הלוואות לדיור שהועמדו לקבוצות רכישה הנמצאות בהליכי בניה בסך  )     7(

  מיליון ש"ח. 2,169בסך 

  

  פרשה להפסדי מאזני וחוץ מאזני, סיכון אשראי בעייתי ואשראי לציבור פגום מוצגים לפני השפעת הה סיכון אשראי(*) 

  .אשראי, ולפני השפעת בטחונות המותרים לניכוי לצורך חבות של לווה וקבוצת לווים     

  

  

  

  סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק (על בסיס מאוחד)
  סכומים מדווחים

  
  'גתוספת 
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יתרת הוצאות

ההפרשהמחיקותבגין אשראי סיכון סיכוןסיכון אשראיסיכון

להפסדיחשבונאיותהפסדילציבוראשראיאשראיחוץאשראי 

אשראינטואשראיפגום (*)בעייתי (*) כולל (*)מאזני (*) (2)מאזני (*) (1)

בגין פעילות לווים בישראל

(44)(1)(25)1,7673722,13911567חקלאות 

(513)25,52815,99641,5241,36179726584תעשייה

(1,103)39,26028,96368,2233,8222,096192694בינוי ונדל"ן (7) 

(8)-1,2023431,5455413חשמל ומים

(315)(165)17,8294,21622,04581947717מסחר

(177)(41)(51)3,4753243,799977794בתי מלון, שרותי הארחה ואוכל

(79)5,1061,1546,26014995538תחבורה ואחסנה

(84)30(17)4,7172,9147,631182140תקשורת ושרותי מחשב

(209)18,47413,41231,886569411118142שרותים פיננסיים 

(78)(13)(8)5,1101,9057,0158442שרותים עסקיים ואחרים

(42)5,9561,1547,110210463536שרותים ציבוריים וקהילתיים

(550)41(9)55,5961,91057,50695523אנשים פרטיים - הלוואות לדיור 

(409)79(24)27,51127,09254,60331643אנשים פרטיים - אחר

(3,611)211,53199,755311,2869,6135,0322621,424סך הכל בגין לווים בישראל

(676)42,29817,53559,8332,3031,30787410בגין פעילות לווים בחו"ל 

(4,287)253,829117,290371,11911,9166,3393491,834סך הכל

סיכון אשראי שנכלל בענפי המשק השונים:

(30)26(42)3,1027443,84611979תנועות ההתיישבות (5)

(2)-(6)3,0191283,147181רשויות מקומיות (6)

30 בספטמבר 2011

(במיליוני ש''ח)

הפסדי אשראי (4)סיכון אשראי לציבור

בסיכון אשראי לציבור נכלל (3):

  

  

יליון ש"ח בגין פעילות חו"ל, השקעות באגרות חוב מ 34,840 -מיליוני ש"ח בגין פעילות בארץ ו 206,331 אשראי לציבור בסך  )1(

מיליוני ש"ח בגין פעילות חו"ל, נכסים אחרים בגין מכשירים  6,609 - מיליוני ש"ח בגין פעילות בארץ ו 1,516של הציבור בסך 

 מיליוני ש"ח בגין פעילות חו"ל. 849 - בגין פעילות בארץ ומיליוני ש"ח  3,684 נגזרים כנגד הציבור בסך

  סיכון אשראי במכשירים פיננסים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה.  )2(

  סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני בגין הציבור שהינו פגום, נחות או בהשגחה מיוחדת.  )3(

  כולל בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים (מוצגים במאזן בסעיף "התחייבויות אחרות").       )4(

  ם ומושבים, ארגונים אזוריים וארציים ותאגידים שבשליטת תנועות ההתיישבות.קיבוצי  )5(

  )      לרבות תאגידים בשליטתם.6(

מיליון ש"ח  889בסך  בוצות רכישה הנמצאות בהליכי בניהשהועמדו לקוסיכון אשראי חוץ מאזני, )      כולל הלוואות לדיור 7(

  ."חמיליון ש 2,021וסיכון אשראי חוץ מאזני בסך 

    

  (*) סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני, סיכון אשראי בעייתי ואשראי לציבור פגום מוצגים לפני השפעת ההפרשה להפסדי 

  אשראי, ולפני השפעת בטחונות המותרים לניכוי לצורך חבות של לווה וקבוצת לווים.     

  (המשך)סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק (על בסיס מאוחד) 
  סכומים מדווחים

  
  'גתוספת 
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יתרת הוצאות

ההפרשהמחיקותבגין אשראי סיכון סיכוןסיכון אשראיסיכון

להפסדיחשבונאיותהפסדילציבוראשראיאשראיחוץאשראי 

אשראינטואשראיפגום (*)בעייתי (*) כולל (*)מאזני (*) (2)מאזני (*) (1)

בגין פעילות לווים בישראל

(51)(33)(41)1,8353272,16210953חקלאות 

(563)26,20311,97338,1761,36286168599תעשייה

(1,168)39,86327,08166,9443,8031,956332871בינוי ונדל"ן (7) (8)

(2)---1,1591981,3572חשמל ומים

(271)(179)18,2744,49922,77392538460מסחר

(148)(39)(81)3,4372673,704946744בתי מלון, שרותי הארחה ואוכל

(77)5,0121,0246,036179134940תחבורה ואחסנה

(60)61(19)4,9152,6027,517160122תקשורת ושרותי מחשב

(335)17,9038,91426,8171,3931,053256137שרותים פיננסיים 

(82)14(7)5,3611,7577,1189448שרותים עסקיים ואחרים

(50)(6)6,3429297,2712334912שרותים ציבוריים וקהילתיים

(515)69(15)56,3761,51957,89595527אנשים פרטיים - הלוואות לדיור (8)

(423)28,15326,88555,0383574729113אנשים פרטיים - אחר

(3,745)214,83387,975302,80810,5185,4786031,647סך הכל בגין לווים בישראל

(690)42,80313,02055,8232,4391,306131422בגין פעילות לווים בחו"ל

(4,435)257,636100,995358,63112,9576,7847342,069סך הכל

סיכון אשראי שנכלל בענפי המשק השונים:

(39)9(70)2,9075533,46010949תנועות ההתיישבות (5)

(2)-(6)3,2541343,388131רשויות מקומיות (6)

הפסדי אשראי (4)

בסיכון אשראי לציבור נכלל (3):

(במיליוני ש''ח)

31 בדצמבר 2011

סיכון אשראי לציבור

  
מיליון ש"ח בגין פעילות חו"ל, השקעות באגרות חוב  35,498 -מיליוני ש"ח בגין פעילות בארץ ו 209,789 אשראי לציבור בסך  )1(

כשירים מיליוני ש"ח בגין פעילות חו"ל, נכסים אחרים בגין מ 6,620 - מיליוני ש"ח בגין פעילות בארץ ו 1,414של הציבור בסך 

 "ח בגין פעילות חו"ל.מיליוני ש 685 - מיליוני ש"ח בגין פעילות בארץ ו 3,630 נגזרים כנגד הציבור בסך
  סיכון אשראי במכשירים פיננסים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה.  )2(

  מיוחדת.סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני בגין הציבור שהינו פגום, נחות או בהשגחה   )3(

  כולל בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים (מוצגים במאזן בסעיף "התחייבויות אחרות").   )4(

  קיבוצים ומושבים, ארגונים אזוריים וארציים ותאגידים שבשליטת תנועות ההתיישבות.  )5(

  )      לרבות תאגידים בשליטתם.6(

    מיליון ש"ח וסיכון אשראי חוץ מאזני בסך  932ור שהועמדו לקבוצות רכישה הנמצאות בהליכי בניה בסך כולל הלוואות לדי )     7(

  מיליון ש"ח. 2,032

  .)      סווג מחדש8(

  

  (*) סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני, סיכון אשראי בעייתי ואשראי לציבור פגום מוצגים לפני השפעת ההפרשה להפסדי 

  השפעת בטחונות המותרים לניכוי לצורך חבות של לווה וקבוצת לווים. אשראי, ולפני     

  

  (המשך) סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק (על בסיס מאוחד) 
  סכומים מדווחים

  
  ' (המשך)גתוספת 
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 1%מידע בדבר סך כל החשיפות למדינות זרות, ובדבר חשיפות למדינות שסך סכום החשיפה לכל אחת מהן הוא מעל  –חלק א' 
  שוב יחס ההון, לפי הנמוך ביניהם.מסך ההון לצורך חי 20%מסך הנכסים או מעל 

30 בספטמבר 2012

חשיפה מאזנית (א)

חשיפה מאזנית מעבר לגבול

חשיפה מאזנית של שלוחות של התאגיד הבנקאי 

במדינה זרה לתושבים מקומיים

לאחריםלבנקיםלממשלות (ג)

חשיפה מאזנית 

לפני ניכוי 

התחייבות 

מקומית

ניכוי בגין 

התחייבויות 

מקומיות

חשיפה מאזנית נטו 

לאחר ניכוי 

התחייבויות 

מקומיות

המדינה

3,6913,8468,74917,94210,2987,644ארצות הברית

3,5582,3097,1022,1244,978-בריטניה

---2,210739-צרפת

3119573,2784592,819-שוויץ

---12,0621,926גרמניה

---241136-בלגיה

---28462-איטליה

---41,5261,418הולנד

3873,9602,8992,0881,0001,088אחרות

4,08317,99819,19530,41013,88116,529סך כל החשיפה למדינות זרות

LDC 1916051,2772,0559821,073סך כל החשיפה למדינות

---377296-סך כל החשיפה למדינות מסויימות (ד)

חשיפה חוץ מאזנית (א) (ב)חשיפה מאזנית

חשיפה מאזנית מעבר לגבול (ב)

מזה: סיכוןסךמזה:סיכון אשראיסך

אשראי חוץהחשיפהיתרתמסחריכל

מאזניהחוץחובותמאזניהחשיפה 

מעל שנהעד שנהבעייתימאזניתפגומיםבעייתיהמאזנית

המדינה

23,9305463086,007177,2908,996ארצות הברית

10,8456602962,69452,2283,639בריטניה

302-1,0271,922--2,949צרפת

4,0877171621-931337שוויץ

3,98933217-2,2761,713גרמניה

75-35918--377בלגיה

3461111-89257איטליה

2,948533587-2,011937הולנד

8,3345204981,240-5,8961,350אחרות

57,8051,8541,21211,2542222,10719,169סך כל החשיפה למדינות זרות

LDC 3,146513490654-1,795278סך כל החשיפה למדינות

6732217-273400סך כל החשיפה למדינות מסויימות (ד)

(במיליוני ש''ח)

(במיליוני ש''ח)

תקופת פרעון

  
   סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני, סיכון אשראי מסחרי בעייתי וחובות פגומים מוצגים לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי (א)  

  ץ מאזני.ולפני השפעת הביטחונות המותרים לניכוי לצורך מגבלות על חבות של לווה וקבוצת לווים. לא כולל רכיבי סיכון חו      
 סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה.  )ב(
 כולל ממשלות, מוסדות רשמיים ובנקים מרכזיים.  )ג(
.יוון וספרד איטליה, כוללת את המדינות: פורטוגל, אירלנד, מסויימותהחשיפה למדינות   )ד(

  חשיפות למדינות זרות
  סכומים מדווחים

  
  'דתוספת 
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30 בספטמבר 2011

חשיפה מאזנית (א)

חשיפה מאזנית מעבר לגבול

חשיפה מאזנית של שלוחות של התאגיד הבנקאי 

במדינה זרה לתושבים מקומיים

לאחריםלממשלות (ג)

חשיפה מאזנית 

לפני ניכוי 

התחייבות 

מקומית

ניכוי בגין 

התחייבויות 

מקומיות

חשיפה מאזנית נטו 

לאחר ניכוי 

התחייבויות 

מקומיות

המדינה

128,10617,8717,45810,413ארצות הברית

2,1965,3771,8593,518-בריטניה

---682-צרפת

853746512234-שווייץ

---341,574גרמניה

---132-בלגיה

---45-איטליה

---1,757-הולנד

3583,1081,9961,016980אחרות

40418,45325,99010,84515,145סך כל החשיפה למדינות זרות

LDC 1641,1371,9471,016931סך כל החשיפה למדינות

---198-סך כל החשיפה למדינות ה- GIPS (ד)

חשיפה חוץ מאזנית (א) (ב)חשיפה מאזנית

חשיפה מאזנית מעבר לגבול (ב)

מזה: סיכוןסךמזה:סיכון אשראיסך

אשראי חוץהחשיפהיתרתמסחריכל

מאזניהחוץחובותמאזניהחשיפה 

מעל שנהעד שנהבעייתימאזניתפגומיםבעייתיהמאזנית

המדינה

22,42246831513,767195,4026,607ארצות הברית

9,48776832210,303142,8733,096בריטניה

2,7437-3,196-9791,764צרפת

1,89977771,955-1,121544שווייץ

4,071333,722-2,3571,714גרמניה

424-783234--1,017בלגיה

5446616-94450איטליה

3,7263912361-2,2001,526הולנד

8,0675524271,931-4,0383,049אחרות

53,9761,9201,16235,6753319,84718,984סך כל החשיפה למדינות זרות

LDC 2,742532406609-1,521290סך כל החשיפה למדינות

1,080151444-172908סך כל החשיפה למדינות ה- GIPS (ד)

882

תקופת פרעון

(במיליוני ש''ח)

1,969

(במיליוני ש''ח)

לבנקים

3,891

3,773

2,061

812

2,463

885

499

3,621

19,974

510

  

  (א) סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני, סיכון אשראי מסחרי בעייתי וחובות פגומים מוצגים לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי  

  ולפני השפעת הביטחונות המותרים לניכוי לצורך מגבלות על חבות של לווה וקבוצת לווים. לא כולל רכיבי סיכון חוץ מאזני.      
 במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה. סיכון אשראי  )ב(
 כולל ממשלות, מוסדות רשמיים ובנקים מרכזיים.  )ג(
.כוללת את המדינות: פורטוגל, אירלנד, יוון וספרד GIPSהחשיפה למדינות ה   )ד(

  (המשך) חשיפות למדינות זרות
  סכומים מדווחים

  
  (המשך) 'דפת תוס
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31 בדצמבר 2011

חשיפה מאזנית (א)

חשיפה מאזנית מעבר לגבול

חשיפה מאזנית של שלוחות של התאגיד הבנקאי 

במדינה זרה לתושבים מקומיים

לאחריםלבנקיםלממשלות (ג)

חשיפה מאזנית 

לפני ניכוי 

התחייבות 

מקומית

ניכוי בגין 

התחייבויות 

מקומיות

חשיפה מאזנית נטו 

לאחר ניכוי 

התחייבויות 

מקומיות

המדינה

2,9753,8509,12119,65010,8348,816ארצות הברית

3,8772,3406,2372,1244,113-בריטניה

---2,155780-צרפת

3808711,8974891,408-שווייץ 

352,1531,7411-1גרמניה

---422132-בלגיה

---37879-איטליה

---41,2571,346הולנד

3602,7682,9161,9081,036872אחרות 

3,37417,24019,32629,69314,48315,210סך כל החשיפה למדינות זרות

LDC 1665761,3071,8471,036811סך כל החשיפה למדינות

---735236-סך כל החשיפה למדינות ה- GIIPS (ד)

חשיפה חוץ מאזנית (א) (ב)חשיפה מאזנית

חשיפה מאזנית מעבר לגבול (ב)

מזה: סיכוןסךמזה:סיכון אשראיסך

אשראי חוץהחשיפהיתרתמסחריכל

מאזניהחוץחובותמאזניהחשיפה 

מעל שנהעד שנהבעייתימאזניתפגומיםבעייתיהמאזנית

המדינה

24,7626093466,282198,1387,808ארצות הברית

10,3307692863,00442,7553,462בריטניה

2,93511322-1,1651,770צרפת

2,6598080770-739512שווייץ 

3,93022304-2,8071,122גרמניה

32-49262--554בלגיה

4571115-72385איטליה

2,6075730176-1,616991הולנד

6,9166545571,169-3,6232,421אחרות 

55,1502,1731,30312,0742321,40718,533סך כל החשיפה למדינות זרות

LDC 2,860649554629-1,744305סך כל החשיפה למדינות

9715425-170801סך כל החשיפה למדינות ה- GIIPS (ד)

תקופת פרעון

(במיליוני ש''ח)

(במיליוני ש''ח)

)ה(

)ה(

)ה(

)ה(

)ה(

)ה(

)ה(

)ה(

)ה(

)ה(

)ה(

)ה(

)ה(

)ה(

  

  מאזני וחוץ מאזני, סיכון אשראי מסחרי בעייתי וחובות פגומים מוצגים לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי   (א) סיכון אשראי

  ולפני השפעת הביטחונות המותרים לניכוי לצורך מגבלות על חבות של לווה וקבוצת לווים. לא כולל רכיבי סיכון חוץ מאזני.      
 כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה. סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים  )ב(
 כולל ממשלות, מוסדות רשמיים ובנקים מרכזיים.  )ג(
 .איטליה, יוון וספרד כוללת את המדינות: פורטוגל, אירלנד, GIIPSהחשיפה למדינות ה   )ד(
  סווג מחדש.  )ה(

  (המשך) חשיפות למדינות זרות
  סכומים מדווחים

  
  תוספת ד' (המשך)
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  ים חשיפה למדינות זרות מוצגת על בסיס סיכון סופי כדלקמן:בהתאם להוראת המפקח על הבנק

  היתרה המאזנית של חוב תטופל כסכום החשיפה למדינת התושבות החוקית של החייב הנושא בסיכון הסופי לאחר
  ונגזרי אשראי. נזיליםהשפעת ערבויות, בטחונות 

 של מנפיק הנייר.התושבות  יתרה מאזנית של השקעה במניות תטופל כסכום החשיפה למדינת  

  סיכון אשראי חוץ מאזני מוצג כחשיפה חוץ מאזנית למדינת התושבות של הצד הנגדי לעיסקה כפי שחושב לצורך
  מגבלות חבות לווה.

  
  התייחסות לביטחונות בהיבט של קביעת הסיכון הסופי תהיה כדלהלן:

  'בהתאם למדינת התושבות של הערב. - ערבויות צד ג  

  התושבות הינה של מנפיק נייר הערך. מדינת - ניירות הערך  

 .הובהר בהוראה כי נדל"ן ויתרות חייבים אינם מהווים ביטחון לצורך קביעת סיכון סופי  

  לצורך קביעת הסיכון הסופי נלקחו ביטחונות ספציפיים בלבד.

  
  החשיפה  למדינות זרות שסך מצרפית מאזנית חשיפה איןולתקופות ההשוואה  2012 בספטמבר 30ליום  -חלק ב' 

   .לפי הנמוך -מההון העצמי  20%לבין  15%מסך הנכסים במאוחד או בין  1%לבין  0.75%לכ"א מהן הינו בין 
  

סכום החשיפה למדינות זרות עם בעיות נזילות כפי שהוגדר על ידי בנק ישראל  (מדינה אשר מקבלת סיוע  -חלק ג' 
מיליון ש"ח  1,403או נמוך יותר) מסתכם בסך   CCC או שהתחייבויותיה מדורגות בדירוג אשראי IMF-כספי  מ

  מדינות. 14 -ומתייחס ל
  
  

  

  

  (המשך) חשיפות למדינות זרות
  סכומים מדווחים

  
  תוספת ד' (המשך)
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  (CERTIFICATION) -הצהרה 

  

  מצהירה כי: עמינח- רקפת רוסקאני 
  
  
 בספטמבר 30סתיים ביום הש לרביעסקרתי את הדוח הרבעוני  של בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "הבנק")   .1

  (להלן: "הדוח"). 2012
  
בסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית בהת  .2

הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה 
  המכוסה בדוח.

  
י אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל ומידע כספ הרבעוניים בהתבסס על  ידיעתי, הדוחות הכספיים  .3

הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון ותזרימי המזומנים של הבנק לימים 
  בדוח. המוצגיםולתקופות 

  
אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי ולבקרה   .4

  ימית של הבנק על דיווח כספי (כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר "דוח הדירקטוריון"). וכן:הפנ

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים   א.
אחרים  להבטיח שמידע מהותי המתייחס לבנק, לרבות תאגידים מאוחדים שלו, מובא לידיעתנו על ידי

  בבנק  ובאותם תאגידים בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו, או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית על דיווח   ב.
כספי כזו, המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים 

  יות ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו;למטרות חיצונ

את מסקנותינו לגבי בדוח של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו  האפקטיביותהערכנו את   ג.
של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו;   האפקטיביות

  ןוכ

שהשפיע באופן מהותי,  זהגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברביע   ד.
  או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי; וכן

לוועדת  ,וריוןאני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואי החשבון המבקרים המשותפים, לדירקט  .5
של דירקטוריון הבנק, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי  ולוועדה לבחינת הדוחות הכספיים הביקורת

  הבקרה הפנימית על  דיווח כספי: 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על   א.
  פגוע ביכולתו של הבנק לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי; וכןדיווח כספי, אשר סביר שצפויים ל

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם   ב.
  תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי.

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

  2012 בנובמבר 28
    

       ___________________  
  עמינח-רקפת רוסק       
  מנהל כללי ראשי      
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  (CERTIFICATION) -הצהרה 
  

  מצהיר כי: מנחם שוורץ אני
  
  
 פטמברבס 30סתיים ביום הש לרביעשל בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "הבנק") סקרתי את הדוח הרבעוני   .1

  (להלן: "הדוח").  2012
  
בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית   .2

הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה 
  המכוסה בדוח.

  
ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל  הרבעוניים הדוחות הכספיים בהתבסס על  ידיעתי,  .3

הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון ותזרימי המזומנים של הבנק לימים 
  בדוח. המוצגיםולתקופות 

  
בקרות ונהלים לגבי הגילוי ולבקרה אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של   .4

  הפנימית של הבנק על דיווח כספי (כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר "דוח הדירקטוריון"). וכן:

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים   א.
ם מאוחדים שלו, מובא לידיעתנו על ידי אחרים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לבנק, לרבות תאגידי

  בבנק  ובאותם תאגידים בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו, או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית על דיווח   ב.
י ולכך שהדוחות הכספיים כספי כזו, המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספ

  למטרות חיצוניות ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו;

את מסקנותינו לגבי בדוח של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו  האפקטיביותהערכנו את   ג.
המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו;   של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה האפקטיביות

  וכן

שהשפיע באופן מהותי,  הזגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברביע   ד.
  או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי; וכן

לוועדת  ,ואי החשבון המבקרים המשותפים, לדירקטוריוןאני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לר  .5
של דירקטוריון הבנק, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי  ולוועדה לבחינת הדוחות הכספיים הביקורת

  הבקרה הפנימית על  דיווח כספי: 

ת על את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימי  א.
  דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתו של הבנק לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי; וכן

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם   ב.
  תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי.

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

       2012 בנובמבר 28
     ___________________  

  מנחם שוורץ        
  סגן מנהל  כללי בכיר   

  חשבונאי ראשי   
  וראש חטיבת החשבונאות  
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  קוסט פורר גבאי את קסירר

  
  בע"מ לישראל לבעלי המניות של בנק לאומיהמשותפים דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים 

  

  

  מבוא
וחברות הבנות שלו, הכולל את המאזן  (להלן: "הבנק")  בע"מלישראל סקרנו את המידע הכספי המצורף של בנק לאומי 

על רווח והפסד,  יםהמאוחד נייםים ביהתמציתי ותואת הדוח 2012 בספטמבר 30מאוחד ליום ביניים התמציתי 
הדירקטוריון באותו תאריך.  וחודשים שהסתיימ ותשעהשל שלושה  ותלתקופתזרימי המזומנים והשינויים בהון העצמי 

לכללי חשבונאות מקובלים בישראל בהתאם  אלות ביניים ווההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופ
(Israeli GAAP)  ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו. אחריותנו היא להביע תקופות ביניים לדיווח כספי ל

  בהתבסס על סקירתנו. אלומסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים 

   אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים מאוחדות הביניים של חברות  תולא סקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופ
בדוחות רווח והפסד והכנסותיהן מריבית, נטו הכלולות  ,2012 בספטמבר 30ליום ים מכלל הנכסים המאוחד 2.3%-כ

חודשים  ותשעה של שלושה ותלתקופוחדות מריבית, נטו אההכנסות הממכלל  0.8%-וכ 0.7%-כמהווים המאוחדים 
ידי רואי ת הביניים של אותן חברות נסקר על והמידע הכספי התמציתי לתקופ. בהתאמה באותו תאריך ושהסתיימ

חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות, 
  מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים.

  היקף הסקירה
ביניים של לשכת רואי החשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" ותקן סקירה שיישומו בסקירה של תאגידים בנקאיים נקבע לפי 
יניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו. סקירה של מידע כספי לתקופות ב

האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה 
ינה מאפשרת לנו להשיג במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך א

ים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דע לכל העניינווביטחון שני
  דעת של ביקורת.

  מסקנה
, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים בהתבסס על סקירתנו

לדיווח  (Israeli GAAP)י חשבונאות מקובלים בישראל לכללהכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם 
  ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו.כספי לתקופות ביניים 

  :הלב תשומת את מפנים אנו, ל"הנ מסקנתנו את לסייג מבלי

אישורן ת לרבות בקשות לומאוחד ות נגד הבנק ונגד חברשהוגשו תביעות  בדבר 4-ו 2. סעיפים ג6 בביאור לאמור  .1
  .כתביעות ייצוגיות

  נושאים הקשורים בחברה כלולה וחברות מוחזקות שלה.בדבר ד. 6לאמור בביאור .         2

   .בדבר קביעה של הממונה על ההגבלים העסקיים .ה6אור ילאמור בב  .3

  ו. בדבר חקירות שמתנהלות נגד הקבוצה בקשר עם פעילותה מול לקוחות אמריקאים.6לאמור בביאור   .4

ההשלכות של העניינים הנ"ל על הבנק, על מצבו הכספי ועל תוצאות פעולותיו ואם  הבנק אינו יכול להעריך מה תהיינה
  תהיינה מהותיות, אם לאו.

  
  

                                    

  

       קוסט פורר גבאי את קסירר     סומך חייקין                        
  רואי חשבון             רואי חשבון      
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31 בדצמבר 302011 בספטמבר 302011 בספטמבר 2012

(מבוקר)(בלתי מבוקר)(בלתי מבוקר)

(במיליוני ש"ח)ביאור

נכסים

48,34054,66253,044מזומנים ופיקדונות בבנקים

256,18338,35647,936ניירות ערך

1,9461,2521,225ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר

3245,407241,171245,287אשראי לציבור

(3,967)(3,856)(3,943)3 דהפרשה להפסדי אשראי

241,464237,315241,320אשראי לציבור, נטו

418403448אשראי לממשלות

2,3032,3502,270השקעות בחברות כלולות

3,7513,6153,653בניינים וציוד

16845181נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין

710,49411,49611,573נכסים בגין מכשירים נגזרים

4,4633,6814,204נכסים אחרים

369,530353,175365,854סך כל הנכסים

התחייבויות והון

285,229267,249279,404פיקדונות הציבור

2,8636,3275,056פיקדונות מבנקים

456443519פיקדונות מממשלות

1,248778442ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר

28,18928,57329,999אגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים

711,25912,63612,069התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

14,96714,05514,737התחייבויות אחרות 

344,211330,061342,226סך כל ההתחייבויות

301343254זכויות שאינן מקנות שליטה

425,01822,77123,374הון המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי 

25,31923,11423,628סך כל ההון 

  369,530353,175365,854סך כל ההתחייבויות וההון
  אורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.יהב

  
  

  

  
  מנחם שוורץ         עמינח-רקפת רוסק  דוד ברודט

  סגן מנהל כללי בכיר  מנהל כללי ראשי  יו"ר הדירקטוריון
  חשבונאי ראשי    
  ראש חטיבת החשבונאות    

    
  2012 בנובמבר 28ך אישור הדוחות הכספיים: תארי

  2012 בספטמבר 30תמצית מאזן מאוחד ליום 
  סכומים מדווחים
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לשנה שהסתיימהלתשעה חודשים שהסתיימולשלושה חודשים שהסתיימו

ביום 31 בדצמברביום 30 בספטמבר ביום 30 בספטמבר 

2011 (א)2011 (א)20112012 (א)2012

(מבוקר)(בלתי מבוקר)(בלתי מבוקר)

(במיליוני ש"ח)(במיליוני ש"ח)ביאור

93,6153,80110,79310,95314,283הכנסות ריבית

91,7431,9605,1695,5257,176הוצאות ריבית

1,8721,8415,6245,4287,107הכנסות ריבית, נטו

3292378850349734, 3דהוצאות בגין הפסדי אשראי

הכנסות ריבית, נטו לאחר הוצאות בגין 

1,5801,4634,7745,0796,373הפסדי אשראי

הכנסות שאינן מריבית

11(166)239(336)10119הכנסות מימון שאינן מריבית

1,0501,0053,0923,1094,116עמלות

396492948הכנסות אחרות

1,2086753,3802,9724,175סך כל ההכנסות שאינן מריבית

הוצאות תפעוליות ואחרות

1,4341,2413,9763,8655,061משכורות והוצאות נלוות 

4524221,3251,2621,704אחזקה ופחת בניינים וציוד

4-15-2הפחתות של נכסים בלתי מוחשיים  

4043921,1731,0931,574הוצאות אחרות 

2,2942,0556,4896,2208,341סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

494831,6651,8312,207רווח לפני מסים

11332578664418הפרשה למסים על הרווח 

381511,0871,1671,789רווח לאחר מסים

חלקו של התאגיד הבנקאי ברווחים

108115132145148של חברות כלולות לאחר מס

רווח נקי:

4891661,2191,3121,937לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

(46)(39)(29)(11)(10)המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

4791551,1901,2731,891המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי

רווח בסיסי ומדולל למניה

רווח נקי המיוחס לבעלי מניות התאגיד 

  0.330.110.810.861.28הבנקאי
  
 .1.ג.1סווג מחדש בעקבות יישום לראשונה של הוראות המפקח על הבנקים בנושא מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי ראה ביאור   )א(

 
  ית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.אורים לתמציהב

 

   סכומים מדווחים – תמצית דוח רווח והפסד מאוחד
  2012בספטמבר  30 ביום וסתיימשה ותפלתקו
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לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2012 (בלתי מבוקר)

סך כל הון עסקאות תשלום

 המניות מבוסס מניות

וקרנות ההון   ואחרות (א)פרמיההון מניות

(במיליוני ש"ח)

                8,211                       23          1,129             7,059יתרה ליום 30 ביוני 2012 

                   -                     -             -                 -רווח נקי לתקופה

                   -                     -             -                 -התאמות מתרגום השקעות במטבע חוץ

                   -                     -             -                 -הפסדים בגין גידור השקעות במטבע חוץ

                   -                     -             -                 -השפעת המס המתייחס לגידור השקעה במטבע חוץ

                   -                     -             -                 -התאמות בגין חברות כלולות נטו

התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה

                   -                     -             -                 -לפי שווי הוגן

רווחים בגין ניירות ערך זמינים למכירה שמומשו  

                   -                     -             -                 -וסווגו לרווח והפסד (ד)

השפעת המס המתייחס להתאמות בגין ניירות ערך 

                   -                     -             -                 -זמינים למכירה

                   -                     -             -                 -שינויים בזכויות שאינן מקנות שליטה

                8,211                       23          1,129             7,059יתרה לסוף התקופה

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2011 (בלתי מבוקר) 

סך כל הון עסקאות תשלום
 המניות מבוסס מניות

וקרנות ההון   ואחרות (א)פרמיההון מניות

(במיליוני ש"ח)

7,0591,129248,212יתרה ליום 30 ביוני 2011 

----רווח נקי לתקופה

(1)(1)--הטבה לעובדים בשל עסקאות תשלום מבוסס מניות

----התאמות בגין חברות כלולות נטו

התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה

----לפי שווי הוגן

הפסדים בגין ניירות ערך זמינים למכירה שמומשו  

----וסווגו לרווח והפסד (ד)

השפעת המס המתייחס להתאמות בגין ניירות ערך 

----זמינים למכירה

----שינויים בזכויות שאינן מקנות שליטה

7,0591,129238,211יתרה לסוף התקופה 

קרנות הון 

קרנות הון 

  
  

  .176ראה הערות בעמוד 
  

  .אורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהםיהב

  

תמצית דוח מאוחד על השינויים בהון 
   2012בספטמבר  30ביום ו סתיימהש ותלתקופ

  סכומים מדווחים
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(

זכויותהלוואות
סךשאינןלעובדים קרנותהתאמות בגין הצגת

הכלמקנות סך לרכישתעודפים בגין התאמות ניירות ערך זמינים

הון שליטההכלמניות הבנקשנצברוכלולותמתרגום (ב) למכירה לפי שווי הוגן

19                             (50)           40          16,090       (44)                     24,266         267          24,533     

-                           -           -        479             -                     479              10            489           

-                           9               -        -             -                     9                  1              10             

-                           (9)             -        -             -                     (9)                 -          (9)             

-                           3               -        -             -                     3                  -          3               

-                           66             (1)           (4)               -                     61                -          61             

441                           -           -        -             -                     441              -          441           

(146)                          -           -        -             -                     (146)             -          (146)         

(84)                            -           -        -             -                     (84)               -          (84)           

-                           -           -        (2)               -                     (2)                 23            21             

230                           19             39          16,563       (44)                     25,018         301          25,319     

זכויותהלוואות

סךשאינןלעובדים קרנותהתאמות בגין הצגת
הכלמקנות סך לרכישתעודפיםבגין התאמות ניירות ערך זמינים

הון שליטההכלמניות הבנקשנצברוכלולותמתרגום (ב) למכירה לפי שווי הוגן

74(132)4114,693(44)22,84433323,177

---155-15511166

-----(1)-(1)

-76(7)(8)-61-61

(653)----(653)-(653)

160----160-160

205----205-205

------(1)(1)

(214)(56)3414,840(44)22,77134323,114

רווח (הפסד) כולל אחר מצטבר

רווח (הפסד) כולל אחר מצטבר
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לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2012 (בלתי מבוקר)

סך כל הון עסקאות תשלום
 המניות מבוסס מניות

וקרנות ההון   ואחרות (א)פרמיההון מניות

(במיליוני ש"ח)

7,0591,129238,211 יתרה ליום 31 בדצמבר 2011 (מבוקר)

התאמת יתרות פתיחה בגין יישום לראשונה של 

IFRS תקני----

----רווח נקי לתקופה

----התאמות מתרגום השקעות במטבע חוץ

----הפסדים בגין גידור השקעות במטבע חוץ

----השפעת המס המתייחס לגידור השקעה במטבע חוץ

----התאמות בגין חברות כלולות נטו

התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה

----לפי שווי הוגן

רווחים בגין ניירות ערך זמינים למכירה שמומשו  

----וסווגו לרווח והפסד (ד)

השפעת המס המתייחס להתאמות בגין ניירות ערך 

----זמינים למכירה

----דיבידנד ששולם

----שינויים בזכויות שאינן מקנות שליטה

7,0591,129238,211יתרה לסוף התקופה

לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2011 (בלתי מבוקר) 

סך כל הון עסקאות תשלום

 המניות מבוסס מניות
וקרנות ההון   ואחרות (א)פרמיההון מניות

(במיליוני ש"ח)

7,0591,129108,198 יתרה ליום 31 בדצמבר 2010 (מבוקר) 

התאמת יתרות פתיחה בגין יישום לראשונה של תקני 

----IFRS(ב)(ג)

----רווח נקי לתקופה

----דיבידנד ששולם

1313--הטבה לעובדים בשל עסקאות תשלום מבוסס מניות

----התאמות בגין חברות כלולות נטו

התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה

----לפי שווי הוגן

הפסדים בגין ניירות ערך זמינים למכירה שמומשו 

----וסווגו לרווח והפסד (ד)

השפעת המס המתייחס להתאמות בגין ניירות ערך 

----זמינים למכירה

----הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק

7,0591,129238,211יתרה לסוף התקופה

קרנות הון 

קרנות הון 

  
  

 .176ראה הערות בעמוד 
 .אורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהםיהב

שך)(המתמצית דוח מאוחד על השינויים בהון 
   2012בספטמבר  30ביום ו סתיימהש ותלתקופ

  סכומים מדווחים



  דוחות כספיים
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זכויותהלוואות
סךשאינןלעובדים קרנותהתאמות בגין הצגת
הכלמקנות סך לרכישתעודפים בגיןהתאמות ניירות ערך זמינים

הון שליטההכלמניות הבנקשנצברוכלולות מתרגום (ב)למכירה לפי שווי הוגן

(218)(21)4015,406(44)23,37425423,628

---(26)-(26)-(26)

---1,190-1,190291,219

-86---86187

-(133)---(133)-(133)

-47---47-47

-40(1)(1)-38-38

827----8271828

(164)----(164)-(164)

(215)----(215)-(215)

------(8)(8)

---(6)-(6)2418

230193916,563(44)25,01830125,319

זכויותהלוואות
סךשאינןלעובדים קרנותהתאמות בגין הצגת

הכלמקנות סך לרכישתעודפיםבגין התאמות ניירות ערך זמינים
הון שליטההכלמניות הבנקשנצברוכלולותמתרגום (ב) למכירה לפי שווי הוגן

468(460)2515,063(1)23,29331823,611

-381-(1,090)-(709)(14)(723)

---1,273-1,273391,312

---(400)-(400)(400)

-----1313

-239(6)-26-26

(1,018)----(1,018)-(1,018)

10----10-10

326----326-326

----(43)(43)-(43)

(214)(56)3414,840(44)22,77134323,114

רווח (הפסד) כולל אחר מצטבר

רווח (הפסד) כולל אחר מצטבר
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לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2011 (מבוקר) 

סך כל הון עסקאות תשלום

 המניות מבוסס מניות
וקרנות ההון   ואחרות (א)פרמיההון מניות

(במיליוני ש"ח)

7,0591,129108,198 יתרה ליום 31 בדצמבר 2010 (מבוקר)  

----התאמת י.פ. בגין חובות פגומים ו- IFRS (ב) (ג)

----רווח נקי בשנת החשבון 

----דיבידנד ששולם

1313--הטבה לעובדים בשל עסקאות תשלום מבוסס מניות

----התאמות בגין חברות כלולות נטו

התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי 

----שווי הוגן

רווחים בגין ניירות ערך זמינים למכירה שמומשו 

----וסווגו לרווח והפסד (ד)

השפעת המס המתייחס להתאמות בגין ניירות ערך 

----זמינים למכירה

----הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק

----שינויים בזכויות שאינן מקנות שליטה

7,0591,129238,211יתרה ליום 31 בדצמבר 2011 (מבוקר)

קרנות הון 

  
 ח קרנות הון אחרות.מיליון ש" 10כולל   )א(
הועברו  2011התאמות מתרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות בחו"ל, שמטבע הפעילות שלהן שונה ממטבע הפעילות של הבנק. בשנת   )ב(

 מיליוני ש"ח.  381בסך  IAS21התאמות מתרגום לעודפים שנצברו עקב המעבר לדיווח לפי 
 31ד. בדוח השנתי ליום 3מיליון ש"ח ברוטו) . ראה גם באור  1,319חובות פגומים ( מיליוני ש"ח בגין מעבר ליישום הוראות 721כולל   )ג(

 .2011בדצמבר 
 לרבות הפרשות לירידת ערך.  )ד(
מיליון ש"ח שאינם ניתנים לחלוקה כדיבידנד. יתרת הסכום לחלוקה כפופה להוראות בנק ישראל ולמגבלות המפורטות בנוהל  763כולל   )ה(

 בנקאי תקין.
 
.ית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהםים לתמצביאורה

  (המשך)תמצית דוח מאוחד על השינויים בהון 
   2011בדצמבר  31ביום ה סתיימהש הלתקופ

  סכומים מדווחים



  דוחות כספיים
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זכויותהלוואות
סךשאינןלעובדים קרנות התאמות בגין הצגת

הכלמקנות סך לרכישתעודפיםבגין התאמות ניירות ערך זמינים
הון שליטההכלמניות הבנקשנצברוכלולותמתרגום (ב) למכירה לפי שווי הוגן

468(460)2515,063(1)23,29331823,611

-381-(1,090)-(709)(14)(723)

---1,891-1,891461,937

---(400)-(400)(15)(415)

-----13-13

-5815(11)-62-62

(982)----(982)(2)(984)

(39)----(39)-(39)

335----3351336

----(43)(43)-(43)

---(47)-(47)(80)(127)

(218)(21)4015,406(44)23,37425423,628

רווח (הפסד) כולל אחר מצטבר

  )ה(
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לשנה שהסתיימה לתשעה חודשים שהסתיימולשלושה חודשים שהסתיימו

ביום 31 בדצמברביום 30 בספטמבר ביום 30 בספטמבר 

2011 (ב)2011 (ב)20112012 (ב)2012

(מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)

(במיליוני ש"ח)

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

4891661,2191,3121,937רווח נקי לתקופה 

התאמות:

חלק הקבוצה ברווחים בלתי מחולקים של חברות 
(72)(95)(26)(114)(88)כלולות (א)

184173549531711פחת על בניינים וציוד 

(4)(4)---קיטון בהפרשה לירידת ערך רכוש קבוע

4-15-2הפחתות

292378850349734הוצאות בגין הפסדי אשראי

638911הפרשה לירידת ערך של נכסים שהועברו לבעלות הקבוצה 
הפסד (רווח) נטו ממכירת ניירות ערך זמינים למכירה 

(39)10(164)160(146)(לרבות ירידת ערך)
רווח שמומש ושטרם מומש מהתאמות לשווי הוגן של 

(313)(269)(151)(319)(55)ניירות ערך למסחר

4-(24)--הפסד (רווח) ממימוש השקעה בחברות כלולות

22(1)11הפסד (רווח) ממימוש בניינים וציוד

1313---הוצאות הנובעות מעסקאות תשלום מבוסס מניות

(308)32(526)46(235)מסים נדחים - נטו

261285480678620פיצויי פרישה ופנסיה - גידול בעודף העתודה על היעודה 

(822)(664)(17)(626)(36)ריבית והפרשי שער שטרם התקבלו בגין אגח זמין למכירה

19161586635602ריבית שטרם שולמה בגין אגח וכתבי התחייבות נדחים

(607)(447)(190)(416)1הפרשי שער על יתרות מזומנים ושווי מזומנים

3148-אחר

שינוי נטו בנכסים שוטפים:

(1,956)870482(67)571פיקדונות בבנקים

(19,226)(15,669)(859)(9,304)(220)אשראי לציבור

(69)(24)31(51)(6)אשראי לממשלה

(35)(62)(721)21978ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר 

(2,848)(2,780)1,061(3,733)1,752נכסים בגין מכשירים נגזרים

(754)(831)(1,610)(985)980ניירות ערך למסחר

(481)(476)5140109נכסים אחרים 

שינוי נטו בהתחייבויות שוטפות:

3,6362,602(2,241)965(1,122)פיקדונות מבנקים

4,72614,5455,07617,66527,055פיקדונות הציבור

(141)(217)(65)-(5)פיקדונות הממשלה

(564)(228)805(13)(38)ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר

2,5011,923(874)3,068(1,322)התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

163670(348)(337)34התחייבויות אחרות 

6,2714,2073,8436,2568,655מזומנים נטו מפעילות שוטפת

)ג(

)ג(

   

  בניכוי דיבידנד שהתקבל.  )א(
 ..ג1ראה ביאור סווג מחדש בעקבות יישום לראשונה של הוראות המפקח על הבנקים   )ב(
 סווג מחדש.  )ג(

  רים לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הביאו

   המזומנים מייתזרתמצית דוח מאוחד על 
   2012בספטמבר  30ביום  וסתיימהש ותלתקופ

  סכומים מדווחים



  דוחות כספיים
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לשנה שהסתיימה לתשעה חודשים שהסתיימולשלושה חודשים שהסתיימו

ביום 31 בדצמברביום 30 בספטמבר ביום 30 בספטמבר 

2011 (א)2011 (א)20112012 (א)2012

 (מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)

(במיליוני ש"ח)

 תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

(26,345)(11,230)(37,833)(3,109)(11,802)רכישת ניירות ערך זמינים למכירה

10,3274,94321,75624,77828,907תמורה ממכירת ניירות ערך זמינים למכירה

5,1081,37110,8655,4286,782תמורה מפדיון ניירות ערך זמינים למכירה

1,848----רכישת חברת בת שאוחדה לראשונה (נספח א')

(110)(109)---רכישת מניות בחברות כלולות

67-50--תמורה ממימוש השקעה בחברות כלולות

(755)(545)(585)(178)(198)רכישת בניינים וציוד

566--תמורה ממימוש בניינים וציוד

1331467תמורה ממימוש נכסים שהועברו לבעלות הקבוצה

212--פירעון הלוואת בעלים לחברה כלולה

18,33510,392(5,709)3,4483,030מזומנים נטו מפעילות השקעה

תזרימי מזומנים מפעילות מימון

1,4202,4101,4203,386-הנפקת אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

(928)(421)(4,806)(42)(53)פדיון אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

--21-21הנפקת הון בחברות מאוחדות לבעלי מניות חיצוניים

(115)----רכישה נוספת של מניות בחברות מאוחדות

(900)(900)---דיבידנד ששולם לבעלי מניות

(15)-(8)--דיבידנד ששולם לבעלי מניות חיצוניים בחברות מאוחדות

(43)(43)---הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק

561,385(2,383)1,378(32)מזומנים נטו מפעילות מימון

24,64720,432(4,249)9,6878,615גידול (קיטון) במזומנים ושווי מזומנים

35,99144,76049,73628,69728,697יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

השפעת תנועות בשער החליפין על יתרות מזומנים ושווי 

416190447607(1)מזומנים

  45,67753,79145,67753,79149,736יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
 ..ג1ראה ביאור סווג מחדש בעקבות יישום לראשונה של הוראות המפקח על הבנקים (א)   

  

  למו ו/או התקבלו ודיבידנדים שהתקבלוששו מיסיםריבית ו

לשנה שהסתיימה לתשעה חודשים שהסתיימולשלושה חודשים שהסתיימו

ביום 31 בדצמברביום 30 בספטמבר ביום 30 בספטמבר 

20122011201220112011

(מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)

(במיליוני ש"ח)(במיליוני ש"ח)

3,6273,04510,6069,93314,027ריבית שהתקבלה

(7,222)(5,296)(6,553)(1,885)(2,030)ריבית ששולמה

369158117153דיבידנדים שהתקבלו

(963)(901)(868)(195)(297)מסים על הכנסה ששולמו

)א(

)א(

  מחדש. הוצג(א) 

  
  הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

   (המשך) המזומנים מייתזרתמצית דוח מאוחד על 
   2012בספטמבר  30ביום  וסתיימהש ותלתקופ

  סכומים מדווחים



  דוחות כספיים
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  רכישת חברת בת שאוחדה לראשונה: –נספח א' 
  

לשנה שהסתיימה 

ביום 31 בדצמבר

2011

(מבוקר)

(במיליוני ש"ח)

נכסים והתחייבויות של חברת הבת שאוחדה וזרימת מזומנים

מרכישת חברת בת שאוחדה, ליום הרכישה:

2,426מזומנים ושווי מזומנים שנרכשו

635נכסים (למעט מזומנים ושווי מזומנים)

(2,621)התחייבויות

440נכסים והתחיבויות מזוהים

138מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים

578סה"כ עלות הרכישה

-בניכוי - תמורה שלא במזומן לרכישת חברת בת שאוחדה

(578)תמורה ששולמה במזומן

2,426בניכוי - מזומנים ושווי מזומנים שנרכשו

1,848זרימת מזומנים מרכישת חברת בת שאוחדה לראשונה
  

  
  שלא במזומן:פעולות  –' בנספח 

  2012 בספטמבר 30ם ביו לשלושה חודשים שהסתיימו
  אשראי לציבור עקב התיק הזמין למכירה לממיליוני ש"ח  99במשך התקופה הועברו ניירות ערך בסך   )1

  השאלת ניירות ערך.
  בגין אשראים שסולקו. ש"ח ןמיליו 1 במשך התקופה הועברו נכסים מאשראי לציבור לנכסים אחרים בסך  )2(
  

  2011 בספטמבר 30ם ביו לשלושה חודשים שהסתיימו
מאשראי לציבור לתיק הזמין למכירה עקב סיום השאלת מיליוני ש"ח  14במשך התקופה הועברו ניירות ערך בסך   )1(

  ניירות ערך.
  אשראים שסולקו.ש"ח בגין  מיליון 1 במשך התקופה הועברו נכסים מאשראי לציבור לנכסים אחרים בסך  )2(

  
  2012 בספטמבר 30ם ביו לתשעה חודשים שהסתיימו

מאשראי לציבור לתיק הזמין למכירה עקב סיום השאלת מיליוני ש"ח  279במשך התקופה הועברו ניירות ערך בסך  )1(
  ניירות ערך.

  מיליוני ש"ח. 65נרכש רכוש קבוע כנגד התחייבויות לספקים בסך במשך התקופה  )2(
  ש"ח בגין אשראים שסולקו. מיליוני 9 עברו נכסים מאשראי לציבור לנכסים אחרים בסךבמשך התקופה הו  )3(

  
  2011 בספטמבר 30ם ביו לתשעה חודשים שהסתיימו

מאשראי לציבור לתיק הזמין למכירה עקב סיום השאלת מיליוני ש"ח  782במשך התקופה הועברו ניירות ערך בסך   )1(
  ניירות ערך.

  ש"ח בגין אשראים שסולקו. מיליוני 4 נכסים מאשראי לציבור לנכסים אחרים בסךבמשך התקופה הועברו   )2(
  

   2011לשנת 
מיליוני ש"ח מאשראי לציבור לתיק הזמין למכירה עקב סיום השאלת  562במשך השנה הועברו ניירות ערך בסך   )1(

  ניירות ערך.
  ליוני ש"ח בגין אשראים שסולקו.מי 6במשך השנה הועברו נכסים מאשראי לציבור לנכסים אחרים בסך   )2(
  
  ים לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ביאורה

  (המשך)תזרימי המזומנים תמצית דוח מאוחד על 
   2012בספטמבר  30ביום  וסתיימהש ותפלתקו

  סכומים מדווחים



  דוחות כספיים
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  כללי  .א
ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות  2012 ספטמברב 30הביניים המאוחדים ליום הדוחות הכספיים תמצית 

להוראות המפקח על הבנקים  אםובהתלדיווח כספי לתקופות ביניים  ) Israeli GAAP(  מקובלים בישראל
. הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת דוחות הביניים והנחיותיו בדבר עריכת דוח כספי רבעוני של תאגיד בנקאי

, פרט לאמור בסעיף 2011בדצמבר  31הינם עקביים לכללים ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים המבוקרים ליום 
 הנלווים ולביאורים  2011בדצמבר  31הדוחות הכספיים השנתיים ליום  ' להלן. יש לעיין בדוחות אלה ביחד עםג

 אליהם.

  עקרונות עריכת הדוחות הכספיים:  .ב
כללי ובהתאם לוהנחיותיו בהתאם להוראות המפקח על הבנקים  –בנושאים המצויים בליבת העסק הבנקאי 

  .ר של המפקח על הבנקיםאשר אומצו במסגרת הוראות הדיווח לציבו חשבונאות מקובלים בבנקים בארה"ב
  

ובהתאם ) Israeli GAAP(בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל  –בנושאים שאינם בליבת העסק הבנקאי 
מסוימים ופרשנויות של הועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי ) IFRS( דיווח כספי בינלאומיים תקניל
)IFRIC( על ידי המפקח על הבנקים יווח לציבור, כפי שעוגנו בהוראות הדהמתייחסות אליהם.  

  באופן הבא: התקינה הבינלאומית מיושמת 

במקרים בהם לא קיימת התייחסות ספציפית בתקנים או בפרשנויות לנושאים מהותיים או שקיימות מספר   -
  לפי הנחיות יישום ספציפיות שנקבעו על ידי המפקח. פועלחלופות לטיפול בנושא מהותי, הבנק 

ם שבהם עולה סוגיה מהותית אשר אינה מקבלת מענה בתקנים הבינלאומיים או בהוראות היישום במקרי  -
של המפקח, הבנק מטפל בסוגיה בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב שחלים על אותם 

  נושאים.

יווח לציבור במקומות בהם בתקן בינלאומי שאומץ קיימת הפניה לתקן בינלאומי אחר שאומץ בהוראות הד  -
  .הבנק פועל בהתאם להוראות התקן האחר וההנחיות המתייחסות של הפיקוח על הבנקים

במקומות בהם בתקן בינלאומי שאומץ קיימת הפניה לתקן בינלאומי שלא אומץ בהוראות הדיווח לציבור,   -
  הבנק פועל בהתאם להוראות הדיווח ובהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל.

  מדניםשימוש באו

בעת הכנת הדוחות הכספיים, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל והוראות המפקח על הבנקים 
והנחיותיו, נדרש מההנהלה שימוש באומדנים, הערכות והפעלת שיקול דעת המשפיעים על הסכומים המדווחים 

סכומי הכנסות והוצאות  של נכסים והתחייבויות, על הגילוי המתייחס לנכסים והתחייבויות תלויות וכן על
  בתקופת הדיווח. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.

האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה 
 תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.

  וני תקינה חשבונאית והוראות הפיקוח על הבנקים קני חשבונאות, עדכיישום לראשונה של ת  .ג

תקנים חשבונאיים והוראות לראשונה מיישם הבנק  2012בינואר  1החל מתקופות הדיווח המתחילות ביום 
  כמפורט להלן: 

הוראות בנושא מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי ואימוץ כללי החשבונאות המקובלים בבנקים   .1
  .הכנסות ריבית בארה"ב בנושא מדידת

והפרשנויות של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי  ) מסוימיםIFRSתקני דיווח כספי בינלאומיים (  .2
 כמפורט להלן: ) שמתייחסות ליישום תקנים אלוIFRICבינלאומי (

עיקרי המדיניות החשבונאית – 1ביאור   
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  7IAS   - דוח על תזרימי מזומנים  
12IAS – על הכנסה  מיסים  
23IAS – עלויות אשראי  
24IAS – קשר לצד קשורגילויים בה 

 ) מסוימים.IFRSהבהרות הפיקוח על הבנקים בדבר אופן היישום של תקני דיווח כספי בינלאומיים (  .3

הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא פעולות בין תאגיד בנקאי לבעל שליטה בו ולבין חברה בשליטת התאגיד   .4
 הבנקאי.

 עדכוני תקינה חשבונאית כמפורט להלן:  .5

 2011-03 ASU  בנושא בחינה מחדש של שליטה אפקטיבית בעסקאות רכש חוזר, אשר מהווה עדכון
 ).FAS )860 ASC 166 -לכללים שנקבעו ב

 2011-04 ASU ) 820בנושא מדידת שווי הוגן ASC תיקונים להשגת מדידת שווי הוגן ודרישות גילוי :(
 .IFRS-וב US GAAP -אחידות ב

יניות החשבונאית בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים אלה להלן תיאור מהות השינויים שננקטו במד
  והשפעת היישום לראשונה:

וראות הפיקוח על הבנקים בנושא מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי ואימוץ כללי החשבונאות ה  .1
 המקובלים בבנקים בארה"ב בנושא מדידת הכנסות ריבית

וראה בדבר אימוץ מתכונת חדשה לדוח רווח והפסד אשר , פרסם המפקח על הבנקים ה2011בחודש דצמבר 
נועדה להתאים את אופן ההצגה של דוח רווח והפסד לאופן ההצגה המקובל של תאגידים בנקאיים בעולם 

  ובארה"ב, תוך שמירה על מידת הפירוט הקיימת בהוראות הדיווח לציבור.

המימוני בגוף דוח רווח והפסד בהתאם להוראות התאים הבנק את אופן ההצגה של מרכיבי הרווח 
  ובביאורים הנלווים כדלקמן:

סעיף "רווח מימוני לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי" פוצל לשלושה חלקים: "הכנסות ריבית", "הוצאות 
"הכנסות מימון שאינן מריבית". בהתאם לכך הרווח הגולמי של הבנק כולל מעתה רק הכנסות -ריבית" ו

  ת להפסדי אשראי.ריבית נטו בניכוי הוצאו
  

הכנסות והוצאות ריבית לרבות הפרשי הצמדה למדד על כך שתכלול הגדרת הכנסות ריבית נטו שונתה 
  .הקרן

  
באופן של יישום  2012בינואר  1הבנק יישם את ההוראות בנוגע למתכונת דוח רווח והפסד החל מיום 

  י.לא היתה השפעה למעט שינוי הצגתלמפרע. ליישום ההוראה לראשונה 

  להלן פירוט הסיווגים מחדש שבוצעו:

מרכיבי הרווח המימוני המפורטים להלן סווגו לסעיף הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות   א.
  שאינן למטרות מסחר:

  ממכירת אג"ח זמינות למכירה )הפסדים(רווחים. 

 ששימשו לפעילות בגין מכשירים נגזריםנטו  )הוצאות( הכנסות ALM. 

 א אפקטיבי ביחסי הגידורהחלק הל. 

  למעט הפרשי שער על הריבית שנכללים כחלק בגין נכסים או התחייבויות פיננסיות הפרשי שער
 מהכנסות או הוצאות הריבית.

 ממכירת הלוואות )הפסדים( רווחים. 
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מרכיבי הרווח המימוני המפורטים להלן סווגו לסעיף הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות   ב.
  טרות מסחר:למ

  התאמות לשווי הוגן של ניירות ערך למסחרשמומשו וטרם מומשו מ )הפסדים(רווחים 

 דיבידנדים בגין מניות מוחזקות למסחר 

 בגין מכשירים נגזרים אחרים )הוצאות( הכנסות 

הכנסות מעמלות מעסקי מימון שנכללו בעבר במסגרת סעיף "רווח מפעילות מימון" סווגו מחדש   ג.
  סגרת סעיף "עמלות" (לשעבר סעיף "עמלות תפעוליות").ונכללו במ

רווחים (הפסדים) שנכללו בעבר במסגרת הסעיף "רווחים (הפסדים) מהשקעות במניות נטו" סווגו   ד.
מחדש ונכללו במסגרת סעיף "הכנסות מימון שאינן מריבית" כחלק מפעילויות למטרות מסחר או 

לסיווג המניות בתיק למסחר או בתיק הזמין  כחלק מפעילויות שאינן למטרות מסחר בהתאם
  למכירה.

עמלות מפירעון מוקדם וריבית פיגורים שנכללו בעבר במסגרת הסעיף "הכנסות מימון אחרות" סווגו   ה. 
  מחדש ונכללו במסגרת סעיף "הכנסות ריבית מאשראי לציבור".

במסגרת רווח מפעולות  מיוחדאומצה הגישה הנהוגה בארה"ב לגבי סיווג של אירוע או עסקה כפריט   .ו
"אינו שכיח". לאור זאת  תאגיד בנקאי -, לפיה פריט מיוחד הינו פריט אשר "אינו רגיל" ובלתי רגילות

רווחים  יהיה רשאי לסווג אירוע או עסקה כפריט מיוחד רק באישור של המפקח על הבנקים.
לאחר מיסים" סווגו  רגילות,(הפסדים) שנכללו בעבר במסגרת סעיף "רווח (הפסד) מפעולות בלתי 

רווחים (הפסדים) ממכירת מניות של חברות כלולות לסעיף "הכנסות מימון שאינן מחדש כדלהלן: 
   מריבית בגין פעילויות שאינן למטרות מסחר".

  רווחים (הפסדים) ממימוש בנינים וציוד סווגו לסעיף "הכנסות אחרות".
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  :(במיליוני שקלים) חדדוח רווח והפסד מאוהשפעת השינוי על תמצית 

  

  

   שם הפריט

  

  שם הסעיף לפני הצגה 

  מחדש

  

שם הסעיף לאחר הצגה 

  מחדש 

חודשים  התשעל

 שהסתיימו ביום

 ספטמבר ב 30

2011  

 הסתיימהלשנה ש

בדצמבר  31ביום 

2011  

  רווחים (הפסדים) ממכירת 

   אג"ח זמינות למכירה

רווח מפעולות מימון לפני 

 -הוצאות להפסדי אשראי 

מימון (הוצאות) נסות הכ

  אחרות

הכנסות מימון שאינן 

מריבית בגין פעילויות 

  מסחרמטרות שאינן ל

197  265  

בגין נטו  )הוצאות(הכנסות 

  ALMמכשירים נגזרים  

רווח מפעולות מימון לפני 

 אשראי  יהפסדלהוצאות 

בגין מכשירים פיננסיים 

ופעילויות גידור נגזרים

הכנסות מימון שאינן 

ין פעילויות מריבית בג

  מסחרמטרות שאינן ל

468  1,055  

הפרשי שער על הקרן בגין 

  התחייבויותנכסים/

רווח מפעולות מימון לפני 

 הוצאות להפסדי אשראי 

  התחייבויותנכסים/ בגין

הכנסות מימון שאינן 

מריבית בגין פעילויות 

  מסחרמטרות שאינן ל

)965(  )1,482(  

רווחים (הפסדים) ממכירה 

הוגן של אג"ח  והתאמה לשווי

  למסחר נטו

רווח מפעולות מימון לפני 

 -הוצאות להפסדי אשראי 

מימון (הוצאות) הכנסות 

  אחרות

הכנסות מימון שאינן 

מריבית בגין פעילויות 

  מסחרמטרות ל

47  78  

רווחים (הפסדים) ממכירה 

 מניותוהתאמה לשווי הוגן של 

  למסחר נטו

הכנסות תפעוליות     

קעה רווחים מהש – ואחרות

  במניות, נטו

הכנסות מימון שאינן 

מריבית בגין פעילויות 

  מסחרמטרות ל

136  140  

בגין מכשירים  נטוהכנסות 

  נגזרים אחרים

רווח מפעולות מימון לפני 

 הוצאות להפסדי אשראי 

בגין מכשירים פיננסיים 

  ופעילויות גידור נגזרים

הכנסות מימון שאינן 

מריבית בגין פעילויות 

  מסחרמטרת ל

13  7  

רווח מפעולות מימון לפני   עמלות מעסקי מימון

 –הוצאות להפסדי אשראי 

  עמלות מעסקי מימון

  399  295  עמלות

רווח מפעולות מימון לפני   עמלות פירעון מוקדם

 –הוצאות להפסדי אשראי 

  מימון אחרותהכנסות 

  160  121  ריבית הכנסות

רווח מפעולות מימון לפני   ריבית פיגורים

 –סדי אשראי הוצאות להפ

  מימון אחרותהכנסות 

  13  12  ריבית הכנסות

  
מסוימים ופרשנויות של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי ) IFRS( קני דיווח כספי בינלאומייםת  .2

  המתייחסות ליישום תקנים אלה )IFRIC( בינלאומי

ח כספי בינלאומיים בנושא אימוץ תקני דיוו 2011בנובמבר  30בהתאם לחוזר המפקח על הבנקים מיום   
)IFRS(  מסוימים מיישם הבנק את תקני דיווח כספי בינלאומיים)IFRS( :המפורטים להלן  

  דוח על תזרימי מזומנים - IAS7  א.

דוח על תזרים מזומנים מציג מידע על השינויים שחלו בתקופת הדיווח ביתרת המזומנים ובשווי 
  פעילויות מימון. מפעילויות שוטפות, מפעילויות השקעה וממזומנים 

תזרימי מזומנים הנובעים מעסקאות במטבע חוץ נרשמים במטבע הפעילות של התאגיד על ידי הכפלת 
הסכום במטבע חוץ בשער החליפין בין מטבע הפעילות לבין מטבע החוץ בתאריך תזרים המזומנים. 

חוץ או העומדים  ההשפעה של שינויים בשער החליפין על מזומנים ושווי מזומנים המוחזקים במטבע
  לפירעון במטבע חוץ מוצגת בנפרד מיתר השינוי במזומנים ושווי מזומנים.

וכן לתזרימי מזומנים ומדיבידנדים שנתקבלו  האו ששולמ הלתזרימי מזומנים מריבית שנתקבל
הנובעים ממיסים על ההכנסה יינתן גילוי בנפרד. עוד נקבע כי עסקאות השקעה ומימון שאינן 

  השימוש במזומנים ושווי מזומנים אינן נכללות בדוח על תזרימי מזומנים אלא בנספח.מחייבות את 
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באופן של יישום למפרע. ליישום  2012בינואר  1הבנק יישם את הכללים שנקבעו בתקן החל מיום 
  יתה השפעה למעט שינוי הצגתי.יהתקן לראשונה לא ה

  :להלן פירוט הסיווגים מחדש שבוצעו

קדונות בבנקים, ניירות ערך למסחר, ניירות ערך יפם בגין נכסים שוטפים (כגון: שינויים נטו בתזרי
אשראי  ,אשראי לציבורנכסים בגין מכשירים נגזרים, שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר, 

בסך  גידול, סווגו לפעילות שוטפת) שנכללו בעבר במסגרת פעילות בנכסים ונכסים אחרים לממשלה
. כמו כן 2011 ספטמברב 30ביום  הסתיימוה חודשים שתשעליוני ש"ח בתקופה של מי 19,360של 

  .2011בדצמבר  31ביום  הסתיימהמיליוני ש"ח סווג כאמור בשנה ש 25,369סכום של 

קדונות יקדונות מהבנקים, פיקדונות מהציבור, פיפשינויים נטו בתזרים בגין התחייבויות (כגון: 
התחייבויות בגין מכשירים ו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר, מהממשלה, ניירות ערך שהושאל

בסך של גידול  ,נגזרים והתחייבויות אחרות) שנכללו בעבר במסגרת פעילות בהתחייבויות ובהון
, סווגו לפעילות 2011 ספטמברב 30ביום  הסתיימוחודשים ש תשעהמיליוני ש"ח בתקופה של  23,520

  .2011בדצמבר  31ביום  הסתיימהמיליוני ש"ח סווג כאמור בשנה ש 31,545שוטפת. כמו כן סכום של 

 על הכנסה מיסים – IAS 12  ב.

בדבר  19 יהתקן כפי שאומץ על ידי המפקח על הבנקים דומה בהוראותיו לתקן חשבונאות ישראל  
על הכנסה שיושם עד כה במערכת הבנקאית. יחד עם זאת, בד בבד עם אימוץ התקן  מיסים

סים נדחים יונו הוראות ספציפיות שנקבעו על ידי המפקח על הבנקים. ככלל, נכסי מהבינלאומי ש
מוכר כאשר מוכרים בספרים בגין הפסדים מועברים, זיכויי מס והפרשים זמניים הניתנים לניכוי 

שייווצר בגינם חיסכון במס בעת ההיפוך ו/או תהיה  )More likely than not(מאשר לא  סביריותר 
  ת שכנגדה ניתן יהיה לנצל אותם.הכנסה חייב

כדי שתאגיד בנקאי יוכל לקבוע במועד הדיווח שצפוי שההפרש הזמני הניתן לניכוי בגין השקעה 
מסוימת יתהפך בעתיד הנראה לעין באמצעות עסקת מכירה, יש לוודא כי במועד הדיווח ההשקעה 

בתקן דיווח כספי  או כפעילות שהופסקה בהתאם לכללים שנקבעו מסווגת כמוחזקת למכירה
  בדבר "נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו". 5בינלאומי 

  

) More likely than not( יותר סביר מאשר לאהבנק מכיר בהשפעת פוזיציות מס רק אם 
ציות יתקבלו על ידי רשויות המס או בית המשפט. פוזיציות מס שמוכרות נמדדות לפי הסכום ישהפוז

. שינויים בהכרה או במדידה באים לידי ביטוי 50%שסבירות התממשותו עולה על  יאלהמקסימ
  בתקופה בה חלו שינויים בנסיבות אשר הובילו לשינוי בשיקול הדעת.

בעקבות יישום התקן  .2012ואר בינ 1מיום הבנק יישם את הכללים שנקבעו בתקן כאמור לעיל, החל   
נתוני הרווח מיליוני ש"ח.  42בסך  2012בינואר  1ליום  ןלים בהווהכלהוצג מחדש סעיף העודפים 

  והפסד לא הוצגו מחדש בשל חוסר מהותיות. 

  עלויות אשראי-  IAS 23  ג.

התקן קובע כי על חברה להוון עלויות אשראי אשר מתייחסות ישירות לרכישה והקמה או לייצור של 
להכנתו לשימושו המיועד או מכירתו נכס כשיר. נכס כשיר הוא נכס שנדרשת תקופת זמן משמעותית 

והוא כולל נכסים קבועים, נדל"ן להשקעה ומלאי הדורש פרק זמן ממושך כדי להביאו למצב מכירה. 
יחד עם זאת, הובהר כי תאגיד בנקאי לא יהוון עלויות אשראי, מבלי שקבע מדיניות, נהלים ובקרות 

   ובאשר לעלויות האשראי שיהוונו. ברורים באשר לקריטריונים להכרה בנכסים כנכסים כשירים

  על דוחות הבנק.יתה השפעה ילא הלראשונה התקן  יישוםל
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  גילויים בהקשר לצד קשור - IAS 24  ד.

התקן קובע את דרישות הגילוי שעל ישות לתת על יחסיה עם צד קשור וכן על עסקאות ויתרות שטרם 
  נפרעו עם צד קשור.

  
כאנשים שיש  מוגדריםאנשי מפתח ניהוליים. אנשי מפתח ניהוליים כמו כן, נדרש גילוי על תגמול ל

להם סמכות ואחריות לתכנון פעילות הישות, להכוונה ושליטה עליה במישרין או בעקיפין, לרבות 
  (פעיל או לא פעיל) של ישות זו. חיצונידירקטור 

הנדרש בדוחות  גילוימתכונת הבמסגרת האימוץ של התקן על ידי הפיקוח על הבנקים, הותאמה 
גילויים הנדרשים מכוח תקנות ניירות בוהן  IAS 24דרישות הגילוי של ב מודעל מנת לע הכספיים

  .2010-ערך, התש"ע

של הבנק, למעט שינוי הכספיים ליישום התקן לראשונה לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות 
  .של הגילוי הצגתי

   ) מסוימיםIFRSשל תקני דיווח כספי בינלאומיים (הבהרות הפיקוח על הבנקים בדבר אופן היישום   .3

  מטבע הפעילות של שלוחות הפועלות בחו"ל

, 2011בינואר  1בנושא השפעת השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ החל מיום  IAS 21הבנק מיישם את 
פעילות ת חוץ שמטבע היולמעט הנחיות התקן בנושא סיווג של שלוחות בנקאיות הפועלות בחו"ל כפעילו

  שלהן שונה משקל.

רסם המפקח על הבנקים הנחיות באשר לאופן קביעת מטבע פעילות של שלוחות פ 2012בפברואר  14ביום 
קביעת מטבע הפעילות נדרש הבנק לבחון את מכלול הקריטריונים המפורטים בנקאיות הפועלות בחו"ל. ב

  להלן ולתעד את התוצאה:

 פעילות השלוחה בשקל  היא מטבע זר ואילו יאה מזומניםהסביבה הראשית בה השלוחה מפיקה ומוצ
 הינה שולית.

  לקוחות השלוחה גויסו על ידה באופן עצמאי, כך שפעילות השלוחה מול לקוחות התאגיד הבנקאי או
 צדדים הקרובים אליהם אינה משמעותית.

 בין היתר אין פעילות השלוחה מול התאגיד הבנקאי עצמו ומול צדדים קשורים לו אינה משמעותית, ו
 תלות במקורות מימון של התאגיד הבנקאי או צדדים הקשורים לו.

  פעילות השלוחה עומדת בפני עצמה ואינה מהווה הרחבה או השלמה של הפעילות המקומית של
 התאגיד הבנקאי.

כאשר אחד הקריטריונים כאמור אינו מתקיים במובהק (לדוגמה: העסקאות של השלוחה המבוצעות עם 
הן משמעותיות עד כדי כך שהן מהוות את רוב העסקאות של השלוחה) הדבר התאגיד הבנקאי לקוחות 

מצביע על כך שיש לטפל בשלוחה כפעילות חוץ שמטבע הפעילות שלה הינו שקל. במצב אחר, הקביעה 
  תבוצע בהתאם לבחינת מכלול הקריטריונים.

התאם לקריטריונים החדשים וסיווג את הבנק בחן מחדש את הסיווג של השלוחות הבנקאיות שלו בחו"ל ב
  כפעילויות חוץ שמטבע הפעילות שלהן שונה משקל. שוויץבהשלוחות הבנקאיות בארה"ב ו

שער בגין  שינוי הסיווג טופל באופן של מכאן ולהבא כשינוי של מטבע הפעילות של השלוחות כך שהפרשי
גו במסגרת "התאמות מתרגום של פעילות ברווח כולל אחר והוצ 2012בינואר  1התרגום הוכרו החל מיום 

 חוץ".

הנכסים וההתחייבויות של פעילויות חוץ, כולל מוניטין והתאמות לשווי הוגן שנוצרו ברכישה, תורגמו 
לש"ח לפי שערי החליפין שבתוקף למועד הדיווח. ההכנסות וההוצאות של פעילויות החוץ, תורגמו לש"ח 

  קאות.לפי שערי החליפין שבתוקף במועדי העס
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, מועד השינוי של מטבע 2012בינואר  1הפרשי השער בגין התרגום מוכרים ברווח כולל אחר החל מיום 
  תרגום של פעילויות חוץ.התאמות הפעילות, ומוצגים בהון בקרן 

כאשר פעילות חוץ הינה חברה בת שאינה בבעלות מלאה של הבנק, החלק היחסי של הפרשי השער בגין 
  לזכויות שאינן מקנות שליטה.פעילות החוץ מוקצה 

  גידור השקעה נטו בפעילות חוץ

הקבוצה מיישמת חשבונאות גידור בגין הפרשי שער בין מטבע הפעילות של פעילות החוץ לבין מטבע 
), בין אם ההשקעה בפעילות חוץ נטו מוחזקת ישירות על ידי הבנק ובין אם דרך ש"חהפעילות של הבנק (

  חברה מוחזקת.
נובעים מתרגום התחייבות פיננסית המגדרת השקעה נטו בפעילות חוץ נזקפים לרווח כולל השער הפרשי 

  אחר  ומוצגים בהון במסגרת "התאמות מתרגום של פעילויות חוץ".

  ליישום התקן לראשונה לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות של הבנק, למעט שינוי הצגתי.

ין תאגיד בנקאי לבין בעל שליטה בו ולבין חברה בשליטת הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא פעולות ב  .4
  התאגיד הבנקאי.

נדרש ליישם את כללי  הבנקשלא קיימת התייחסות לנושא זה במסגרת התקינה הבינלאומית  העובדהלאור 
ליישם את  הבנקהחשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב. במידה וגם שם לא תמצא התייחסות, נדרש 

בדבר "הטיפול החשבונאי בעסקאות  2006דצמבר שפורסם ב  23ן חשבונאות ישראלי הכללים שנקבעו בתק
קובע כי נכסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה  23"). תקן 23בין ישות לבעל השליטה בה" (להלן, "תקן 

עסקה בין הישות לבין בעל השליטה יימדדו במועד העסקה לפי שווי הוגן וההפרש בין השווי ההוגן לבין 
. הפרש בחובה מהווה במהותו דיבידנד ולכן יקטין את יתרת העודפים. הפרש יזקף להוןיורה שנזקפה התמ

בזכות מהווה במהותו השקעת בעלים ולכן יוצג בסעיף נפרד בהון העצמי שייקרא קרן הון מעסקה בין ישות 
  :שליטה בה, כדלקמןלבין בעל השליטה בה. התקן דן בשלוש סוגיות הנוגעות לעסקאות בין ישות לבין בעל 

 .העברת נכס לישות מבעל שליטה או לחלופין העברת נכס מישות לבעל השליטה 

  נטילת התחייבות של הישות כלפי צד שלישי, במלואה או בחלקה, על ידי בעל השליטה, שיפוי הישות
 ו.על ידי בעל השליטה בגין הוצאה, ויתור בעל השליטה על חוב שמגיע לו מהישות במלואו או בחלק

 .הלוואות שניתנו לבעל השליטה או הלוואות שהתקבלו מבעל השליטה  

 כמו כן, קובע התקן את הגילוי שיש לתת בדוחות הכספיים בנוגע לעסקאות בין הישות לבעל השליטה בה.
לפיכך, בוטל הטיפול שנקבע בהוראות הדיווח לציבור לעניין עסקאות עם בעל שליטה או עם חברה בשליטת 

  אי.התאגיד הבנק

  על הדוחות של הבנק. תה השפעה מהותיתיילא הלראשונה התקן והנחיות המפקח  יישוםל

  עדכוני תקינה חשבונאית  .5

2011-03 ASU בנושא בחינה מחדש של שליטה אפקטיבית בעסקאות רכש חוזר  

ל בנושא בחינה מחדש ש ASU 2011-03מיישם הבנק את עדכון תקינה חשבונאית  2012בינואר  1החל מיום 
  ).FAS )860 ASC 166 -שליטה אפקטיבית בעסקאות רכש חוזר, אשר מהווה עדכון לכללים שנקבעו ב

תיקון נועד לפשט ולשפר את הטיפול החשבונאי בעסקאות רכש חוזר מסוג ריפו ועסקאות דומות ובפרט ה
פיננסי  לעניין מתי העברה של נכס תוכר כמכירה. כאמור, אחד התנאים הנדרשים לכך שהעברה של נכס

תוכר כמכירה הינו שהמעביר אינו משמר שליטה אפקטיבית בנכס המועבר, וזאת למשל באמצעות הסכם 
שמקנה למעביר זכות ומחויבות בו זמנית לרכוש או לפדות את הנכס במועד קבוע או ניתן לקביעה. במצב 

ש חזרה את הנכס. זה  נדרש קיומו של מנגנון להתאמת בטחונות המבטיח את היכולת של המעביר לרכו
התיקון ביטל את דרישה זו, כך שקיומו של מנגנון להתאמת בטחונות נהפך ללא רלוונטי בקביעה האם 
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העסקה תטופל חשבונאית כמכירה ולפיכך הקביעה באם נשמרת שליטה אפקטיבית תתבסס על הזכויות 
  ובהתקיים התנאים הבאים: והמחויבויות החוזיות בין הצדדים

 במהות לנכסים שהועברו דומיםחזרה או ייפדו זהים או  הנכסים שיירכשו. 

  ההסכם הוא לרכוש אותם חזרה או לפדות אותם לפני מועד הפירעון, במחיר קבוע או במחיר הניתן
 לקביעה וכן

 ההסכם נערך בעת ובעונה אחת עם ההעברה. 

סקאות קיימות שחל על העברות של נכסים לאחר מועד התחילה או על ע 2012בינואר  1 יוםהתיקון חל מ
  .באופן של מכאן והלאה בהם שינוי לאחר מועד התחילה

  .לא הייתה השפעה מהותיתיישום התיקון ל

2011-04 ASU ) 820בנושא מדידת שווי הוגן ASC תיקונים להשגת מדידת שווי הוגן ודרישות גילוי :(
  .IFRS-וב GAAP U.S -אחידות ב

) הנדרשים לקביעת הגדרה אחידה של מדידת השווי ההוגן FAS )820 ASC 157-העדכון קובע תיקונים ל
  ) כדלקמן:IFRS) ובתקני דיווח כספי בינלאומיים (GAAP U.Sבתקני חשבונאות מקובלים בארה"ב (

  השוק העיקרי בו תתבצע המדידה ייחשב השוק בו מתבצע עיקר נפח ורמת הפעילות עבור אותו נכס
 שקף נפח או רמה שכזו. או התחייבות, ולא השוק בעיני הישות המ

  במדרג  1יחול לא רק על מכשירים סחירים המסווגים ברמה שימוש בפקטור גודל ההחזקה איסור
למעט מצבים בהם פרמיה  3 -ו 2השווי ההוגן כפי שנקבע כיום, אלא גם לגבי יתר המכשירים ברמה 

 . 1היעדר נתוני רמה או ניכיון היו מובאים בחשבון במדידת שווי הוגן על ידי משתתפים בשוק ב

  דרישות גילוי נוספות:

  סיווג לרמות במסגרת היררכיית השווי ההוגן לגבי פריטים אשר לא נמדדים לפי שווי הוגן במאזן, אך
 במסגרת הביאורים נדרש גילוי לגבי שווים ההוגן.

  חת יינתן מידע בדבר תהליך ההערכה שמיושם על ידי הישות המדוו 3לגבי פריטים שנכללו ברמה
וגילוי בדבר ניתוח רגישות של מדידת השווי ההוגן לשינויים בנתונים לא נצפים משמעותיים ויחסים 

 הדדיים בין נתונים לא נצפים אלו אם קיימים.

  או להיפך, לרבות פירוט הסיבות למעברים. 1לרמה  2מרמה של מדידת שווי הוגן מעברים כלשהם 

באופן של מכאן ולהבא. לא קיימת חובת יישום של דרישות  2012בינואר  1-התיקון נכנס לתוקף החל מה
הגילוי החדשות לגבי הדוחות לתקופות שהוצגו לפני היישום לראשונה. לאור זאת, בדוחות כספיים אלה לא 

  נכללו מספרי השוואה לגילויים החדשים.

נק, למעט לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הב ASU 2011-04נה של וליישום לראש
  .שינוי הצגתי

  
פורסמה טיוטת חוזר לתיקון הוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים בנושא  2012באוגוסט  23ביום 

  מדידות שווי הוגן.
אשר  ASU 2011-04 - התיקון משלב בהוראות הדיווח לציבור את כללי מדידת שווי הוגן כפי שנקבעו ב

. בנוסף בטיוטת החוזר נקבעה מתכונת גילוי כאמור לעיל 2012בינואר  1- מיושמים על ידי הבנק החל מ
  .ASU 2011-04 -אחידה חדשה בנוגע לדרישות גילוי מסוימות בנושא שווי הוגן שנכללו ב

החל מהרבעון הנוכחי הבנק התאים את הביאורים בנושא שווי הוגן לרבות סיווג מחדש מספרי השוואה 
 במטרה להתאימם למתכונת הגילוי החדשה.
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  תקני חשבונאות חדשים והוראות חדשות של המפקח על הבנקים בתקופה שלפני יישומם  .ד

הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי ואימוץ כללי   .1
 2011בדצמבר  29-ב פורסם החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב בנושא מדידת הכנסות ריבית

ים אשר נועד להתאים את הוראות הדיווח לציבור לצורך אימוץ הכללים חוזר המפקח על הבנק
שנקבעו במסגרת תקני חשבונאות מקובלים ארה"ב בנושא עמלות שאינן ניתנות להחזרה ועלויות 

  אחרות.
ההוראה קובעת כללים לטיפול בעמלות מיצירת הלוואות ובעלויות ישירות ליצירת הלוואות. 

התאם לקריטריונים שנקבעו בהוראה, לא יוכרו באופן מיידי בדוח העמלות והעלויות הכשירות ב
  רווח והפסד אלא יובאו בחשבון בחישוב שיעור הריבית האפקטיבית של ההלוואה.

  
בנוסף ההוראה משנה את הטיפול בעמלות ועלויות הקשורות להתחייבויות להקצאת אשראי לרבות 

ים בנוגע לטיפול בשינויים בתנאי החוב אשר עסקאות בכרטיסי אשראי. כמו כן בהוראה נקבעו כלל
לא מהווים ארגון מחדש של חוב בעייתי, טיפול בפירעונות מוקדמים של חובות וכן טיפול בעסקאות 

  מתן אשראי אחרות כגון עסקאות סינדיקציה.
בקודיפיקציה  ASC 310-20פרסם הפיקוח על הבנק מכתב בנושא מועד אימוץ  2012 יוליב 25יום ב

  .2014בינואר  1ודחה את היישום ליום  "עמלות שאינן ניתנות להחזרה ועלויות אחרותבדבר "
  .2014בינואר  1עסקאות שיבוצעו או יחודשו מיום  לגבי יושםת הוראהה

  
את ההשפעה הצפויה של אימוץ ההצעות על הדוחות הכספיים, אך אין ביכולתו בשלב זה  הבנק בוחן

    .להעריך את תוצאותיו

פרסם הפיקוח על הבנקים מכתב בנושא דיווח של תאגידים בנקאיים וחברות  2009ני ובחודש י  .2
) אשר קובע את אופן האימוץ IFRSכרטיסי אשראי בישראל לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים (

  ) על ידי תאגידים בנקאיים.IFRSהצפוי של תקני דיווח כספי בינלאומיים (
  הינו: IFRS-תאגידים בנקאיים בהתאם לתקני ה בהתאם לחוזר, תאריך היעד לדיווח של

  
  2013בינואר  1החל מיום  -תקנים בנושאים בליבת העסק הבנקאי 

 . יחד עם זאת 2011-2012אימוץ בהדרגה במהלך השנים  –תקנים בנושאים שאינם בליבת העסק הבנקאי   
19 IAS על הבנקים. , טרם נכנס לתוקף והוא יאומץ בהתאם להנחיות הפיקוחהטבות עובדים  

3.   IFRS 10 - דוחות כספיים מאוחדים  

איחוד ישויות  SIC 12דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים ואת הנחיות  IAS 27התקן מחליף את הנחיות 
ימשיכו להיות תקפות רק לעניין  IAS 27למטרות מיוחדות לעניין איחוד דוחות כספיים, כך שהנחיות 

  דוחות כספיים נפרדים.

  קריים הינם כדלקמן: השינויים העי

  .התקן מציג מודל שליטה חדש לצורך קביעה האם משקיע שולט במוחזקת ולכן עליו לאחד אותה
  מודל זה נדרש להיות מיושם ביחס לכל הישויות המוחזקות.

בהתאם למודל, משקיע שולט במוחזקת כאשר הוא חשוף או זכאי לתשואות משתנות הנובעות 
  .יכולת להשפיע על תשואות אלו באמצעות הכוח שלו באותה מוחזקת ממעורבותו במוחזקת והוא בעל

  בחברה מוחזקתובא בחשבון לצורך הערכת שליטה ת" דה פקטו"שליטה. 

 תילקחנה בחשבון בבחינת שליטה אם הן ניתנות למימוש מיידי והן  זכויות הצבעה פוטנציאליות
להתחשב גם בזכויות שאינן ניתנות  ממשיות בהתאם לקביעה בתקן. יחד עם זאת, ייתכן ויהיה צורך

 למימוש מיידי.

על אף האמור לעיל יצוין כי נושא הטיפול החשבונאי בישויות בעלות זכויות משתנות מוגדר כנושא שהינו 
 FAS )810-10 167בליבת העסק הבנקאי שלגביו נדרשים הבנקים ליישם את הכללים שנקבעו במסגרת 
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ASC( חלף כללי התקינה הבינלאומית.  

או לאחריו, בדרך  2013בינואר  1ייושם לגבי הדוחות הכספיים לתקופות השנתיות המתחילות ביום  התקן
  של יישום למפרע בהתאם להוראות המעבר בתקן.

  .על הדוחות הכספיים אינה צפויה להיות מהותית IFRS 10, השפעת הבנקלהערכת 

4.  11 IFRS  - הסדרים משותפים  

השקעות  IAS 28זכויות בעסקאות משותפות ומתקן חלק מהנחיות  IAS 31התקן מחליף את הנחיות 
  בחברות כלולות.

התקן מגדיר הסדרים משותפים כהסדרים בהם ישנה שליטה משותפת ומחלק הסדרים כאמור לשתי 
  קטגוריות:

  לצדדים בעלי שליטה משותפת ישנן זכויות בנכסים הקשורים להסדר  –פעילויות משותפות
ההתחייבויות הקשורות להסדר. פעילויות משותפות יוכרו בנכסים ובהתחייבויות  ומחויבויות לקיום

 ויטופלו לפי התקנים הרלוונטיים.

  הסדרים משותפים המאוגדים כישות נפרדת כאשר לצדדים בעלי השליטה  –עסקאות משותפות
ת השווי המשותפת ישנן זכויות בנכסים נטו של ההסדר המשותף. עסקאות משותפות יטופלו לפי שיט

 המאזני בלבד.

התקן משנה את הטיפול החשבונאי באובדן שליטה משותפת כאשר לאחר אובדן השליטה המשותפת נותרת 
השפעה מהותית.  דהיינו מבטל את ההוראה הקיימת הדורשת לשערך לשווי הוגן את ההשקעה שנותרת 

  בחברה הכלולה במועד אובדן השליטה המשותפת.

חל על השקעה או חלק ממנה בחברה כלולה או עסקה משותפת  IFRS 5בע כי המתוקן קו IAS 28כמו כן 
העונה לקריטריונים לסיווג כמוחזקת למכירה. עד למימוש חלק ההשקעה שסווג כמוחזק למכירה, שיטת 

  סווג כמוחזק למכירה. אק ההשקעה שללהשווי המאזני ממשיכה להיות מיושמת על ח

IFRS 11 לאחריו, או  2013בינואר  1לתקופות השנתיות המתחילות ביום  ייושם לגבי הדוחות הכספיים
   בדרך של יישום למפרע בהתאם להוראות המעבר בתקן.

  הבנק בוחן את ההשפעה האפשרית של התקן על דוחותיו הכספיים.

5.  12 IFRS - גילוי של זכויות בישויות אחרות  

, בהסדרים משותפים, בחברות כלולות התקן מכיל דרישות גילוי מקיפות ביחס לזכויות בחברות בנות
ישויות שבנויות כך שזכויות הצבעה וזכויות דומות אינן הגורם  –ישויות מובנות ובישויות מובנות.

הדומיננטי בקביעה מי שולט בהן. ההגדרה של "זכויות" בתקן היא רחבה וכוללת מעורבות חוזית ו/או לא 
מטרת  ואות כתוצאה מביצועי הישות המוחזקת.חוזית שחושפת את התאגיד המדווח לשינויים בתש

דרישות הגילוי החדשות היא לאפשר למשתמשים בדוחות הכספיים להבין את המהות והסיכונים הנובעים 
מהזכויות של התאגיד המדווח בישויות אחרות, וכן להבין את ההשפעה של אותן זכויות על המצב הכספי 

וי בדרישות גילוי נרחבות ומקיפות, בין השאר: שיקול דעת של התאגיד המדווח. מטרה זו באה לידי ביט
והנחות משמעותיות שבאו לידי ביטוי בקביעת מהותן של זכויות בישויות ובהסדרים, זכויות בחברות בנות, 

ייושם לגבי הדוחות הכספיים  התקן זכויות בהסדרים משותפים ובחברות כלולות וזכויות בישויות מובנות.
יישום מוקדם אפשרי בכפוף לאימוץ  .או לאחריו 2013בינואר  1המתחילות ביום לתקופות השנתיות 

 IFRS 11-דוחות כספיים מאוחדים ו IFRS  10 –מוקדם של שני התקנים הנוספים שפורסמו במקביל 
באופן  IFRS 12הסדרים משותפים. יחד עם זאת ניתן לכלול את דרישות הגילוי הנוספות הנדרשות תחת 

  יישם באימוץ מוקדם את התקנים הנוספים.מוקדם מבלי ל
  על הדוחות הכספיים אינה צפויה להיות מהותית. IFRS 12להערכת הבנק, השפעת 

         כוללים הקלות בקשר להוראות המעבר של ה  IFRS 10 -תיקונים ל IASB-פרסם ה 2012בחודש יוני 
10 IFRS ,11 IFRS 12 -ו IFRSואה לשנה אחת בלבד. תיקון מספרי , ומאפשרים לתקן את מספרי ההשו
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הינו אפשרי אך אינו חובה. התיקונים אף ביטלו את הדרישה להציג מידע  ,השוואה לתקופות קודמות יותר
  השוואתי לתקופות הקודמות ביחס לישויות מובנות שאינן מאוחדות. 

, שהוא 2013בינואר  1התיקונים נכנסים לתוקף החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 
  . IFRS 12-ו IFRS ,11 IFRS 10מועד התחילה של 
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ליום 30 בספטמבר 2012 (בלתי מבוקר) 

עלות מופחתת

שווי הוגן (א)הפסדיםרווחים(במניות עלות)הערך במאזן

(במיליוני ש"ח)

1. ניירות ערך זמינים למכירה:

אגרות חוב -

25,445(7)25,44525,276176של הממשלה

4,763(1)4,7634,75212של ממשלות זרות 

331(3)33131915של מוסדות פיננסיים בישראל

5,644(127)5,6445,670101של מוסדות פיננסיים זרים

מגובי נכסים (ABS) או

(MBS) 4,365(24)4,3654,31178מגובי משכנתאות

848(15)84884914של אחרים בישראל

1,308(13)1,3081,29427של אחרים זרים

42,70442,471423(190)42,704

1,973(15)1,9731,681307מניות וקרנות נאמנות (ב)

44,677(205)44,67744,152730סך כל ניירות הערך הזמינים למכירה

ליום 30 בספטמבר 2012 (בלתי מבוקר) 

הפסדים שטרם רווחים  שטרם 

מומשו מהתאמותמומשו מהתאמותעלות מופחתת

שווי הוגן (א)לשווי הוגןלשווי הוגן(במניות עלות)הערך במאזן

(במיליוני ש"ח)

2. ניירות ערך למסחר:

אגרות חוב -

8,738(1)8,7388,634105של הממשלה

2312256-231של ממשלות זרות 

145(1)1451433של מוסדות פיננסיים בישראל

120(2)1201202של מוסדות פיננסיים זרים

מגובי נכסים (ABS) או

(MBS) 522(9)52252110מגובי משכנתאות

738(10)7387426של אחרים בישראל

84977871-849של אחרים זרים

11,34311,163203(23)11,343

163(1)1631577מניות וקרנות נאמנות 

11,506(24)11,50611,320210סך כל ניירות הערך למסחר

56,183(229)56,18355,472940סך כל ניירות הערך

רווח (הפסד) כולל אחר מצטבר

)ג( )ג(

)ד( )ד(

  
  

.195הערות ראה בעמוד 

  ניירות ערך - 2אור יב
  סכומים מדווחים
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ליום 30 בספטמבר 2011 (בלתי מבוקר) (ה)

עלות מופחתת

שווי הוגן (א)הפסדיםרווחים(במניות עלות)הערך במאזן

(במיליוני ש"ח)

1. ניירות ערך זמינים למכירה:

אגרות חוב -

12,408(2)12,40812,267143של הממשלה

619(4)6196203של ממשלות זרות 

403(3)4034015של מוסדות פיננסיים בישראל

8,572(545)8,5729,09027של מוסדות פיננסיים זרים

מגובי נכסים (ABS) או

(MBS) 2,414(70)2,4142,46024מגובי משכנתאות

643(42)64367213של אחרים בישראל

1,131(23)1,1311,14113של אחרים זרים

26,19026,651228(689)26,190

2,391(37)2,3912,130298מניות וקרנות נאמנות (ב)

28,581(726)28,58128,781526סך כל ניירות הערך הזמינים למכירה

ליום 30 בספטמבר 2011 (בלתי מבוקר) (ה)

הפסדים שטרם רווחים  שטרם 

מומשו מהתאמותמומשו מהתאמותעלות מופחתת

שווי הוגן (א)לשווי הוגןלשווי הוגן(במניות עלות)הערך במאזן

(במיליוני ש"ח)

2. ניירות ערך למסחר:

אגרות חוב -

8,022(13)8,0227,98253של הממשלה

68--6868של ממשלות זרות 

200(2)2001993של מוסדות פיננסיים בישראל

595(28)5956221של מוסדות פיננסיים זרים

מגובי נכסים (ABS) או

(MBS) 109(11)1091182מגובי משכנתאות

358(18)-358376של אחרים בישראל

70646-70של אחרים זרים

9,4229,42965(72)9,422

353(5)3533553מניות וקרנות נאמנות 

9,775(77)9,7759,78468סך כל ניירות הערך למסחר

38,356(803)38,35638,565594סך כל ניירות הערך

רווח (הפסד) כולל אחר מצטבר

)ג(

)ד()ד(

)ג(

  
  

.195הערות ראה בעמוד 

  (המשך)ניירות ערך - 2אור יב
  סכומים מדווחים



  דוחות כספיים
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ליום 31 בדצמבר 2011 ( מבוקר)

עלות מופחתת

שווי הוגן (א)הפסדיםרווחים(במניות עלות)הערך במאזן

(במיליוני ש"ח)

1. ניירות ערך זמינים למכירה:

אגרות חוב -

19,775(3)19,77519,624154של הממשלה

3,675(5)3,6753,6773של ממשלות זרות 

397(3)3973928של מוסדות פיננסיים בישראל

7,854(596)7,8548,43614של מוסדות פיננסיים זרים

מגובי נכסים (ABS) או

(MBS) 2,444(74)2,4442,49226מגובי משכנתאות

604(40)6046395של אחרים בישראל

1,254(27)1,2541,26417של אחרים זרים

36,00336,524227(748)36,003

2,191(26)2,1911,876341מניות וקרנות נאמנות (ב)

38,194(774)38,19438,400568סך כל ניירות הערך הזמינים למכירה

ליום 31 בדצמבר 2011 ( מבוקר)

הפסדים שטרם רווחים  שטרם 

מומשו מהתאמותמומשו מהתאמותעלות מופחתת

שווי הוגן (א)  לשווי הוגןלשווי הוגן(במניות עלות)הערך במאזן

(במיליוני ש"ח)

2. ניירות ערך למסחר:

אגרות חוב -

8,153(5)8,1538,09464של הממשלה

1831803-183של ממשלות זרות 

173(2)1731723של מוסדות פיננסיים בישראל

366(26)3663893של מוסדות פיננסיים זרים

מגובי נכסים (ABS) או

(MBS) 120(11)1201292מגובי משכנתאות

330(22)-330352של אחרים בישראל

56533-56של אחרים זרים

9,3819,36978(66)9,381

361(6)3613634מניות וקרנות נאמנות 

9,742(72)9,7429,73282סך כל ניירות הערך למסחר

47,936(846)47,93648,132650סך כל ניירות הערך

רווח (הפסד) כולל אחר מצטבר

)ג()ג(

)ד()ד(

  
  

.195הערות ראה בעמוד 

  (המשך)ניירות ערך - 2ביאור 
  סכומים מדווחים



  דוחות כספיים
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  הערות:

את המחיר שיתקבל ממכירת משקפים  בהכרחנתוני שווי הוגן מבוססים בדרך כלל על שערי בורסה, אשר לא    (א)
  ניירות ערך בהיקפים גדולים.

     - 2011בדצמבר  31(ת מיליוני ש"ח בגין מניות שלא קיים לגביהן שווי הוגן זמין, המוצגות לפי עלו 1,143כולל   )ב(
  מיליוני ש"ח).  1,409 – 2011 ברבספטמ 30 ש"ח,מיליוני  1,185

בהון בסעיף שטרם מומשו כלולים רווחים (הפסדים)  -כולל אחר (הפסד) בגין ניירות ערך זמינים למכירה, רווח   (ג)
  שווי הוגן. ורגודרו בגיד"התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן" למעט ניירות ערך ש

  .טרם מומשו אך סדנזקפו לדוח רווח והפ  (ד)

  נתוני השוואה סווגו מחדש בהתאם להוראות המפקח על הבנקים.  (ה)

  
  ת:וכללי ותהער
מיליוני   429 – 2011 בספטמבר 30 ש"ח,מיליוני  648  - 2011בדצמבר  31מיליוני ש"ח ( 369יירות ערך שהושאלו בסך נ

  ש"ח) מוצגים במסגרת סעיף אשראי לציבור.

 בספטמבר 30מיליוני ש"ח,  2,274  - 2011בדצמבר  31מיליוני ש"ח ( 1,888 -לווים הסתכמו בלמ ניירות ערך ששועבדו
  מיליוני ש"ח).  2,653 – 2011

  

  

  

(המשך)ניירות ערך  - 2אור יב
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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 344(1)3443423ניירות ערך שקיימת לגביהם ערבות של

FHLMC ועל ידי FNMA 83803-83ניירות ערך שהונפקו על ידי

427(1)4274226סך הכל

ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים 

( STRIPPED MBS-ו CMO כולל)

ניירות ערך שהונפקו על ידי FNMA , FHLMC, או

GNMA 2,3802,36416-2,380, או שקיימת לגביהם ערבות של גופים אלה

185(1)1851806שאר ניירות הערך מגובי המשכנתאות

2,565(1)2,5652,54422סך הכל

(ABS) ניירות ערך מגובי נכסים

40(1)-4041חייבים בגין כרטיסי אשראי

2--22קווי אשראי לכל מטרה בביטחון דירת מגורים

5--55אשראי אחר לאנשים פרטיים

CLO  1,322(21)1,3221,29350אגרות חוב מסוג

4--44אחרים

1,373(22)1,3731,34550סך הכל

4,365(24)4,3654,31178סך כל אגרות החוב מגובי נכסים זמינות למכירה

ליום 30 בספטמבר 2012 (בלתי מבוקר) 

רווח (הפסד) כולל אחר מצטבר*

  
  

  ווי הוגן.* סכומים שנזקפו לקרן ההון כחלק מהתאמות ניירות ערך זמינים למכירה לש

  

   המשך)(ניירות ערך  - 2אור יב
  מזה: ניירות ערך מגובי נכסים

  סכומים מדווחים



  דוחות כספיים
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הפסדים רווחים שטרם

שטרם מומשומומשו

מהתאמותמהתאמותעלותהערך

שווי הוגןלשווי הוגן *לשווי הוגן *מופחתת במאזן

(במיליוני ש"ח)

2. אגרות חוב למסחר

ניירות ערך מסוג העבר באמצעות

(Pass-through securities)

FHLMC ועל ידי FNMA 2082062-208ניירות ערך שהונפקו ע"י
6--66ניירות ערך אחרים

2142122-214סך הכל  

ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים 

( STRIPPED MBS-ו CMO כולל)

ניירות ערך שהונפקו על ידי FNMA , FHLMC, או

GNMA 22202-22, או שקיימת לגביהם ערבות של גופים אלה

6(2)-68שאר ניירות הערך מגובי המשכנתאות

28(2)28282סך הכל  

(ABS) ניירות ערך מגובי נכסים

38--3838חייבים בגין כרטיסי אשראי

3--33קווי אשראי לכל מטרה בביטחון דירת מגורים

1411383-141אשראי לרכישת רכב

2--22אשראי שאינו לאנשים פרטיים

CDO 1(6)-17אגרות חוב מסוג

95(1)95933אחרים

280(7)2802816סך הכל  

522(9)52252110סך כל אגרות החוב מגובי נכסים למסחר

ליום 30 בספטמבר 2012 (בלתי מבוקר) 

  
  
  
  רווחים (הפסדים) אלה נזקפו לרווח והפסד.* 

  
  

   המשך)(ניירות ערך  - 2אור יב
  מזה: ניירות ערך מגובי נכסים

  סכומים מדווחים



  דוחות כספיים
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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 1161115-116ניירות ערך שקיימת לגביהם ערבות של

FHLMC ועל ידי FNMA 1271207-127ניירות ערך שהונפקו על ידי

24323112-243סך הכל

ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים 

( STRIPPED MBS-ו CMO כולל)

ניירות ערך שהונפקו על ידי FNMA , FHLMC, או

GNMA 97496511(2)974, או שקיימת לגביהם ערבות של גופים אלה

453(11)-453464שאר ניירות הערך מגובי המשכנתאות

1,427(13)1,4271,42911סך הכל

(ABS) ניירות ערך מגובי נכסים

39--3939חייבים בגין כרטיסי אשראי

2(1)-23קווי אשראי לכל מטרה בביטחון דירת מגורים

5--55אשראי אחר לאנשים פרטיים

CLO  679(56)6797341אגרות חוב מסוג

CDO 15--1515אגרות חוב מסוג

SCDO  1--11אגרות חוב מסוג

3--33אחרים

744(57)7448001סך הכל

2,414(70)2,4142,46024סך כל אגרות החוב מגובי נכסים זמינות למכירה

ליום 30 בספטמבר 2011 (בלתי מבוקר)

  
  
  

  ך זמינים למכירה לשווי הוגן.* סכומים שנזקפו לקרן ההון כחלק מהתאמות ניירות ער

  
  

   המשך)(ניירות ערך  - 2אור יב
  מזה: ניירות ערך מגובי נכסים

  סכומים מדווחים



  דוחות כספיים
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הפסדים רווחים שטרם

שטרם מומשומומשו

שווי מהתאמותמהתאמותעלותהערך

הוגןלשווי הוגן *לשווי הוגן *מופחתת 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

6(1)-67ניירות ערך אחרים

7(1)-78סך הכל  

ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים 

( STRIPPED MBS-ו CMO כולל)

ניירות ערך שהונפקו על ידי FNMA , FHLMC, או

GNMA 83812-83, או שקיימת לגביהם ערבות של גופים אלה

8(3)-811שאר ניירות הערך מגובי המשכנתאות

91(3)91922סך הכל  

(ABS) ניירות ערך מגובי נכסים

3--33קווי אשראי לכל מטרה בביטחון דירת מגורים

-----אשראי לרכישת רכב

5--55אשראי שאינו לאנשים פרטיים

CDO 1(6)-17אגרות חוב מסוג

2(1)-23אחרים

11(7)-1118סך הכל  

109(11)1091182סך כל אגרות החוב מגובי נכסים למסחר

ליום 30 בספטמבר 2011 (בלתי מבוקר)

 
  
  רווחים (הפסדים) אלה נזקפו לרווח והפסד.* 

  
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 

  
  
  
  

   המשך)(ניירות ערך  - 2אור יב
  מזה: ניירות ערך מגובי נכסים

  סכומים מדווחים



  דוחות כספיים
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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 1141095-114ניירות ערך שקיימת לגביהם ערבות של

FHLMC ועל ידי FNMA 2582508-258ניירות ערך שהונפקו ע"י

37235913-372סך הכל  

ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים 

( STRIPPED MBS-ו CMO כולל)

ניירות ערך שהונפקו על ידי FNMA , FHLMC, או

GNMA 92191210(1)921, או שקיימת לגביהם ערבות של גופים אלה

440(11)-440451שאר ניירות הערך מגובי המשכנתאות

1,361(12)1,3611,36310סך הכל  

(ABS) ניירות ערך מגובי נכסים

40(1)-4041חייבים בגין כרטיסי אשראי

2(1)-23קווי אשראי לכל מטרה בביטחון דירת מגורים

5--55אשראי אחר לאנשים פרטיים

CLO  661(60)6617201אגרות חוב מסוג

312-3אחרים

711(62)7117703סך הכל  

2,444(74)2,4442,49226סך כל אגרות החוב מגובי נכסים זמינות למכירה

ליום 31 בדצמבר 2011 ( מבוקר)

  
  
  

  קרן ההון כחלק מהתאמות ניירות ערך זמינים למכירה לשווי הוגן.* סכומים שנזקפו ל
  
  

  המשך)(ניירות ערך  - 2אור יב
  מזה: ניירות ערך מגובי נכסים

  סכומים מדווחים



  דוחות כספיים
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הפסדים רווחים שטרם

שטרם מומשומומשו

שווי מהתאמותמהתאמותעלותהערך

הוגןלשווי הוגן *לשווי הוגן *מופחתת 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

5(1)-56ניירות ערך אחרים

6(1)-67סך הכל  

ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים 

( STRIPPED MBS-ו CMO כולל)

ניירות ערך שהונפקו על ידי FNMA , FHLMC, או

GNMA 96951-96, או שקיימת לגביהם ערבות של גופים אלה

8(3)-811שאר ניירות הערך מגובי המשכנתאות

104(3)1041061סך הכל  

(ABS) ניירות ערך מגובי נכסים

3--33קווי אשראי לכל מטרה בביטחון דירת מגורים

4--44אשראי שאינו לאנשים פרטיים

CDO 1(6)-17אגרות חוב מסוג

2(1)221אחרים

10(7)10161סך הכל  

120(11)1201292סך כל אגרות החוב מגובי נכסים למסחר

ליום 31 בדצמבר 2011 ( מבוקר)

  
  
  רווחים (הפסדים) אלה נזקפו לרווח והפסד.* 

  

  

  

    המשך)(ניירות ערך  - 2אור יב
  מזה: ניירות ערך מגובי נכסים

  סכומים מדווחים



  דוחות כספיים
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ליום 30 בספטמבר 2012 (בלתי מבוקר) 

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) (1)69--(1)69ניירות ערך מגובי משכנתאות

ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים (כולל 

(STRIPPED MBS-ו CMO, REMIC202-18(1)220(1)

(ABS) (22)569(22)569--ניירות ערך מגובי נכסים

(24)858(23)587(1)271סך הכל

ליום 30 בספטמבר 2011 (בלתי מבוקר)

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

ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים (כולל 

(STRIPPED MBS-ו CMO, REMIC660(4)172(9)832(13)

(ABS) (57)711(24)363(33)348ניירות ערך מגובי נכסים

(70)1,543(33)535(37)1,008סך 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

ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים (כולל 

(STRIPPED MBS-ו CMO, REMIC569(3)224(9)793(12)

(ABS) (62)688(22)390(40)298ניירות ערך מגובי נכסים

(74)1,481(31)614(43)867סך הכל

מעל 12 חודשים

ליום 31 בדצמבר 2011 ( מבוקר)

מעל 12 חודשים

מעל 12 חודשים

 
 

     מיליון ש"ח. 1-הפסדים הנמוכים מ  -

   המשך)(ניירות ערך  - 2אור יב
  מזה: ניירות ערך מגובי נכסים

  סכומים מדווחים
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30 בספטמבר 2012 (בלתי מבוקר) 

יתרת חוב רשומה

הפרשה להפסדי 

יתרת חוב נטואשראי

(במיליוני ש"ח)

118,6552,891115,764   אשראי לציבור שנבדק על בסיס פרטני *

126,7521,052125,700   אשראי לציבור שנבדק על בסיס קבוצתי **

245,4073,943241,464   סך הכל אשראי לציבור

6297622    מזה: התחייבויות לקוחות עבור קיבולים

30 בספטמבר 2011 (בלתי מבוקר) 

יתרת חוב רשומה

הפרשה להפסדי 

יתרת חוב נטואשראי

(במיליוני ש"ח)

123,9222,714121,208   אשראי לציבור שנבדק על בסיס פרטני *

117,2491,142116,107   אשראי לציבור שנבדק על בסיס קבוצתי **

241,1713,856237,315   סך הכל אשראי לציבור

1,13441,130    מזה: התחייבויות לקוחות עבור קיבולים

31 בדצמבר 2011   (מבוקר)

יתרת חוב רשומה

הפרשה להפסדי 

יתרת חוב נטואשראי

(במיליוני ש"ח)

125,9482,843123,105   אשראי לציבור שנבדק על בסיס פרטני *

119,3391,124118,215   אשראי לציבור שנבדק על בסיס קבוצתי **

245,2873,967241,320   סך הכל אשראי לציבור

  6384634    מזה: התחייבויות לקוחות עבור קיבולים
  
לרבות אשראי שנבחן על בסיס פרטני ונמצא שהוא אינו פגום. ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי זה חושבה על בסיס קבוצתי. לפירוט   *

  (ב).3 ביאוראי שנבחן על בסיס פרטני, ראה נוסף לגבי אשר
, 314אשראי שהפרשה להפסדי אשראי בגינו מוערכת על בסיס קבוצתי בשיטת עומק הפיגור לפי נספח להוראת ניהול בנקאי תקין מספר   **

  ואשראי אחר שלא נבדק פרטנית אשר ההפרשה להפסדי אשראי בגינו חושבה על בסיס קבוצתי.
  (ג).3 ורביאראה פירוט נוסף ב

  
  

  

    אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי - 3אור יב
  סכומים מדווחים 

  
  א. יתרת אשראי לציבור
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30 בספטמבר 2012 (בלתי מבוקר) 

יתרת חוב רשומה

הפרשה להפסדי 

יתרת חוב נטואשראי

(במיליוני ש"ח)

1. אשראי לציבור שנבדק על בסיס פרטני כולל:

7,1301,5805,550   אשראי לציבור פגום *

6-6   אשראי לציבור שאינו פגום, בפיגור של 90 יום או יותר **

   אשראי לציבור שאינו פגום, בפיגור של 30 ימים ועד 89          

88484ימים **

111,4311,307110,124   אשראי לציבור אחר שאינו פגום **

111,5251,311110,214   סך הכל אשראי לציבור שאינו פגום

118,6552,891115,764   סך הכל אשראי לציבור שנבדק על בסיס פרטני

30 בספטמבר 2011 (בלתי מבוקר) 

יתרת חוב רשומה

הפרשה להפסדי 

יתרת חוב נטואשראי

(במיליוני ש"ח)

   אשראי לציבור שנבדק על בסיס פרטני כולל:

6,3341,6474,687   אשראי לציבור פגום *

2-2   אשראי לציבור שאינו פגום, בפיגור של 90 יום או יותר **

   אשראי לציבור שאינו פגום, בפיגור של 30 ימים ועד 89          

4234419ימים **

117,1631,063116,100   אשראי לציבור אחר שאינו פגום **

117,5881,067116,521   סך הכל אשראי לציבור שאינו פגום

123,9222,714121,208   סך הכל אשראי לציבור שנבדק על בסיס פרטני

31 בדצמבר 2011   (מבוקר)

יתרת חוב רשומה

הפרשה להפסדי 

יתרת חוב נטואשראי

(במיליוני ש"ח)

   אשראי לציבור שנבדק על בסיס פרטני כולל:

6,7781,7315,047   אשראי לציבור פגום *

---   אשראי לציבור שאינו פגום, בפיגור של 90 יום או יותר **

   אשראי לציבור שאינו פגום, בפיגור של 30 ימים ועד 89          

9466940ימים **

118,2241,106117,118   אשראי לציבור אחר שאינו פגום **

119,1701,112118,058   סך הכל אשראי לציבור שאינו פגום

  125,9482,843123,105   סך הכל אשראי לציבור שנבדק על בסיס פרטני
  
  .להלן 4בסעיף  כמצוין בארגון מחדש מסויםאשראי פגום אינו צובר הכנסות ריבית, למעט אשראי   *

  הפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי זה חושבה על בסיס קבוצתי.ה .אשראי שנבדק על בסיס פרטני ונמצא שאינו פגום  **

  (המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי   - 3אור יב
  סכומים מדווחים 

  
  אשראי לציבור שנבדק על בסיס פרטניב. 
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30 בספטמבר 2012 

(בלתי מבוקר)

30 בספטמבר 2011 

(בלתי מבוקר)

31 בדצמבר 2011 

(מבוקר)

(במיליוני ש"ח)

23,1834,3534,338. אשראי לציבור פגום בגינו קיימת הפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטני

3,9471,9812,440    אשראי לציבור פגום בגינו לא קיימת הפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטני

7,1306,3346,778   סך הכל אשראי פגום

34,4354,0884,595. אשראי לציבור פגום שנמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי מזומנים

2,6952,2462,183    אשראי לציבור פגום שנמדד לפי שווי הבטחון (א)

7,1306,3346,778   סך הכל אשראי פגום

30 בספטמבר 2012 (בלתי מבוקר) 

יתרת חוב רשומה

הפרשה להפסדי 

יתרת חוב נטואשראי

(במיליוני ש"ח)

4. אשראי בעייתי בארגון מחדש במסגרתו בוצעו שינויים בתנאי האשראי:

1,577761,501   שאינו צובר הכנסות ריבית

1652163   צובר הכנסות ריבית

1,742781,664   סך הכל (נכלל באשראי לציבור פגום)

30 בספטמבר 2011 (בלתי מבוקר) 

יתרת חוב רשומה

הפרשה להפסדי 

יתרת חוב נטואשראי

(במיליוני ש"ח)

אשראי בעייתי בארגון מחדש במסגרתו בוצעו שינויים בתנאי האשראי:

63367566   שאינו צובר הכנסות ריבית

1431142   צובר הכנסות ריבית

77668708   סך הכל (נכלל באשראי לציבור פגום)

31 בדצמבר 2011   (מבוקר)

יתרת חוב רשומה

הפרשה להפסדי 

יתרת חוב נטואשראי

(במיליוני ש"ח)

 אשראי בעייתי בארגון מחדש במסגרתו בוצעו שינויים בתנאי האשראי:

69263629   שאינו צובר הכנסות ריבית

1441143   צובר הכנסות ריבית

  83664772   סך הכל (נכלל באשראי לציבור פגום)
30 בספטמבר 302011 בספטמבר 2012

(בלתי מבוקר)(בלתי מבוקר)

(במיליוני ש"ח)

.5

6,9846,974יתרת חוב רשומה ממוצעת של אשראי לציבור פגום בתקופת הדיווח

119סך הכנסות ריבית שנרשמו בתקופת הדיווח בגין אשראי זה בפרק הזמן בו סווג כפגום * (א)
סך הכנסות ריבית שהיו נרשמות בתקופת הדיווח אילו היה 

434465אשראי זה צובר ריבית לפי תנאיו המקוריים (א)

118* מזה: הכנסות ריבית שנרשמו לפי השיטה החשבונאית של בסיס מזומן (א)
(א) הוצג מחדש.

   (המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  - 3אור יב
  סכומים מדווחים 

  ב. אשראי לציבור שנבדק על בסיס פרטני (המשך)
  מידע נוסף על אשראי לציבור פגום שנבדק על בסיס פרטני
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30 בספטמבר 2012 (בלתי מבוקר) 

עומק פיגור
בפיגור של 

30 יום עד 

בפיגור של יותר מ-90 ימים90 יום

חודש עד 3 

חודשים

מעל 3 

חודשים 

עד 6 

חודשים

מעל 6 

חודשים עד 

15 חודשים

מעל 15 

חודשים 

עד 33 

חודשים

מעל 33 

חודשים

סך הכל 

מעל 3 

חודשים

יתרות בגין 

הלוואות 

בפיגור 

סך הכלשמוחזרו (3)

(במיליוני ש"ח)

910121115618914212סכום הפיגור

17576177---מזה : יתרות ההפרשה לריבית (1)

707196138451625412891,537יתרת חוב רשומה

1719139175117292--יתרת ההפרשה להפסדי אשראי (2)

70719612126233661721,245יתרת חוב נטו

30 בספטמבר 2011 (בלתי מבוקר) 

עומק פיגור
בפיגור של 

30 יום עד 

בפיגור של יותר מ-90 ימים90 יום

חודש עד 3 

חודשים

מעל 3 

חודשים 

עד 6 

חודשים

מעל 6 

חודשים עד 

15 חודשים

מעל 15 

חודשים 

עד 33 

חודשים

מעל 33 

חודשים

סך הכל 

מעל 3 

חודשים

יתרות בגין 

הלוואות 

בפיגור 

סך הכלשמוחזרו (3)
(במיליוני ש"ח)

77131119422515247סכום הפיגור

19091192---מזה : יתרות ההפרשה לריבית (1)

727189137462145863401,653יתרת חוב רשומה

1822200240147387--יתרת ההפרשה להפסדי אשראי (2)

72718911924143461931,266יתרת חוב נטו

31 בדצמבר 2011   (מבוקר)

עומק פיגור
בפיגור של 

30 יום עד 

בפיגור של יותר מ-90 ימים90 יום

חודש עד 3 

חודשים

מעל 3 

חודשים 

עד 6 

חודשים

מעל 6 

חודשים עד 

15 חודשים

מעל 15 

חודשים 

עד 33 

חודשים

מעל 33 

חודשים

סך הכל 

מעל 3 

חודשים

יתרות בגין 

הלוואות 

בפיגור 

סך הכלשמוחזרו (3)

(במיליוני ש"ח)

98111118021014233סכום הפיגור

18485186---מזה : יתרות ההפרשה לריבית (1)

706207135461985863321,624יתרת חוב רשומה

1720179216133349--יתרת ההפרשה להפסדי אשראי (2)

70620711826193701991,275יתרת חוב נטו
  

  
 בגין ריבית על סכומים שבפיגור.  )1(
  תרת ההפרשה לריבית.לא כולל י  )2(
  .ןפירעונגין יתרת ההלוואה שטרם הגיע מועד הלוואות בהן נחתם הסדר להחזר פיגורים של לווה, כאשר נעשה שינוי בלוח הסילוקין ב)   3(

   (המשך)ור והפרשה להפסדי אשראי אשראי לציב - 3אור יב
  סכומים מדווחים 

  אשראי לציבור שנבדק על בסיס קבוצתי כולל:  .ג
לפי הנוסח להוראות ניהול  הלוואות לדיור שבגינן נעשתה הפרשה מזערית להפסדי אשראי לפי עומק פיגור  .1

  :314בנקאי תקין מספר 
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30 בספטמבר 2012 (בלתי מבוקר) 

(במיליוני ש"ח)

615   אשראי לציבור פגום 

62148573   אשראי לציבור שאינו פגום, בפיגור של 90 יום או יותר 

68314669

123,905697123,208   אשראי לציבור אחר שאינו פגום 

125,215760124,455   סך הכל אשראי לציבור שלא נבדק על בסיס פרטני

30 בספטמבר 2011 (בלתי מבוקר) 

(במיליוני ש"ח)

514   אשראי לציבור פגום 

57134537   אשראי לציבור שאינו פגום, בפיגור של 90 יום או יותר 

72412712

114,296708113,588   אשראי לציבור אחר שאינו פגום 

115,596755114,841   סך הכל אשראי לציבור שלא נבדק על בסיס פרטני

31 בדצמבר 2011   (מבוקר)

(במיליוני ש"ח)

615   אשראי לציבור פגום 

63836602   אשראי לציבור שאינו פגום, בפיגור של 90 יום או יותר 

3718363

116,700730115,970   אשראי לציבור אחר שאינו פגום 

117,715775116,940   סך הכל אשראי לציבור שלא נבדק על בסיס פרטני

   אשראי לציבור שאינו פגום, בפיגור של 30 ימים ועד 89       

 ימים

   אשראי לציבור שאינו פגום, בפיגור של 30 ימים ועד 89       

 ימים

יתרת חוב רשומה

הפרשה להפסדי 

יתרת חוב נטואשראי

יתרת חוב רשומה

הפרשה להפסדי 

יתרת חוב נטואשראי

יתרת חוב רשומה

הפרשה להפסדי 

יתרת חוב נטואשראי

   אשראי לציבור שאינו פגום, בפיגור של 30 ימים ועד 89       

 ימים

  
  

   (המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  - 3אור יב
  סכומים מדווחים 

  :ך)(המש ג. אשראי לציבור שנבדק על בסיס קבוצתי כולל
  . על בסיס קבוצתי ה. אשראי אחר שלא נבדק פרטנית אשר ההפרשה להפסדי אשראי בגינו חושב2
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על בסיס קבוצתי (א)

סה"כאחרלפי עומק פיגורעל בסיס פרטני

(במיליוני ש"ח)

1,8703492,2214,440יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 31 בדצמבר 2011 (מבוקר)

שינויים אחרים בהפרשה להפסדי אשראי ליום 1 בינואר 2012 (נזקפו 

24-1236להון) (ג)

1,8943492,2334,476יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 1 בינואר 2012

339850(21)532הוצאות (הכנסות) בגין הפסדי אשראי

(1,250)(429)(36)(785)מחיקות חשבונאיות

43-263306גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

(944)(166)(36)(742)מחיקות חשבונאיות, נטו

3-47קרן הפרשי תרגום

1,6872922,4104,389יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 30 בספטמבר 2012 (בלתי מבוקר)

על בסיס קבוצתי (א)

סה"כאחרלפי עומק פיגורעל בסיס פרטני

(במיליוני ש"ח)

9,32145077010,541יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 31.12.2010 (מבוקר)

(5,840)(5)-(5,835)מחיקות חשבונאיות נטו שהוכרו ליום 1.1.2011 

שינויים אחרים בהפרשה להפסדי אשראי ליום 1.1.2011 (נזקפו להון 

1,1811,074-(107)העצמי)

3,3794501,9465,775יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 1 בינואר 2011

167349(22)204הוצאות (הכנסות) בגין הפסדי אשראי

(1,966)(4)(41)(1,921)  מחיקות חשבונאיות

132--132  גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

(1,834)(4)(41)(1,789)מחיקות חשבונאיות, נטו

1,7943872,1094,290יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 30 בספטמבר 2011 (בלתי מבוקר)

הרכב יתרת ההפרשה ליום 30 בספטמבר 2012

1,5802922,0713,943בגין אשראי לציבור

4-48בגין חובות שאינם אשראי לציבור 

103-335438בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים (ב)

1,6872922,4104,389יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 30 בספטמבר 2012 (בלתי מבוקר)

הרכב יתרת ההפרשה ליום 31 בדצמבר 2011

1,7313491,8873,967בגין אשראי לציבור

5-49בגין חובות שאינם אשראי לציבור 

134-330464בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים (ב)

1,8703492,2214,440יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 31 בדצמבר 2011 (מבוקר)

הרכב יתרת ההפרשה ליום 30 בספטמבר 2011

1,6473871,8223,856בגין אשראי לציבור

3-25בגין חובות שאינם אשראי לציבור 

144-285429בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים (ב)

1,7943872,1094,290יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 30 בספטמבר 2011 (בלתי מבוקר)
 

 ובות שנבדקו פרטנית ונמצא שאינם פגומים.לרבות הפרשה על בסיס קבוצתי בגין ח  )א(
 כלול בסעיף התחייבויות אחרות.  )ב(
בחברת בת בחו"ל. IFRSיישום לראשונה של   )ג(

   (המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  - 3אור יב
  סכומים מדווחים 

  ד. הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות ובגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים



  דוחות כספיים

209 
 

  

על בסיס קבוצתי (א)

סה"כאחרלפי עומק פיגורעל בסיס פרטני

במיליוני ש"ח

1,6233082,3864,317יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 30 ביוני 2012 (בלתי מבוקר)

82292(1)211הוצאות (הכנסות) בגין הפסדי אשראי

(319)(141)(15)(163)מחיקות חשבונאיות

16-8399גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

(220)(58)(15)(147)מחיקות חשבונאיות, נטו

----קרן הפרשי תרגום

1,6872922,4104,389יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 30 בספטמבר 2012 (בלתי מבוקר)

2,3283991,9734,700יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקר)

138378(1)241הוצאות (הכנסות) בגין הפסדי אשראי

(830)(2)(11)(817)מחיקות חשבונאיות

42--42גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

(788)(2)(11)(775)מחיקות חשבונאיות, נטו

  1,7943872,1094,290יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 30 בספטמבר 2011 (בלתי מבוקר)

 סיס קבוצתי בגין חובות שנבדקו פרטנית ונמצא שאינם פגומים.לרבות הפרשה על ב  )א(

   (המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  - 3ביאור 
  סכומים מדווחים 

  ד. הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות ובגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים



  דוחות כספיים
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ליום 30 בספטמבר 2012 (בלתי מבוקר) 

יתרת הפרשה להפסדי אשראי

סך הכל

(במיליוני ש"ח)

הלוואות לדיור שחובה לחשב בגינן  

    469         9         4        456         854        208        62,195הפרשה להפסדי אשראי לפי עומק הפיגור (ב)

      19       14         5        -           35          17          1,327הלוואות לדיור אחרות 

    488       23         9        456         889        225        63,522סך הכל

ליום 30 בספטמבר 2011 (בלתי מבוקר) 

יתרת הפרשה להפסדי אשראי

סך הכל

(במיליוני ש"ח)

הלוואות לדיור שחובה לחשב בגינן  

     551         9         4        538          951        245         56,630הפרשה להפסדי אשראי לפי עומק הפיגור (ב)

       15       13         2         -            50          14           1,362הלוואות לדיור אחרות 

     566       22         6        538       1,001        259         57,992סך הכל

ליום 31 בדצמבר 2011 ( מבוקר) 

יתרת הפרשה להפסדי אשראי

סך הכל

(במיליוני ש"ח)

הלוואות לדיור שחובה לחשב בגינן  

     516       10         4        502          947        230         57,452הפרשה להפסדי אשראי לפי עומק הפיגור (ב)

       16       14         2         -            55          15           1,367הלוואות לדיור אחרות 

     532       24         6        502       1,002        245         58,819סך הכל

הלוואות לדיור 

פגומות או בפיגור של 

יותר מ-90 ימים (א)

הלוואות 

אחרתלדיור

יתרת חוב 

רשומה (ה)(ו)

סכום 

בפיגור (ג)

יתרת חוב 

רשומה

לפי 

עומק 

הפיגור (ד)

על 

בסיס 

קבוצתי

על 

בסיס 

פרטני

יתרת חוב 

רשומה (ה)(ו)

הלוואות 

לדיור

יתרת חוב 

רשומה

לפי 

עומק 

הפיגור (ד)

על 

בסיס 

קבוצתי

על 

בסיס 

פרטני

אחרת 

הלוואות לדיור 

פגומות או בפיגור של 

יותר מ-90 ימים (א)

סכום 

בפיגור (ג)

הלוואות לדיור 

פגומות או בפיגור של 

יותר מ-90 ימים (א)

הלוואות 

אחרת לדיור

יתרת חוב 

רשומה (ה)(ו)

סכום 

בפיגור (ג)

יתרת חוב 

רשומה

לפי 

עומק 

הפיגור (ד)

על 

בסיס 

קבוצתי

על 

בסיס 

פרטני

  
  

  יום. 90 -הלוואות לדיור פגומות והלוואות לדיור בפיגור של יותר מ  (א)

 2011בדצמבר  31-במיליוני ש"ח ו 7,593 2011 בספטמבר 30 -ב(  מיליוני ש"ח 8,297מזה: הלוואות לכל מטרה במשכון דירת מגורים בסך   (ב)

  .מיליוני ש"ח) 7,744

  כולל ריבית על סכום הפיגור.  (ג)

 222 2011בדצמבר  31-מיליוני ש"ח וב 259 2011 בספטמבר 30-ב( מיליוני ש"ח 213כולל יתרת הפרשה מעבר למתחייב לפי עומק הפיגור בסך   (ד)

 ).מיליוני ש"ח

 43,365 2011בדצמבר  31- מיליוני ש"ח וב 42,462 2011 רבספטמב 30-ב( מיליוני ש"ח 47,618מזה: הלוואות לדיור בריבית משתנה בסך   (ה)

 ).מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח  836 2011 בספטמבר 30-ב( מיליוני ש"ח 899היתרה כוללת אשראי בגין קבוצות רכישה המוצגות בסעיף בינוי ונדל"ן בסך של   (ו)

  .) מיליוני ש"ח 879 2011בדצמבר  31-וב

 

  (המשך)ה להפסדי אשראי אשראי לציבור והפרש - 3אור יב
  סכומים מדווחים 

  
  ה. פרטים נוספים על הלוואות לדיור ואופן חישוב ההפרשה להפסדי אשראי



  דוחות כספיים

211 
 

30 בספטמבר 

2012

30 בספטמבר 

31 בדצמבר 20112011

(מבוקר)(בלתי מבוקר)(בלתי מבוקר)

(במיליוני ש"ח)

נתונים א.
הון לצורך חישוב יחס ההון

 23,225                22,840                24,689               הון רובד 1, לאחר ניכויים

 18,020                16,961                18,437               הון רובד 2, לאחר ניכויים

 41,245                39,801                43,126               סך הכל הון כולל

יתרות משוקללות של נכסי סיכון

 258,601              259,625              256,663             סיכון אשראי

 9,011                  9,184                  9,310                 סיכוני שוק

 20,095                20,749                21,095               סיכון תפעולי (ב)
 287,707              289,558              287,068             סך הכל יתרות משוקללות של נכסי סיכון

יחס ההון לרכיבי סיכון (%)

8.60%7.89%8.07%יחס הון רובד 1 לרכיבי סיכון

15.02%13.75%14.34%יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

9.00%9.00%9.00%יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים

חברות בנות משמעותיות ב.

בנק לאומי למשכנתאות

8.43%8.58%8.58%יחס הון רובד 1 לרכיבי סיכון

12.05%12.89%12.88%יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

9.00%9.00%9.00%יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים

בנק ערבי ישראלי

12.45%10.61%11.30%יחס הון רובד 1 לרכיבי סיכון

16.43%15.01%15.60%יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

9.00%9.00%9.00%יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים

לאומי קארד בע"מ

15.50%14.40%14.80%יחס הון רובד 1 לרכיבי סיכון

15.50%14.40%14.80%יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

9.00%9.00%9.00%יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים

בנק לאומי ארה"ב (א)

11.33%10.29%10.49%יחס הון רובד 1 לרכיבי סיכון

14.26%13.04%13.26%יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

  10.00%10.00%10.00%יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי השלטונות המקומיים
  
 .1לפיכך היחסים המוצגים הינם לפי באזל  ,2לחשב יחס הלימות ההון בהתאם לבאזל  מחויבתבארה"ב אינה השלוחה   )א(

על פי גישת  2011 בספטמבר 30הגישה הסטנדרטית.  2בגין הסיכון התפעולי הינה על פי באזל  1הקצאת הון נדבך  2011החל מדצמבר   )ב(

 הבסיסי. רהאינדיקאטו

  

    לפי הוראות המפקח על הבנקים הלימות הון - 4אור יב
   "מדידה והלימות הון"בדבר  201-211מחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספר 

  סכומים מדווחים



  דוחות כספיים
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מטבע חוץ (א)מטבע ישראלי

פריטיםצמוד למדד

שאינםבמטבעותבדולרים שלהמחירים 

סך הכלכספיים (ב)אחריםבארוארה"בלצרכןלא צמוד

(במיליוני ש"ח)

נכסים

33,2812779,4951,3023,9543148,340מזומנים ופיקדונות בבנקים

29,1334,79714,4923,7521,8732,13656,183ניירות ערך

ניירות ערך שנשאלו או נרכשו                         

1,946-----1,946 במסגרת הסכמי מכר חוזר

133,09855,99135,2686,76610,32318241,464אשראי לציבור, נטו  

418--626811430אשראי לממשלות

2,3012,303----2השקעות בחברות כלולות

3,7513,751-----בניינים וציוד

5,2481843,96340129240610,494נכסים בגין מכשירים נגזרים

2,925391615886844,631נכסים אחרים (ג)

205,63961,52064,24812,26616,5309,327369,530סך כל הנכסים

התחייבויות

144,91929,28080,56618,82611,56771285,229פיקדונות הציבור

1,334176979178196-2,863פיקדונות מבנקים

456--3713027811פיקדונות מממשלות

ניירות ערך שהושאלו או נמכרו                       

1,248---1,189-59 במסגרת הסכמי מכר חוזר

אגרות חוב, שטרי התחייבות                          

6,24521,496437-11-28,189 וכתבי התחייבות נדחים

5,1786764,16454131938111,259התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

8,2015,4006053218054914,967התחייבויות אחרות

167,10357,15887,08819,58812,2731,001344,211סך כל ההתחייבויות

4,2578,32625,319(7,322)(22,840)38,5364,362הפרש

השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים:

--(4,939)23,3707,317(5,304)(20,444)מכשירים נגזרים (למעט אופציות) 

--79157(1,589)-1,353אופציות בכסף, נטו, (במונחי נכס בסיס)

--27756(224)-(109)אופציות מחוץ לכסף, נטו, (במונחי נכס בסיס)

8,32625,319(469)351(1,283)(942)19,336סך הכל כללי

השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים:

--154202(2,583)-2,227אופציות בכסף נטו (ערך נקוב מהוון)

  --1,90988897-(2,894)אופציות מחוץ לכסף, נטו, (ערך נקוב מהוון)
 כולל צמודי מטבע חוץ.  )א(
 בות מכשירים נגזרים שהבסיס שלהם מתייחס לפריט לא כספי.לר  )ב(
  כולל נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין.  )ג(

  

   דוח על נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה - 5ביאור 
  (בלתי מבוקר) 2012בספטמבר  30ליום 

  סכומים מדווחים 



  דוחות כספיים
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 מטבע חוץ (א)מטבע ישראלי

פריטיםצמוד למדד

שאינםבמטבעותבדולרים שלהמחירים 

סך הכלכספיים (ב)אחריםבארוארה"בלצרכןלא צמוד

(במיליוני ש"ח)

נכסים

41,1483278,7821,8352,5066454,662מזומנים ופיקדונות בבנקים

13,0066,9878,1665,9471,5062,74438,356ניירות ערך

ניירות ערך שנשאלו או נרכשו

1,252-----1,252 במסגרת הסכמי מכר חוזר

130,07152,16938,7696,7319,49877237,315אשראי לציבור, נטו  

403--26411227-אשראי לממשלות

2,3452,350----5השקעות בחברות כלולות

3,6153,615-----בניינים וציוד

3,7801296,70526851210211,496נכסים בגין מכשירים נגזרים

2,217794029344993,726נכסים אחרים (ג) 

191,47959,88363,47414,83714,0569,446353,175סך כל הנכסים

התחייבויות

138,90926,08573,34819,4129,336159267,249פיקדונות הציבור

2,4922212,954246414-6,327פיקדונות מבנקים

443--3320519312פיקדונות מממשלות

ניירות ערך שהושאלו או נמכרו

778---569-209 במסגרת הסכמי מכר חוזר

אגרות חוב, שטרי התחייבות 

28,573---4,95622,727890וכתבי התחייבות נדחים

3,5621,0376,8805714978912,636התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

7,5725,0416163711367614,055התחייבויות אחרות 

158,09355,31685,09020,27810,360924330,061סך כל ההתחייבויות

3,6968,52223,114(5,441)(21,616)33,3864,567הפרש

השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים:

--(5,045)17,9064,777(6,883)(10,755)מכשירים נגזרים (למעט אופציות) 

--133448315-(896)אופציות בכסף, נטו, (במונחי נכס בסיס)

--15(46)535-(504)אופציות מחוץ לכסף, נטו, (במונחי נכס בסיס)

8,52223,114(1,019)(262)(3,042)(2,316)21,231סך הכל כללי

השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים:

--759608350-(1,717)אופציות בכסף, נטו, (ערך נקוב מהוון)

  --(195)(864)1,460-(401)אופציות מחוץ לכסף, נטו, (ערך נקוב מהוון)
  כולל צמודי מטבע חוץ.  )א(
 יחס לפריט לא כספי.לרבות מכשירים נגזרים שהבסיס שלהם מתי  )ב(
  כולל נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין.  )ג(
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  (בלתי מבוקר) 2011בספטמבר  30ליום 
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 מטבע חוץ (א)מטבע ישראלי

פריטיםצמוד למדד

שאינםבמטבעותבדולרים שלהמחירים 

סך הכלכספיים (ב)אחריםבארוארה"בלצרכןלא צמוד

(במיליוני ש"ח)

נכסים

38,6663269,4411,5353,0037353,044מזומנים ופיקדונות בבנקים

19,8467,98510,7115,2621,5802,55247,936ניירות ערך

ניירות ערך שנשאלו או נרכשו 

1,225-----1,225 במסגרת הסכמי מכר חוזר

132,94852,42338,8256,77810,26383241,320אשראי לציבור, נטו  

448--4926710626אשראי לממשלות

2,2662,270----4השקעות בחברות כלולות

3,6533,653-----בניינים וציוד

4,2381556,6716633211111,573נכסים בגין מכשירים נגזרים

2,671799423586324,385נכסים אחרים (ג)

199,64761,16366,74813,69015,2369,370365,854סך כל הנכסים

התחייבויות

145,71925,91578,08418,79110,719176279,404פיקדונות הציבור 

1,4252132,688410320-5,056פיקדונות מבנקים

519--3918627519פיקדונות מממשלות 

ניירות ערך שהושאלו או נמכרו 

442---385-57 במסגרת הסכמי מכר חוזר

אגרות חוב, שטרי התחייבות

29,999---4,98724,582430וכתבי התחייבות נדחים

4,0866506,5583393518512,069התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

8,1294,9487263720868914,737התחייבויות אחרות

164,77056,49488,81819,59611,598950342,226סך כל ההתחייבויות

3,6388,42023,628(5,906)(22,070)34,8774,669הפרש

השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים:

--(5,264)18,9155,312(4,472)(14,491)מכשירים נגזרים (למעט אופציות) 

--716649(527)-(838)אופציות בכסף, נטו, (במונחי נכס בסיס)

--64(333)9-260אופציות מחוץ לכסף, נטו, (במונחי נכס בסיס)

8,42023,628(913)(211)(3,422)19,557197סך הכל כללי

השפעת מכשירים נגזרים מגדרים:

--873787(273)-(1,387)אופציות בכסף, נטו, (ערך נקוב מהוון)

  --38(582)(393)-937אופציות מחוץ לכסף, נטו, (ערך נקוב מהוון)
  כולל צמודי מטבע חוץ.  )א(
 לרבות מכשירים נגזרים שהבסיס שלהם מתייחס לפריט לא כספי.  )ב(
  חשיים ומוניטין.כולל נכסים בלתי מו  )ג(
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31 בדצמבר 302011 בספטמבר 2011

יתרות 

החוזים

יתרת 

ההפרשה 

להפסדי 

אשראי

יתרות 

החוזים

יתרת 

ההפרשה 

להפסדי 

אשראי

יתרות 

החוזים

יתרת 

ההפרשה 

להפסדי 

אשראי

(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:

2,19432,38972,0605אשראי תעודות

6,516736,993587,36082ערבויות להבטחת אשראי

13,1601811,9202111,46124ערבויות לרוכשי דירות 

16,81320715,74422315,698219ערבויות והתחייבויות אחרות

23,4692220,5792320,51923מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו

מסגרת חח"ד ומסגרות אשראי אחרות

14,3803013,7302914,03730בחשבונות לפי דרישה שלא נוצלו

24,6137024,7595522,97964התחייבויות בלתי חוזרות לתת אשראי שאושר ועדיין לא ניתן (א)

10,7461511,0861311,69417התחייבויות להוצאת ערבויות

-5,661-4,341-4,386מסגרות לפעילות במכשירים נגזרים שלא נוצלו

-2,668-2,098-2,410אישור עקרוני לשמירת שיעור ריבית בלאומי למשכנתאות 

מזה: חשיפות אשראי בגין מחויבות לספק נזילות למבני אגוח בחסות אחרים שלא נוצלו בסך 235 מיליוני ש"ח, 30 בספטמבר 2011 -  (א)

      223 מיליוני ש"ח,  31 בדצמבר 2011 – 229 מיליוני ש''ח). המחויבויות לעיל מהוות חלק קטן יחסית מהמחויבויות של אותם גופי איגוח.

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

215184216בשנה הראשונה

183174178בשנה השניה

166145157בשנה השלישית

144131141בשנה הרביעית

11310098בשנה החמישית

593513510מעל 5 שנים
1,4141,2471,300סך הכל

-323265התחייבויות לרכישת ניירות ערך(2)

233261321התחייבויות להשקעה בבניינים, בציוד ובאחרים(3)

---התחייבויות לחיתום ניירות ערך(4)

 פיקדונות עתידיים: עיסקאות עם מפקידים לקבלת פיקדונות גדולים במועדים עתידיים ובשיעורי ריבית קבועים שנקבעו (5)

 מראש במועד ההתקשרות

פירוט סכומי הפיקדונות העתידיים ומועדי ההפקדה כפי שנקבעו בתנאי העיסקאות:

171717בשנה הראשונה

171717בשנה השניה

121717בשנה השלישית

31212בשנה הרביעית

63-בשנה החמישית

---שנה שישית ואילך

496966סך הכל פיקדונות עתידיים

30 בספטמבר 2012

(בלתי מבוקר)

)א(

)א(

)א(

)א(

(א) סווג מחדש.

 התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות - 6 ביאור
  סכומים מדווחים 



  דוחות כספיים
  

216 
 

 תובענות משפטיות, לרבות בקשות מאוחדות מסוימות וחברותבמהלך העסקים השוטף הוגשו כנגד הבנק   (ג)
  לאישור תביעות ייצוגיות. 

באשר לסיכויי  לדעת הנהלת הבנק והנהלות החברות המאוחדות, המתבססות על חוות דעת משפטיות
התובענות, לרבות הבקשות לאישור התביעות הייצוגיות, נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות, במקום בו 

  רשות, לכיסוי נזקים כתוצאה מתובענות כאמור.נדרשו הפ

לדעת הנהלת הבנק והנהלות החברות המאוחדות סכום החשיפה הנוספת בשל תביעות שהוגשו נגד הבנק ונגד 
מיליון ש"ח ואשר אפשרות התממשותן  2החברות המאוחדות בנושאים שונים שסכום כל אחת מהן עולה על 

  ש"ח. ליוןמי 186 -אינה קלושה, מסתכם בסך של כ

  להלן פירוט של תובענות שהסכום הנטען בהן הוא מהותי: )1(

  בבית המשפט המחוזי  ,2006בספטמבר  12שהוגשה ביום  ,בקשה לאישור תביעה ייצוגית  .א
יפו, נגד הבנק ונגד בנק הפועלים ובנק דיסקונט. הסך הנטען של התביעה הייצוגית -אביב-בתל

  גוף הבקשה נטען כי הנזק לקבוצה הנטענת נאמד מיליארד ש"ח כאשר ב 7שמבוקש אישורה הוא 
ברור של סכום תביעה ספציפי לכל אחד מן  מיליארד ש"ח. לא נעשה בתובענה שיוך 10-ב

לטענת המבקשת, הבנקים המשיבים גבו מלקוחותיהם ריבית בגין אשראי שקלי לא   המשיבים.
ורים ובסכומים זהים וזאת צמוד, עמלת הקצאת אשראי ודמי ניהול קבועים בחשבונות חח"ד בשיע

את ניהול  בית המשפט המחוזי בת"אאישר  2008בינואר  21ביום  .הסדר כובל אסורמכתוצאה 
הבנק הגיש בקשת רשות ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון.  התביעה כתביעה ייצוגית.

את , 2010במאי  27ביום , היועץ המשפטי לממשלה ("היועהמ"ש")במסגרת הליכי הערעור הגיש 
 הינה כי החלטת בית המשפט המחוזי אינה יכולה לעמוד כפי שהיא מאחרהעמדה תמצית . עמדתו

וכי יש  ואין בזהות מחירים בין בנקים, כשלעצמה, כדי לבסס אפשרות סבירה לקיומו של הסדר כובל
 21ביום לדעתו להשיב העניין לבית המשפט המחוזי לשם השלמת בירור ומתן החלטה חדשה. 

קביעת הממונה על ההגבלים עמדה נוספת העוסקת במשמעות  הגיש היועהמ"ש 2011נובמבר ב
"הסדרים כובלים בין בנק הפועלים, בנק לאומי, בנק שכותרתה  2009באפריל  26העסקיים מיום 

" ("הקביעה"). דיסקונט, בנק המזרחי והבנק הבינלאומי שעניינם העברת מידע בנוגע לעמלות
וספת זו הינה כי לדעת היועהמ"ש הקביעה מצדיקה אישורה של הגשת תובענה תמציתה של עמדה נ

, שם צוין כי עניינה 2010ייצוגית. יצוין, כי היועהמ"ש התייחס לקביעה גם בשולי עמדתו מחודש מאי 
של הקביעה הוא עמלות ואילו עניינה של ההחלטה מושא הערעור הוא ריביות. ההליכים בבית 

 ם עד למתן החלטה בבקשת הרשות לערער שהגיש הבנק.המשפט המחוזי מעוכבי

הוגשו לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעה ובקשה לאישור תובענה  2006בנובמבר  23ביום   .ב
ייצוגית נגד הבנק ונגד בנק הפועלים בע"מ ובנק דיסקונט לישראל בע"מ. המבקשים טוענים כי 

שיעור גבוה בהרבה מזה הנגבה מן המגזר הבנקים גובים בגין אשראי למגזר משקי הבית ריבית ב
וכי קיים בניצול לרעה של מעמד מונופוליסטי המבקשים טוענים כי מדובר  .המסחרי והמגזר העיסקי

חשד ממשי שהעדר התחרות בין המשיבים, בכל הנוגע למגזר משקי הבית, הינו פרי הסדר כובל בין 
חיר המקובל לשירות אשראי למגזר משקי כן נטען כי מדובר בהטעיית הצרכנים לגבי המ הצדדים.

  הבית.

. סכום המיליארד ש"ח לפי שיטה שני 5.2- מיליארד ש"ח על פי שיטה אחת ו 5.6הנזק הנטען הינו 
 מיליארד ש"ח. הוגשה תגובת הבנק לבקשה 1.6הנזק הנאמד המיוחס ללקוחות הבנק הינו לפחות 
עד למתן  זובבקשה ורה על עיכוב ההליכים ה המחוזי לאישור התביעה כתביעה ייצוגית. בית המשפט

על ההחלטה לאשר את התביעה  החלטת בית המשפט העליון בבקשת הרשות לערער שהגיש הבנק
  ' לעיל, כייצוגית. אהמתוארת בסעיף 

תביעות זהות, נגד הבנק ונגד  260יפו -אביב-הוגשו לבית משפט השלום בתל 2008בינואר  3ביום   .ג
ש"ח לסך אלפי  787-כ ידי בית המשפט. סכומה של כל תביעה נע בין הסך שלכונסי הנכסים שמונו על 

ש"ח. על פי החלטת בית המשפט אוחד הדיון בכל התביעות הנ"ל, והם יידונו אלפי  1,350- של כ
מיליון ש"ח. התובעים הינם רוכשי דירות  276-כתביעה אחת. הסכום הכולל של התביעות הינו כ
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באילת. לטענת התובעים הבנק וכונסי הנכסים התרשלו בהשגחה על נופש בפרויקט מלון נופית 
הפרויקט ונמנעו מלממן את דמי השמירה וכתוצאה מכך נגרמו לתובעים נזקים גדולים לרבות ירידת 

תביעות נוספות שהוגשו נגד הבנק באותה עילה ומתבררות  5-ערך הדירות. תביעות אלו מצטרפות ל
ביום  מיליון ש"ח. 288.6-כ יעות בקשר לפרויקט זה מסתכם בסך שלבנפרד. סכומן הכולל של כל התב

, דחה בית המשפט המחוזי בתל אביב את אחת מהתביעות הנוספות שהוגשו נגד 2009באוגוסט  10
התביעות הנ"ל, התובעים הגישו ערעור על  260-וזהה ל רוכשים 3הבנק, אשר הוגשה בנפרד על ידי 

יכוב ההליכים בתביעות עד למתן פסק דין בערעור שהוגש על פסק ע בית המשפט הורה על פסק הדין.
התביעות  260נדחה הערעור ובעקבות זאת הגיש הבנק בקשה לדחיית  2010ביוני  17הדין הנ"ל. ביום 

נתן בית המשפט החלטה לפיה יש מקום למחיקת התביעות ובקש את  2010ביוני  20הנ"ל. ביום 
התובעים הגישו בקשות  בית המשפט על רצונם בהמשך ההליך.התובעים הודיעו ל תגובת הצדדים.

 14ביום לתיקון כתבי התביעה והבנק הגיש בקשה לדחיית התביעות על הסף עקב מעשה בית דין. 
התובעים הגישו ערעור על  קיבל בית המשפט את בקשת הבנק ודחה את התביעה על הסף. 2012במאי 

  פסק הדין לבית המשפט המחוזי.

יפו נגד הבנק, נגד בנקים נוספים ונגד -אביב-הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל 2007 פרילבא 1ביום   .ד
גופים שרכשו מן הבנקים את השליטה במנהלי קרנות נאמנות בקשה לאישור תובענה ייצוגית. סכום 

  מיליון ש"ח. 131-המבקשים בכ על ידיהתביעה הנטען כנגד הבנק מוערך 

או שהיו בשליטתו לפני  ,גבה הבנק ממנהלי קרנות בשליטתו 2004לטענת המבקשים, החל משנת 
עמלות ברוקראז' עבור ביצוע עסקאות בניירות ערך ובמט"ח בשיעור שמכר אותן לצדדים שלישיים, 

גבוה מזה שגבה מגופים אחרים ובכך פעל שלא כדין. הוגשה תגובת הבנק לבקשה לאישור התביעה 
  כתביעה ייצוגית.

יפו בקשה לאישור תובענה -אביב-וגשה נגד הבנק בבית המשפט המחוזי בתלה 2007ביוני  26ביום   .ה
לטענת התובע, עד לרפורמה בעמלות הבנקים, ִחייב הבנק את . ש"חמיליון  200 ייצוגית בסכום של

לקוחותיו בעמלה גבוהה מהמוסכם בתעריפון, באותם מקרים בהם בוצעה מכירה חלקית של ני"ע 
עמלה בסכום המינימום לני"ע הקבוע בתעריפון, כשבסוף הרבעון  במהלך הרבעון, בגינם חויבה

נותרה/נוצרה יתרה של ני"ע הנושאים אותו שם, בגינם גבה הבנק את העמלה על פי שיעורה, הקבוע 
טוען עוד, כי מסמכי הבנק והודעותיו אינם משקפים את סכומי עמלת מבקש ה אף הוא בתעריפון.

, כי הבנק מפר את חובת הגילוי הנאות וכי הודעותיו עולות הרבעוןדמי הניהול הנגבים בפועל במהלך 
 2011בספטמבר  8. הוגשה תגובת הבנק לבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית. ביום כדי הטעיה

הגיש  2011בנובמבר  6דחה בית המשפט המחוזי את הבקשה לאישור התביעה כייצוגית. ביום 
   .פסק הדין הנ"ללבית המשפט העליון ערעור על  המבקש

יפו בקשה לאישור -אביב-הוגשה נגד הבנק בבית המשפט המחוזי בתל 2007בספטמבר  25ביום   .ו
בעקבות הגשת בקשת עילות תביעה שונות.  8מיליון ש"ח הכוללת  435-תביעה ייצוגית בסכום של כ

כי על עילות בקשת האישור, וקבע  8מתוך  7ידי הבנק, הורה בית המשפט על מחיקת  סילוק על
המבקשים להודיע באיזו עילה הם בוחרים להמשיך לנהל את ההליך. המבקשים הודיעו כי ההליך 

ינוהל בעילה הנוגעת לאופן חישוב עמלת דמי ניהול ני"ע בתום הרבעון. על פי הטענה, בכל מקרה בו 
וב סכום עמלת דמי ניהול ני"ע המחושב בתום רבעון נמוך מסכום עמלת המינימום לפיקדון הנק

, רק אם סכומם הכולל של דמי ניהול ני"ע שנגבו בתעריפון, יש לגבות את עמלת המינימום לפיקדון
. משחישב הבנק את סכום עמלת המינימום ןלפיקדובמהלך הרבעון, נמוך מסכום עמלת המינימום 

 בתום רבעון, מבלי להתחשב בסכומי עמלת דמי הניהול שנגבו במהלך הרבעון, הוא נהג שלא בהתאם
הסכום שייחסו המבקשים לעילה זו בבקשה  להוראות התעריפון, ובניגוד לאופן בו יש לפרשן.

ניתן פסק דין הדוחה את הבקשה לאישור התביעה  2011ביוני  12מיליון ש"ח. ביום  30-מסתכם בכ
ערעור לבית המשפט העליון על פסק הדין  מבקשהגיש ה 2011בספטמבר  8כתביעה ייצוגית. ביום 

  .הנ"ל

הוגשה לבית המשפט המחוזי בת"א תביעה ובקשה לאישורה כתביעה ייצוגית.  2008במאי  6ביום   .ז
בהוצאות שמתנהלים נגדם הליכים משפטיים, הבנק מחייב חשבונות לקוחות  ,לטענת התובעת

 "הוראות –ערכאה שיפוטית, בניגוד להוראות המפקח על הבנקים שלא אושרו על ידי  משפטיות
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כאשר הבנק מחייב את כי , נטען חיוב לקוחות בשכר טרחה של עורך דין". כמו כן -ין ניהול בנקאי תק
חשבונות לקוחותיו בהוצאות משפטיות (הן אלה שאושרו על ידי ערכאה שיפוטית, והן אלה שלא), 

גובה הבנק בגין הוצאות אלה ריבית בשיעור הריבית החלה בחשבון (במקרים רבים, ריבית פיגורים) 
והפרשי הצמדה, כפי שרשאי הבנק לגבות, בהתאם לחוק פסיקת רבית והצמדה, תשכ"א  ולא ריבית

. הסעד המבוקש הינו השבת הסכומים אשר גבה הבנק ביתר והוראות חוק ההוצאה לפועל 1961 –
נטען, כי "מדובר בסכומי עתק", וכי התובענה מוגשת בשם כל לקוחות הבנק  אך ללא נקיבת סכום,

גין הוצאות משפטיות, במהלך שבע השנים שלפני הגשת הבקשה לאישור אשר חשבונם חויב ב
 18התובענה כייצוגית. הוגשה תגובת הבנק לבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית. ביום 

 2009בנובמבר  15, אישר בית המשפט המחוזי את התביעה כתביעה ייצוגית. ביום 2009באוקטובר 
צוע החלטתו לאשר את התביעה כייצוגית, וזאת עד להחלטת הורה בית המשפט המחוזי על עיכוב בי

בנובמבר  18ביום  הבנקעל ההחלטה האמורה, שהגיש ערעור בקשת רשות בית המשפט העליון ב
למתן רשות ערעור על החלטת  בקשת הבנק נמחקה בבית המשפט העליון 2011ביולי  27ביום  .2009

   .והדיון בתביעה הוחזר לבית המשפט המחוזי בית המשפט המחוזי לאשר את התביעה כייצוגית

יפו בקשה לאישור תביעה כייצוגית -אביב-הוגשה לביהמ"ש המחוזי בתל 2008בספטמבר  28ביום   .ח
נגד הבנק, בנק הפועלים, בנק דיסקונט ובנק אוצר החייל. על פי הנטען, הבנק  ליון ש"חימ 672בסך 

(זכות  25מסחר רציף באופציות על מדד ת"א גובה בהסתר עמלה בלתי חוקית מלקוחות העוסקים ב
, היא עמלת מימוש במועד ובמחיר נתון) 25לרכוש או למכור את סל המניות המרכיב את מדד ת"א 

הבנקים מנצלים את העובדה שהסכומים עוברים מהבורסה לאוחזי  על פי הטענה, .אופציות מעו"ף
הנגבית מתוך התקבול שמקבל הלקוח  0.5%האופציות דרכם, וגוזרים מהתשלום עמלת מימוש בסך 

חישוב הסכום המגיע למחזיק האופציה עוד נטען, כי שהינו בעל אופציה פוקעת המזכה בתשלום. 
אינו פשוט בגלל שמדד הפקיעה אינו סכום מדוייק ואינו מתפרסם בפרסום רשמי, ולכן הלקוח לא 

עבורו נוכתה עמלה. עילת התביעה יודע בדיוק איזה סכום הגיע לו ולא יכול לדעת שמהסכום שהגיע 
מתבססת על כך שהבנקים לא פרסמו כי הם גובים עמלת מימוש, לא כללו עמלה זו במסגרת 

ההתקשרויות עם הלקוחות ויצרו מצג שווא בפני הלקוחות לפיו העמלה היחידה שהם גובים הינה 
שהם שולחים עמלת מכירה וקניה. אמנם הבנקים מפרטים את העמלה שנגבתה בהודעה נפרדת 

בשלבים מאוחרים יותר לביצוע הפעולות, אך לטענת התובעים לקוחות מסוגם אינם עוקבים אחרי 
הודעות אלו ואינם יודעים לנתחם. הקבוצה שהוגדרה הינה לקוחות שהתקשרו עם מנהלי תיקים 

. לטענת התובעים הם השתמשו בהגדרה מצמצמת של 25בקשר עם מסחר באופציות על מדד ת"א 
צת הלקוחות על מנת לטעון שקל יותר להסתיר מקבוצה זו את חיובי העמלות (יחסית ללקוחות קבו

נזק משותף של כלל לקוחות הבנקים בגין  -שסוחרים שלא באמצעות מנהלי תיקים). הסעד הנדרש 
סכומי עמלות המימוש שנגבו במהלך שבע השנים האחרונות. הוגשה תגובת הבנק לבקשה לאישור 

, התקיימו ישיבות הוכחות, הוגשו סיכומי התובעים וכן הוגשו סיכומי עה ייצוגיתהתביעה כתבי
  דחה בית המשפט המחוזי את התביעה. 2012באפריל  19ביום  .הבנק

למתן צווים הצהרתיים  תביעה ,, הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז2009באוקטובר  29ביום   .ט
דיסקונט, בנק  נק, בנק הפועלים, בנקהקובעים, בין היתר, כי שבעת הבנקים המשיבים, (הב

בנק מרכנתיל דיסקונט ובנק איגוד), אינם זכאים לחייב את המבקשים  הבינלאומי, בנק המזרחי,
בהפרשים בגין ריבית "הפרה", כהגדרתה בתובענה, וכי יש להפחית את סכום הפרשי ריבית ההפרה, 

מבקשים לקבוע, כי הבנקים זכאים . לחלופין, מיליון ש"ח 37לסך של מיליון ש"ח  841מסך של 
בלבד,  1961- לחייב את המבקשות בהפרשים בגין ריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א

ואילך. טענת המבקשות בין היתר  2003במאי  12וזאת ביחס לחוב המבקשות שהצטבר שהחל מיום 
(א) לחוק החוזים 15סעיף "ריבית ההפרה" אינה אלא "פיצוי מוסכם", כמשמעות מונח זה ב הינה כי

, אשר בית המשפט רשאי להפחיתו "אם מצא שהפיצויים נקבעו ללא כל יחס 1970-(תרופות), תשל"א
סביר לנזק שניתן היה לראותו מראש בעת כריתת החוזה כתוצאה מסתברת של ההפרה"; כי הפחתת 

צדדים; כי חיוב הפרשי ריבית ההפרה מתחייבת גם מפרשנות הסכם ההלוואה בהתאם לאומד דעת ה
המבקשות בריבית הפרה תהווה אכיפה בלתי צודקת של הסכם ההלוואה; כי עמידת הבנקים על 

חיוב המבקשות בריבית הפרה מהווה חוסר תום לב; וכי גבייתה על ידי הבנקים של ריבית ההפרה 
ים אין בתובענה שיוך כספי לחלקו של כל אחד מהבנק תהווה עשיית עושר ולא במשפט על ידם.

בסכום ההפרש בגין ריבית ההפרה, אך פורטו אחוזי ההשתתפות של הבנקים במימון, כשחלקו של 
 מיליון 829הוגשה תביעה כספית על סך של  2010בפברואר  11 . ביום24%הבנק הינו על פי הנטען, 
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ש"ח, חלף התביעה לצווים ההצהרתיים שנמחקה. הוגש כתב הגנה; הוגשו תצהירי עדות ראשית; 
  ת נשמעות ההוכחות בתביעה. וכע

, הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, תביעה ובקשה לאישורה כייצוגית 2008בנובמבר  26ביום   .י
כנגד הבנק, הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, בנק איגוד לישראל בע"מ ובנק מזרחי טפחות 

(על פי תחשיבי התובע), אשר ש"ח מיליון  68-בע"מ, התביעה מבוססת על נזקים נטענים, בסך של כ
נגרמו לכל לקוחות הבנקים אשר נוכה מס במקור מרווחיהם מריבית בגין אגרות חוב ו/או מדיבידנד 

ועד ליום הגשת התביעה. על פי הנטען, ניכו הבנקים מס ביתר,  2003בינואר  1בגין מניות, וזאת מיום 
תשואה המתקבלת. לשיטת התובע, היה עת ניכו את שיעור המס במקור, עובר לגביית העמלות מן ה

על הבנקים להפחית העמלות מן ההכנסה נשוא ניכוי המס במקור, ורק לאחר מכן לבצע הניכוי 
לפקודת מס הכנסה, בסווגו את העמלות כהוצאה בייצור  17במקור. התובע מבסס טענתו על סעיף 

. לטענת התובע, בעשותם הכנסה בשנת המס, שיש להביאן בחשבון במסגרת חישוב ההכנסה החייבת
כאמור, הפרו הבנקים את חובות הזהירות, הנאמנות והגילוי הנאות כלפי הקבוצה, החלות עליהם 

לפי חוק הבנקאות, חוק הגנת הצרכן ופקודת הנזיקין וכן את חובת תום הלב החלה עליהם. כן נטען, 
נות, הפרת חובה חקוקה כי הבנקים גרמו לקבוצה נזק וחסרון כיס וכי התנהגותם עולה כדי רשל

, הגישו הצדדים  לבית המשפט, בקשה לאישור הסדר 2012במאי  30ביום ועשיית עושר ולא במשפט. 
  פשרה. בית המשפט קבע מועד לדיון בבקשה.

הוגשה בבית המשפט המחוזי מרכז בקשה לאישור תובענה ייצוגית בסכום נטען  2010במאי  3ביום   .יא
ועד הגשת התובענה. המבקש מעוניין לייצג כל מחזיק אג"ח של מיליון ש"ח, נכון למ 209- של כ

. 2007חפציבה חופים בע"מ ("חפציבה חופים") ערב הפסקת המסחר בהן בתחילת חודש אוגוסט 
, בסמוך לסוף כל רבעון, העמיד הבנק לחברה בבעלותו 2007-2006המבקש טוען כי במהלך השנים 

של עשרות מיליוני ש"ח. לטענת המבקש, כספים אלה המלאה של מר בועז יונה הלוואות בסכומים 
לציבור מצגי שווא רגעיים וסייעו לה להציג לחשבונה של חפציבה חופים, לפרק זמן קצר הועברו 

בנוגע למצבה האמיתי. המבקש טוען, כי כתוצאה משיתוף הפעולה של הבנק וממצגי השווא שהוצגו 
באיגרות החוב של חפציבה חופים. הוגשה תגובת לציבור נמחקו בסופו של דבר השקעות המחזיקים 

  הבנק לבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית.

אביב בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד -המשפט המחוזי בתל- הוגשה לבית 2011ביולי  13ביום   .יב
חברת שירותי בנק אוטומטיים בע"מ (להלן: "שב"א") וכנגד בנק הפועלים בע"מ, בנק לאומי לישראל 

ע"מ, הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ובנק דיסקונט לישראל בע"מ. שב"א הינה חברת ב
שירותים משותפת בבעלות הבנקים הנזכרים לעיל, אשר בין יתר פעילויותיה מפעילה רשת עצמאית 

בעת משיכת מזומנים נטען, כי בקשה ב. )ATM(של מכשירי בנק אוטומטיים למשיכת מזומנים 
ידי שב"א, לא ניתן למשתמש גילוי נאות על כך שנוסף על העמלה  טומטי המופעל עלממכשיר בנק או

 הבנק שבו מתנהל חשבונו בעמלה נוספת. על ידישגובה שב"א בגין פעולת המשיכה, הוא יחויב 
בנוסף, נטען בבקשה כי הבנקים אינם רשאים לגבות מלקוחותיהם עמלה נוספת, לאחר שחויבו כבר 

פי הערכות המבקשים,  ידי שב"א. סכום התביעה הייצוגית הכולל הנטען, על על בגין פעולת המשיכה
הנתבעים. מתקיים בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. לא צוינה חלוקה בין  ש"חמיליון  153.3הינו 

  הליך גישור בין  חלק מהצדדים.

ת, כפי שיפורט להלן. כמו כן תלויות ועומדות נגד הבנק תובענות, לרבות בקשות לאישור תביעות ייצוגיו )2(
לדעת הנהלת הבנק, המתבססת על חוות דעת משפטיות באשר לסיכויי הליכים משפטיים אלה, בשלב זה 

  הפרשה.  לא ניתן להעריך את סיכוייהן ומטעם זה לא בוצעה בגינן

יפו בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד -אביב-הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל 2008ביוני  30ביום   .א
וכן כנגד בנק דיסקונט לישראל בע"מ ובנק הפועלים בע"מ (להלן: "הבנקים"). נטען כי הבנקים  הבנק

הגבל עסקי בלתי חוקי לעניין שיעורי העמלות שהם גובים מלקוחותיהם, ניצלו לרעה את קיימו 
כוחם המונופוליסטי (בהיותם, לפי הטענה, "קבוצת ריכוז") והתעשרו שלא כדין על חשבון 

. נטען, כהערכה, כי אלמלא תיאומי המחירים בין הבנקים, היו העמלות נמוכות יותר לקוחותיהם
מיליארד ש"ח, כאשר בכותרת  3.5בסך של הוערך . סכום הנזק המצרפי 25%לפחות בשיעור של 

מיליארד ש"ח. לא נערך יחוס ספציפי של סכום הנזק הנתבע  3הבקשה צוין כי סכום התביעה הינו 
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אולם צוין בבקשה כי חלקו היחסי של הבנק מנתח הפעילות הבנקאית בישראל  מכל אחד מהבנקים,
הדיון בתיק אוחד . הוגשה תגובת הבנק לבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית. 30%- מוערך בכ

החליט בית המשפט  2009בנובמבר  29עם תובענה מאוחרת יותר (ראו תיאורה בסעיף ב להלן). ביום 
ענה למשך שנתיים ימים (בכפוף להוראות שנקבעו באותה החלטה) וזאת לעכב את ההליכים בתוב

 לאור כוונת המשיבים בבקשה לאישור להגיש לבית הדין להגבלים עסקיים ערר על קביעת הממונה
החליט בית המשפט להמשיך ולעכב את ההליכים  2012בפברואר  23ביום  .2009באפריל  26מיום 

  ים עסקיים בערר שהוגש על קביעת הממונה.בפניו עד להכרעת בית הדין להגבל

, הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד 2009באפריל  27ביום   .ב
הבנק, בנק הפועלים, בנק דיסקונט, בנק מזרחי טפחות והבנק הבינלאומי. הבקשה מתבססת על 

לטענת המבקשים, בהתאם לקביעה,  .2009באפריל  26קביעת הממונה על ההגבלים העסקיים מיום 
הבנקים ערכו הסדרים כובלים לחילופי מידע ביחס לעמלות, אשר פגעו בתחרות ביניהם וגרמו נזק 

לחברי הקבוצה שייצוגה מתבקש, ואשר מצא את ביטויו בתשלום עמלות ביתר. המבקשים מעמידים 
"ח. לא נעשה בתובענה שיוך מיליארד ש 1את סכום התביעה הייצוגית הנטען נגד כל המשיבים על 

ברור של סכום תביעה ספציפי לכל אחד מן המשיבים. ההליכים בבקשה לאישור עוכבו לשנתיים 
 2012בפברואר  23ביום המתוארת בסעיף א לעיל.  2009בנובמבר  29ימים, כאמור בהחלטה מיום 

גבלים עסקיים החליט בית המשפט להמשיך ולעכב את ההליכים בפניו עד להכרעת בית הדין לה
  בערר שהוגש על קביעת הממונה.

הוגשה לבית המשפט המחוזי בת"א בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד הבנק.  2011במרס  27ביום   .ג
הינה כי הבנק העמיד מסגרות אשראי חד צדדיות וגבה בגינן עמלות וכן גבה ריבית  המבקשתטענת 

להוראות  325הוראה בניגוד לשרת, וזאת מעבר לריבית הקבועה למדרג הגבוה באותה מסגרת מאו
י האמורה, מוערך על יד 325מיום כניסתה לתוקף של הוראה מס'  ,ניהול בנקאי תקין. הנזק המצרפי

לאחר שהוגשה תגובת הבנק לבקשה לאישור התביעה מיליון ש"ח.  90-בסכום של כהמבקשת 
 19בבקשת ההסתלקות. ביום כייצוגית, הגישה התובעת בקשה להסתלק ממנה. טרם ניתנה החלטה 

המבקשת בקשה נוספת לאישור תביעה ייצוגית נגד הבנק בטענה כי הבנק מסווג  הגישה 2012במרס 
אשראי חד צדדי כאשראי זמני וגובה באופן זה עמלות וריביות האסורות לפי דין. הנזק המצרפי 

  ש"ח.מיליון  90-המבקשת בכ על ידיהנטען מוערך 

הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד  2011בספטמבר  6ביום   .ד
הבנק בנושא אי תשלום ריבית והפרשי הצמדה על זיכויים המגיעים ללקוח בגין חיובים שנגבו על ידי 

ליון ש"ח, לתקופה ימ 40-בסך של כ מבקשמוערך על ידי ה סכום הנזק הכולל לקבוצההבנק ביתר. 
למספר   ת למועד הגשת התביעה, וזאת בהסתמך על הנחות משוערות ביחסשל שבע השנים הקודמו

וסכום  החשבונות המתנהלים בבנק, שיעור ממוצע של מספר וסכומי חיוב שגויים בחשבון בשנה
שר בית המשפט את הסתלקות י, א2012 סבמר 18. ביום משוער למקרה  ריבית והפרשי ההצמדה

  .ייצוגיתכתובענה המבקש מהבקשה לאישור ה

הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תביעה ייצוגית בסך  2011בדצמבר  11ביום   .ה
בקשר עם גביית עמלת טיפול במזומנים הנגבית בעת טיפול הפקיד הבנק כנגד מיליון ש"ח  74של 

הוא  המצוין בתעריפון הבנק סכום העמלה ש"ח.לפי א 10במזומנים (שטרות) שסכומם עולה על 
הבנק רשאי לגבות את העמלה רק בגין הסכום שמעל עשרת  ,משווי העסקה. לטענת המבקשת 0.15%

  ., כפי שנהוג בבנקאלפים ש"ח ולא מן השקל הראשון

אביב בקשה לאישור תובענה -המשפט המחוזי בתל-הוגשה לבית 2012 סבמר 7 ביוםלבנק כי  נודע  .ו
), ובעלי המניות שלה: פועלים, לאומי, "א"שבייצוגית כנגד חברת שירותי בנק אוטומטיים בע"מ ("

בע"מ  כספונטהבינלאומי, דיסקונט ומזרחי (מזרחי העביר בעלותו ונשאר בעל זכויות), וכנגד חברת 
הינן חברות שירותים  וכספונט"א שב. ווריפוןנאמנויות,  פישמןובעלי מניותיה כא"ל, תמיר 

יכת מזומנים. בבסיס הבקשה לאישור המפעילות רשתות עצמאיות של מכשירי בנק אוטומטיים למש
עומדת טענה, לפיה הנתבעים גובים עמלות משיכה מופרזות באמצעות הגבלת סכומי משיכה 

הגבלה  ש"ח 500"א ו שבהגבלה בכספומט של  ש"ח 2000בכספומטים המרוחקים מסניף בנק (
אלץ לבצע ), באופן שלקוח שמבקש למשוך סכום הגבוה מתקרת המשיכה, נכספונטבכספומט של 
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סדרה של משיכות אשר בגין כל אחת מהן ישלם עמלה גבוהה. כלפי הבנקים המשיבים טוענים 
מתוקף היותם בעלי מניות ובעלי  וכספונט"א שבהמבקשים כי הם אחראים לכל מחדליהן של 

מיליארד  2.2פי הערכות המבקשים, הינו כ -. סכום התביעה הייצוגית הכולל הנטען, עלןהשליטה בה
 הבקשה לא הומצאה לבנק. . לא צוינה חלוקה בין הנתבעים.ש"ח

, הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה ובקשה לאישורה כתביעה 2012באוקטובר  11ביום   .ז
ייצוגית נגד לאומי, הבינלאומי, מזרחי ודיסקונט. לטענת התובעים, תשלומים ששולמו על ידי 

ישירות לתיקי ההוצל"פ, התעדכנו בחשבון הבנק שלהם  לקוחות הבנק שנגדם מתנהלים הליכי גבייה,
במועד מאוחר למועד התשלום. כתוצאה מעדכון מאוחר של התשלומים בחשבון הבנק, נגרמו 

לתובעים חיובי יתר של ריבית. לטעת התובעים, קיימת חשיבות, מבחינת הלקוח, לרישום בחשבון 
המבוקשים בתביעה ובבקשה הינם: השבת הבנק ולא יתכנו שני ימי ערך לאותו תשלום. הסעדים 

הסכומים ששילמו הלקוחות ביתר וצווי עשה וצווים הצהרתיים לעדכון התשלומים בחשבונות, 
מעתה ואילך, לפי יום הערך בו שולמו הסכומים בהוצאה לפועל וכן תיקון חשבונות שעדיין מתנהלים 

ום התביעה הייצוגית אינו ניתן בהם הליכים, בהתאם לימי הערך הנכונים. לטענת התובעים, סכ
 להערכה בשלב זה.

חברות בנות  להלן פירוט של תובענות ובקשות לאישור תביעות ייצוגיות בסכומים מהותיים שהוגשו נגד )3(
חברות הבנות). לדעת הנהלת הבנק, ובהסתמך על דעת הנהלת כל אחת מחברות הבנות,  - של הבנק (להלן 

טיים של חברות הבנות באשר לסיכויי הליכים אלה, נכללו המתבססת על חוות דעת היועצים המשפ
  בדוחות הכספיים הפרשות נאותות, במקום בו נדרשו הפרשות, לכיסוי נזקים כתוצאה מתביעות כאמור:

בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד  2000ביוני  21יפו הוגשה ביום -אביב-לבית המשפט המחוזי בתל  .א
:"בלמ"ש") סכום התביעה, שמתבקש אישורה כתביעה ייצוגית, בנק לאומי למשכנתאות בע"מ (להלן

  מיליון ש"ח. 100-ידי המבקשים בכ מוערך על

נעשית על ידי בלמ"ש או מטעמו  , במסגרת הערכת שווי מבנה הנכס לצורך ביטוחו,לטענת המבקשים
 ידי לקוחות בלמ"ש. הערכת שווי מופרזת של המבנה, דבר הגורם לתשלום יתר של פרמיה על

 ןבענייבהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי, הדיון בתביעה מעוכב עד אשר יוכרעו הערעורים 
   .להלן .ו3הנסקר בסעיף 

הוגשה כנגד בלמ"ש וכנגד מגדל חברה לביטוח בע"מ ("מגדל") בקשה לאישור  2006בדצמבר  2ביום   .ב
משוער לטענת סכום התביעה התגמולי ביטוח חיים חלקיים.  תובענה ייצוגית בקשר לתשלומי

  מיליון ש"ח. 150המבקשת 

על פי הנטען בבקשה: לווים הנוטלים הלוואה מבלמ"ש יכלו להצטרף להסדר ביטוח חיים ללווים, 
שבו המבטחת היא מגדל; על לווים שהצטרפו לביטוח חיים כאמור נמנים לווים שקיבלו כאשר אירע 

, וזאת ם הביטוח והן מיתרת ההלוואהמקרה הביטוח, תגמולי ביטוח חלקיים בשיעור נמוך הן מסכו
אישר בית  2010בספטמבר  7הצדדים הגיעו להסדר פשרה בתיק ובתאריך בניגוד למובטח ללווים. 
הוגש על ידי  2010אוקטובר  28אביב את ההסדר, בשינויים מסוימים. ביום -המשפט המחוזי בתל

המבקשת והגמול המיוחד שכר הטרחה לב"כ בעניין ב"כ המבקשת ערעור לבית המשפט העליון 
, 2011בינואר  9המשפט מיום -בית המשפט המחוזי. בהתאם להחלטת ביתנפסקו על ידי למבקשת ש

 2012ביולי  19ביום   .ושפע מתוצאות הערעורהבשלב ראשון חלקו החלוט של ההסדר, אשר לא  יושם
שלמו (בחלוקה שווה התקיים הדיון בערעור, במסגרתו הוחלט, בהסכמת הצדדים, כי בלמ"ש ומגדל י

כשכר טרחה  ש"חאלפי  180ביניהם), כתוספת לסכומים ששולמו על ידם עד כה, סכום כולל נוסף של 
   .בלמ"ש שלם את חלקו בסכומים האמוריםוגמול מיוחד. 

, הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד 2009באפריל  5ביום   .ג
 לות בע"מ, מטבעות עולם בע"מ, חברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מסטנדרד & פורס מע

, ערן פוקס, רוני בירם, יעקב הרפז ואקסלנס השקעות בע"מ. סכום התביעה ("החברה לנאמנות")
מיליון ש"ח. לא נעשה בתובענה שיוך ברור של סכום  84-הייצוגית הנטען נגד כל המשיבים עומד על כ

הבקשה לאישור מתייחסת לאג"ח שהנפיקה מטבעות עולם, חד מן המשיבים. תביעה ספציפי לכל א
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. לטענת המבקש, עם קריסת ליהמן .Lehman Brothers Bankhaus A.G, שהנפיק Notes-שגובו ב
 כלפי החברה לנאמנות, ששימשה כנאמן למחזיקיברדרס, צנח מחיר האג"ח והופסק המסחר בהן. 

נקטה בפעולות שונות כדי למנוע או , טוען המבקש כי לא האג"ח שהונפק על ידי מטבעות עולם
 לצמצם, לשיטת המבקש, את הנזק שנגרם לטענתו למחזיקי האג"ח.

, הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד 2009 ביוני 23ביום   ד.
מנות של בנק לאומי חברה לנא סטנדרד & פורס מעלות בע"מ, קשת אגרות חוב בע"מ ("קשת"),

לישראל בע"מ ("החברה לנאמנות"), אהרון בירם, ערן פוקס, מוטי מערבי, רמי אורדן, אקסלנס 
) בע"מ ואקספרט פיננסיים בע"מ. סכום התביעה הייצוגית הנטען נגד כל 1993נשואה חיתום (

ספציפי לכל מיליון ש"ח. לא נעשה בתובענה שיוך ברור של סכום תביעה  286- המשיבים עומד על כ
, שהנפיק Notes-הבקשה לאישור מתייחסת לאג"ח שהנפיקה קשת, שגובו באחד מן המשיבים. 

Lehman Brothers Bankhaus A.G. לטענת המבקש, עם קריסת ליהמן ברדרס, צנח מחיר האג"ח .
  כלפי החברה לנאמנות, ששימשה כנאמן למחזיקי האג"ח שהונפק  והופסק המסחר בהן.

  נקטה בפעולות שונות כדי למנוע או לצמצם, לשיטת המבקש, וען המבקש כי לא על ידי קשת, ט
לבקשה לאישור התביעה לנאמנות הוגשה תגובת החברה את הנזק שנגרם לטענתו למחזיקי האג"ח. 

 כתביעה ייצוגית. 

 ייצוגית, שהוגשו כתובענה לאישורה ובקשה תביעה ללאומי קארד הומצאה 2012בינואר  19 יוםב  ה.
 דובל וחברת מ"בע ישראכרט חברת וכנגד לאומי קארד ית המשפט המחוזי בתל אביב כנגדבב

 בחובתן הנטענת התרשלו ישראכרט חברת מ. על פי הנטען, לאומי קארד וכן"בע ואינטרנט מחשבים
מרמת  הטענה, כתוצאה פי עימם. על שסולקים העסק בתי אצל המידע אבטחת רמת על לפקח

 .האשראי כרטיסי מספרי של המידע דליפת אירעה מסוימים נטרנטאי באתרי לקויה אבטחה
 .נפגעה פרטיותם זה דלפו ובאופן שלטענתם, פרטיהם אשראי, כרטיסי הינם מחזיקי התובעים
, הגישה לאומי קארד 2012במאי  14ביום  מיליון ש"ח.  75-התביעה בכ עילות את מעריכים התובעים

  ור התביעה כייצוגית על הסף.לבית המשפט בקשה לסילוק הבקשה לאיש

בקשה לאשר הגשת תובענה ייצוגית  1997ביולי  17יפו הוגשה ביום -אביב-לבית המשפט המחוזי בתל  ו.
בנקים  "בלמ"ש") ביחד עם :על סך של למעלה ממיליארד ש"ח, כנגד בנק לאומי למשכנתאות (להלן

מבנה של לווים. לטענת  למשכנתאות נוספים בקשר עם גביית עמלות ביטוחי חיים וביטוחי
המבקשים, במסגרת נטילת ההלוואה הם צורפו לביטוח חיים או ביטוח נכס שנערכו באמצעות 
  הבנקים המשיבים. לטענתם, חלק מדמי הביטוח הגיע לידי הבנקים המשיבים וזאת שלא כדין. 

המשפט  עם זאת קבע בית מחק בית המשפט את התביעה הכספית על הסף. 1997בנובמבר  17ביום 
. בית המשפט 1996במאי  10כי ניתן לדון בעתירה לסעד הצהרתי ביחס לעילות שנוצרו קודם ליום 

קבע כי העילות שניתן יהיה לדון בהן במסגרת זו הינן "בנושא הסדר הכובל וסוגית הביטוחים 
משפט הצדדים מעדכנים את בית ה .על ידי כל הצדדים לתיקערעורים הוגשו השונים". על החלטה זו 

בעקבות הליך גישור שהתנהל בין .העליון מעת לעת באשר להליכי הסדר פשרה המתואר להלן
הוגש לבית המשפט הסדר פשרה בין הצדדים, לפיו ישלמו כל הבנקים המשיבים בבקשה  הצדדים,

ליון ימ 3ליון ש"ח כתרומה למטרות ציבוריות נבחרות, וסכום כולל נוסף של ימ 17סכום כולל של 
מול וכשכר טרחה למבקשים ולבאי כוחם, ובכך יסתיימו כל ההליכים המשפטיים בתיק. ש"ח כג

 ידי בית המשפט ובלמ"ש-הסדר הפשרה אושר על. 27.601%בתשלום עומד על  בלמ"שחלקו של 
  .פיו-עלאת חלקו שילם 

טפחות בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד בלמ"ש ונגד בנק מזרחי , הוגשה 2011בספטמבר  7ביום   ז. 
  הנטען נגד כל הבנקים המשיבים עומד על  בע"מ ובנק הפועלים בע"מ. סכום התביעה הייצוגית

-כוסכום התביעה הייצוגית הנטען נגד בלמ"ש עומד על  ,2010בינואר  1 נכון ליוםש"ח מיליון  927-כ
ית דריבית המבקשים טוענים כי הבנקים המשיבים גבו מנוטלי הלוואות לדיור "ריב ש"ח.מיליון  327

, בניגוד לדין וכן בניגוד להוראות הסכמי ההלוואה הקובעות כי רק יתרת הקרן הבלתי "מראש
מסולקת נושאת ריבית. הסעדים הנתבעים הם תשלום פיצויים ו/או השבה של הנזק שנגרם ללווים 
ם ושל הסכומים שנגבו שלא כדין וכן מתן צו עשה המורה לבנקים המשיבים לשנות את הדרך בה ה

 בלמ"ש הגיש את תגובתו לבקשה לבית משפט. .נוהגים בכל הקשור לחיוב וגביית ריבית



  דוחות כספיים
  

223 
 

ובקשות לאישור תביעות ייצוגיות כפי שיפורט  כן תלויות ועומדות נגד חברות הבנות, תובענות-כמו )4(
להלן. לדעת הנהלת הבנק, בהסתמך על דעת הנהלת כל אחת מחברות הבנות, המתבססת על חוות דעת 

המשפטיים של חברות הבנות באשר לסיכויי הליכים משפטיים אלה, בשלב זה לא ניתן להעריך  היועצים
  את סיכוייהם ומטעם זה לא בוצעה בגינם הפרשה:

הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תובענה ייצוגית  ,2011בספטמבר  6ביום   א.
אשראי. הבקשה הוגשה נגד לאומי  בנושא שיעור העמלה הצולבת בהסכמי הסליקה של כרטיסי

קארד והבנק וכן נגד, כ.א.ל, בנק דיסקונט, הבנק הבינלאומי, ישראכרט ובנק הפועלים, כאשר 
מיליארד ש"ח כנגד כל הנתבעים. התביעה  4.8לטענת המבקשים הנזק עשוי להגיע לסכום של כ 

שנהגה בפועל הייתה  מיליארד ש"ח. המבקשים טוענים, כי העמלה הצולבת 1הועמדה על סך של 
בתי עסק ולהעמסת עלויות עודפות אלה על  על ידימופקעת, גרמה לתשלום עמלת סליקה עודפת 

  מחיר המוצרים והשירותים אותם שילם לבסוף הצרכן.

  החברה לישראל בע"מ  ד.
ף משפטיות בטענה כי נזקי גושל החברה לישראל בע"מ הוגשו תביעות ות מוחזקות מסוימות כנגד  חבר  .1

ורכוש, שנגרמו לתובעים, נובעים מזיהום הקישון , אשר לטענת התובעים לחברות המוחזקות הנ"ל היה 
הליכים משפטיים, חוקקו חוקים והוצאו צווים הנוגעים   מתקיימיםחלק בו וכן כנגד חברה מאוחדת 

  לפעילות חברה זו.   

ים אינן יכולות להעריך את סכום הנהלות החברות הנ"ל, בהתבסס על חוות דעתם של יועציהן המשפטי  
הנ"ל, אם בכלל, ולכן לא נכללו כל הפרשות בנדון בדוחות הכספיים של  נושאים החשיפה בגין התביעות וה

  החברה לישראל בע"מ והחברות המאוחדות שלה. 

לצורך קיום פעילות של חברה מאוחדת של החברה לישראל, תלויה החברה המאוחדת בקבלת שירותים   .2
  ומספקי גז טבעי.  ת תשתיתמחברו

  .2012 בספטמבר 30יום להרחבה בעניין נושאים אלה, ראה הדוחות הכספיים של החברה לישראל בע"מ ל

 ) לחוק1(א)(43התקבלה בבנק קביעה של הממונה על ההגבלים העסקיים לפי סעיף  2009באפריל  26ביום   ה.
נק הפועלים, בנק דיסקונט, בנק המזרחי והבנק , לפיה בין הבנק לבין ב1988-ההגבלים העסקיים, התשמ"ח

ועד  90-הבינלאומי, התקיימו הסדרים כובלים שעניינם העברות מידע הנוגע לעמלות, וזאת מראשית שנות ה
. המדובר בקביעה אזרחית המהווה ראייה לכאורה לנקבע בה 2004תחילת חקירת הרשות בענין, בחודש נובמבר 

בין , הוגשה תגובת הממונה לערר. 2011בפברואר  22רר על קביעה זו. ביום בכל הליך משפטי. הבנק הגיש ע
התקבל בבנק מכתבה של רשות ההגבלים   2012 ביולי 29ביום  הצדדים התנהל הליך גישור שלא עלה יפה.

העסקיים לפיו הממונה על ההגבלים העסקיים שוקל לפרסם קביעה משלימה ביחס להעברות מידע שפורטו 
ה לערר אולם נמחקו ממנה לפי בקשת הבנקים, לפיה היוו העברות מידע אלו הסדרים כובלים. בתגובת הממונ

לבנק ניתנה האפשרות להביא בפני הממונה את עמדתו בטרם יקבל הממונה החלטה אם לפרסם קביעה משלימה 
  .בשלב זה, לא ניתן להעריך את השלכות הקביעה  כאמור.

מריקאיות") מנהלות חקירות רבות היקף נגד בנקים זרים בקשר עם פעילות רשויות ארצות הברית ("הרשויות הא  ו.
הבנקים מול לקוחות שהינם נישומי מס בארצות הברית ("הלקוחות האמריקאים"), בחשד להפרה של הדין 

האמריקאי. במסגרת חקירות, כאמור, שמתנהלות גם כנגד הקבוצה, הוציאו הרשויות האמריקאיות וממשיכות 
ים שונים לקבלת מידע ומסמכים בעניין הלקוחות האמריקאים וכן זומנו לקוחות ועובדים לשעבר של להוציא צוו

בנקים הנמנים על הקבוצה, לצורך מתן עדות ומסמכים בקשר עם הלקוחות האמריקאיים ושירותים בנקאיים 
ובהליכים  ידי הקבוצה. הקבוצה משתפת פעולה עם הרשויות האמריקאיות במסירת מידע-שניתנו להם על

ידי -פי דין. כמו כן ובנוסף, הקבוצה מבצעת בדיקה של הנושא על-הפרוצדוראליים הדרושים, הכל לפי המותר על
ידה לצורך כך. גורמים חיצוניים אלו ממשיכים בבדיקתם אולם בשלב זה הבדיקה -גורמים חיצוניים שנשכרו על

ולות לגרום להוצאה משמעותית לקבוצה וזאת, טרם הסתיימה. תוצאות החקירות של הרשויות האמריקאיות על
ה, נזק לקבוצאת ה באופן מהימןבשלב זה, לא ניתן לאמוד  בין היתר, כתוצאה מהטלת קנס כספי על הקבוצה.

  זאת נוכח מורכבות העניין והשלב שבו מצויות החקירות.
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) 2מג(א)(52נהלי לפי סעיף מיבמהלך התקופה המצטברת שמתום שנת הדיווח קיימה רשות ניירות ערך בירור   ז.
ובקשר עם  2011בנובמבר  14בקשר עם פרסום אזהרת רווח על ידי הבנק ביום  , 1968- התשכ"ח לחוק ניירות ערך,

  .2011בנובמבר  9הנפקת כתבי התחייבות נדחים על ידי לאומי למימון על פי דוח הצעת מדף שפורסם ביום 
בקשה לאישור הסדר (כמשמעותו  ,לב לחוק52תה לפי סעיף שמונ המנהליתלאחרונה הוגשה לוועדת האכיפה 

א לחוק), אליו הגיעו הבנק, לאומי למימון ורשות ניירות ערך בעניין זה. כחלק מההסדר ובכפוף 54בסעיף 
לאישורו, ללא הודאת הבנק ו/או לאומי למימון בהפרה כלשהי ו/או ברשלנות, מוצע שייטלו על עצמם עיצום כספי 

  ש"ח כל אחד.מיליון  2בסך 
  עד למועד פרסום הדוח טרם התקבלה החלטת הוועדה.

הוגש כתב אישום נגד לאומי רומניה ונגד חברי ועדת האשראי של לאומי רומניה, בעניין פעולה  2012 סבחודש מר  ח.
בחשבון לקוח, אשר לטענת התביעה הכללית ברומניה נעשתה שלא כדין. כתב האישום הוגש בעקבות תלונת 

   שר טוען כי נגרם לו נזק עקב פעולת הבנק (סכום הנזק הנטען איננו מהותי).הלקוח א
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חוזיחוזיםחוזי 

סחורותבגיןמטבע

ואחריםמניותחוץאחרשקל-מדד

(במיליוני ש"ח)

סכום נקוב של מכשירים נגזרים(1)

נגזרים מגדרים (1)א)

Forward 1,554--חוזי--

Swaps-3,095---

--3,0951,554-סך הכל

מזה: חוזי החלפת שיעורי ריבית (Swaps) בהם

---3,032-התאגיד הבנקאי הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע

נגזרים ALM (2)(1)ב)

Futures 1,899922,5503,065-חוזי

Forward 11,38514,282121,045-611חוזי

חוזי אופציה שנסחרים בבורסה

4905,88912,163592-      אופציות שנכתבו

4905,88912,163592-      אופציות שנקנו

חוזי אופציה אחרים

1515,28024,8201,168339      אופציות שנכתבו

14,69124,3291,231326-      אופציות שנקנו

Swaps876207,50623,0116,261437

12,276254,638204,99255,5365,962סך הכל

מזה: חוזי החלפת שיעורי ריבית (Swaps) בהם

---103,332-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)

-----נגזרי אשראי בהם התאגיד הבנקאי ערב

196----נגזרי אשראי בהם התאגיד הבנקאי מוטב

Spot 14,279--חוזי החלפת מטבע חוץ--

14,279-196--סך הכל

12,276257,733220,82555,5366,158סך הכל כללי

30 בספטמבר 2012 (בלתי מבוקר)

חוזי ריבית

  
  .Spotלמעט נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ  )1(
  ים וההתחייבויות של הבנק, אשר לא יועדו ליחסי גידור.נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכס )2(

  

  ןפירעוסיכוני אשראי ומועדי  ,היקף –פעילות במכשירים נגזרים  – 7 ביאור
   מדווחיםסכומים 

  
  א. היקף הפעילות
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חוזיחוזיםחוזי 

סחורותבגיןמטבע

ואחריםמניותחוץאחרשקל-מדד

(במיליוני ש"ח)

שווי הוגן ברוטו של מכשירים נגזרים(2)

נגזרים מגדרים (1)א)

--23-שווי הוגן ברוטו חיובי

--124028שווי הוגן ברוטו שלילי

נגזרים ALM (2)(1)ב)

937,2842,467533107שווי הוגן ברוטו חיובי

3747,0792,920541104שווי 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

-----שווי הוגן ברוטו שלילי

נגזרי אשראי בהם התאגיד הבנקאי מוטב

5----שווי הוגן ברוטו חיובי

-----שווי הוגן ברוטו שלילי

30 בספטמבר 2012 (בלתי מבוקר)

חוזי ריבית

  
   .למעט נגזרי אשראי )1(
  יועדו ליחסי גידור. נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, אשר לא )2(

  
  
  

   (המשך) ןפירעוהיקף, סיכוני אשראי ומועדי  –פעילות במכשירים נגזרים  – 7 ביאור
   סכומים מדווחים

  
  ת (המשך)א. היקף הפעילו



  דוחות כספיים
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חוזיחוזיםחוזי 

סחורותבגיןמטבע

ואחריםמניותחוץאחרשקל-מדד

(במיליוני ש"ח)

סכום נקוב של מכשירים נגזרים(1)

נגזרים מגדרים (1)א)

Forward 9--חוזי--

Swaps-3,244---

--3,2449-סך הכל

מזה: חוזי החלפת שיעורי ריבית (Swaps) בהם

---3,088-התאגיד הבנקאי הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע

נגזרים ALM (2)(1)ב)

Futures 1,415-13,4911,245-חוזי

Forward 11,76317,563158,936-1,124חוזי

חוזי אופציה שנסחרים בבורסה

5,92110,59518--      אופציות שנכתבו

5,99310,59519--      אופציות שנקנו

חוזי אופציה אחרים

1532,48334,6821,206755      אופציות שנכתבו

29,35831,3461,411733-      אופציות שנקנו

Swaps966174,66321,0165,410949

12,744255,482257,89442,7084,843סך הכל

מזה: חוזי החלפת שיעורי ריבית (Swaps) בהם

---86,097-התאגיד הבנקאי הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע

נגזרים אחרים (1)ג)

Swaps-----

-----סך הכל

נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ Spotד)

-----נגזרי אשראי בהם התאגיד הבנקאי ערב

-----נגזרי אשראי בהם התאגיד הבנקאי מוטב

Spot 10,857--חוזי החלפת מטבע חוץ--

--10,857--סך הכל

12,744258,726268,76042,7084,843סך הכל כללי

30 בספטמבר 2011 (בלתי מבוקר)

חוזי ריבית

)א()א(

  סווג מחדש.(א) 
  
  .Spotלמעט נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ  )1(
 בנק, אשר לא יועדו ליחסי גידור.נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של ה )2(

  
  
  
  

   (המשך) ןפירעוהיקף, סיכוני אשראי ומועדי  –פעילות במכשירים נגזרים  – 7 ביאור
   סכומים מדווחים

  
  ת (המשך)א. היקף הפעילו



  דוחות כספיים
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חוזיחוזיםחוזי 

סחורותבגיןמטבע

ואחריםמניותחוץאחרשקל-מדד

(במיליוני ש"ח)

שווי הוגן ברוטו של מכשירים נגזרים(2)

נגזרים מגדרים (1)א)

---10-שווי הוגן ברוטו חיובי

---172-שווי הוגן ברוטו שלילי

נגזרים ALM (2)(1)ב)

1146,0794,97723680שווי הוגן ברוטו חיובי

3606,1725,66123876שווי 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

-----שווי הוגן ברוטו שלילי

נגזרי אשראי בהם התאגיד הבנקאי מוטב

-----שווי הוגן ברוטו חיובי

-----שווי הוגן ברוטו שלילי

חוזי ריבית

30 בספטמבר 2011 (בלתי מבוקר)

  
  
  .למעט נגזרי אשראי )1(
  ר.נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, אשר לא יועדו ליחסי גידו )2(

  
  
  
  

   (המשך) ןפירעוהיקף, סיכוני אשראי ומועדי  –פעילות במכשירים נגזרים  – 7 ביאור
   סכומים מדווחים

  
  ת (המשך)א. היקף הפעילו



  דוחות כספיים
  

229 
 

חוזיחוזיםחוזי 

סחורותבגיןמטבע

ואחריםמניותחוץאחרשקל-מדד

(במיליוני ש"ח)

סכום נקוב של מכשירים נגזרים(1)

נגזרים מגדרים (1)א)

Swaps-3,241---

---3,241-סך הכל

מזה: חוזי החלפת שיעורי ריבית (Swaps) בהם

---3,078-התאגיד הבנקאי הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע

נגזרים ALM (2)(1)ב)

Futures 1,354-18,1391,175-חוזי

Forward 11,59816,691138,561-1,098חוזי

חוזי אופציה שנסחרים בבורסה

-65,1909,330-      אופציות שנכתבו

-65,1859,330-      אופציות שנקנו

חוזי אופציה אחרים

1518,12734,9101,023720      אופציות שנכתבו

14,93830,2341,038681-      אופציות שנקנו

Swaps914183,32518,3088,0551,168

12,527234,447232,38846,9154,842סך הכל

מזה: חוזי החלפת שיעורי ריבית (Swaps) בהם

---91,476-התאגיד הבנקאי הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע

נגזרים אחרים (1)ג)

Swaps-----

-----סך הכל

נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ Spotד)

-----נגזרי אשראי בהם התאגיד הבנקאי מוטב

-----נגזרי אשראי בהם התאגיד הבנקאי ערב

 Spot 12,490--חוזי החלפת מטבע חוץ--

--12,490--סך הכל

12,527237,688244,87846,9154,842סך הכל כללי

31 בדצמבר 2011 (מבוקר)

חוזי ריבית

)א()א(

  סווג מחדש.(א) 

  

  . Spotלמעט נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ  )1(
  דו ליחסי גידור.נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, אשר לא יוע )2(

  
  
  

   (המשך) ןפירעוהיקף, סיכוני אשראי ומועדי  –פעילות במכשירים נגזרים  – 7 ביאור
   סכומים מדווחים

  
  ת (המשך)א. היקף הפעילו



  דוחות כספיים
  

230 
 

חוזיחוזיםחוזי 

סחורותבגיןמטבע

ואחריםמניותחוץאחרשקל-מדד

(במיליוני ש"ח)

שווי הוגן ברוטו של מכשירים נגזרים(2)

נגזרים מגדרים (1)א)

---9-שווי הוגן ברוטו חיובי

---195-שווי הוגן ברוטו שלילי

נגזרים ALM (2)(1)ב)

1036,6484,44928480שווי הוגן ברוטו חיובי

3226,6004,62228985שווי 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

-----שווי הוגן ברוטו שלילי

נגזרי אשראי בהם התאגיד הבנקאי מוטב

-----שווי הוגן ברוטו חיובי

-----שווי הוגן ברוטו שלילי

31 בדצמבר 2011 (מבוקר)

חוזי ריבית

  
   
  .למעט נגזרי אשראי )1(
  נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, אשר לא יועדו ליחסי גידור. )2(

  

  
  
  

   (המשך) ןפירעוהיקף, סיכוני אשראי ומועדי  - פעילות במכשירים נגזרים  – 7 ביאור
   מדווחיםסכומים 

  
  ת (המשך)א. היקף הפעילו



  דוחות כספיים
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ממשלות

ובנקיםדילרים/

סך הכלאחריםמרכזייםברוקריםבנקיםבורסות

(במיליוני ש"ח)

יתרות מאזניות של נכסים הנובעים

1567,357621-2,36010,494ממכשירים נגזרים  (2)(1) 

סיכון אשראי חוץ מאזני בגין

6695804,5785,332- מכשירים נגזרים (3) (4)

1568,026626806,93815,826סך הכל סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים

ממשלות

ובנקיםדילרים/

סך הכלאחריםמרכזייםברוקריםבנקיםבורסות

(במיליוני ש"ח)

יתרות מאזניות של נכסים הנובעים

2146,77041514,09611,496ממכשירים נגזרים  (2)(1) 

סיכון אשראי חוץ מאזני בגין

1,42927,3723,1869813,14145,226 מכשירים נגזרים (3)

1,64334,1423,6019917,23756,722סך הכל סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים

ממשלות

ובנקיםדילרים/

סך הכלאחריםמרכזייםברוקריםבנקיםבורסות

(במיליוני ש"ח)

יתרות מאזניות של נכסים הנובעים

1327,258479-3,70411,573ממכשירים נגזרים  (2)(1) 

סיכון אשראי חוץ מאזני בגין

6721644,1304,867- מכשירים נגזרים (3) (4)

1327,930480647,83416,440סך הכל סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים

31 בדצמבר 2011 (מבוקר)

30 בספטמבר 2012 (בלתי מבוקר)

30 בספטמבר 2011 (בלתי מבוקר)

  
  
  הסדרי התחשבנות נטו.מבוצעים קיזוזים בהתאם ללא  )1(
 31מיליוני ש''ח,  11,496 – 2011 בספטמבר 30ליוני ש''ח (מי 10,494 ים נגזרים העומדים בפני עצמם בסךמתוך זה יתרה מאזנית של מכשיר )2(

   .מיליוני ש''ח) 11,573 -2011בדצמבר 
סיכון אשראי חוץ מאזני בגין מכשירים נגזרים (לרבות בגין מכשירים נגזרים עם שווי הוגן שלילי) כפי שחושב לצורך מגבלות על חבות של  )3(

  .לווה
  טו.כולל קיזוזים בהתאם להסדרי התחשבנות נ )4(

  

   (המשך) ןפירעוהיקף, סיכוני אשראי ומועדי  –פעילות במכשירים נגזרים  – 7 ביאור
  סכומים מדווחים

  
  ב. סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים לפי צד נגדי לחוזה



  דוחות כספיים
  

232 
 

מעל שנהמעל שלושהעד

מעל ועד חודשיםשלושה

סך הכלחמש שניםחמש שניםועד שנהחודשים

(במיליוני ש"ח)

חוזי ריבית:

1,1884,8624,7561,47012,276    שקל - מדד

10,27656,451107,34583,661257,733    אחר

138,04561,3647,13914,277220,825חוזי מטבע חוץ

47,0596,9261,551-55,536חוזים בגין מניות

5,342479337-6,158חוזי סחורות ואחרים

201,910130,082121,12899,408552,528סך הכל

209,523160,02498,827119,407587,781סך הכל בספטמבר 2011 (בלתי מבוקר)

218,061133,67398,45396,663546,850סך הכל בדצמבר 2011 (מבוקר)

30 בספטמבר 2012 (בלתי מבוקר)

  
  
  

   (המשך) ןפירעוהיקף, סיכוני אשראי ומועדי  –פעילות במכשירים נגזרים  – 7 ביאור
  סכומים מדווחים

  
  סכום נקוב –ג. פירוט מועדי פרעון 



  דוחות כספיים
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30 בספטמבר 2012 (בלתי מבוקר)

יתרה במאזן

סך הכלרמה 3 (1)רמה 2 (1)רמה 1 (1)

(במיליוני ש"ח)

נכסים פיננסיים

48,3405,53840,7652,02548,328מזומנים ופיקדונות בבנקים

56,18340,68912,7352,75956,183ניירות ערך

ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי 

1,946-1,946-1,946מכר חוזר

241,4642,44753,623187,056243,126אשראי לציבור, נטו

418-6448454אשראי לממשלות

10,4945558,5741,36510,494נכסים בגין מכשירים נגזרים

982211-771982נכסים פיננסיים אחרים 

359,82749,440117,649194,424361,513סך כל הנכסים הפיננסיים

התחייבויות פיננסיות

285,2292,53896,495187,957286,990פיקדונות הציבור

2,863-2,2435422,785פיקדונות מבנקים

456-65427492פיקדונות מממשלות

ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי 

1,248-1,248-1,248רכש חוזר

אגרות חוב, שטרי התחייבות

28,18921,5045,3463,76330,613וכתבי התחייבות נידחים

11,25955510,19351111,259התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

7,462207-7,2327,439התחייבויות פיננסיות אחרות

336,70624,804115,590200,432340,826סך כל ההתחייבויות הפיננסיות

מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים

259259--259עיסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי

שווי הוגן

)2(

)2(

  
  מצוטטים בשוק פעיל.מדידות שווי הוגן המשתמשים במחירים   - 1רמה   )1(

  מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים נצפים משמעותיים אחרים. - 2רמה   
  מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים לא נצפים משמעותיים. - 3רמה   
  לפירוט נוסף על יתרה במאזן ושווי הוגן של ניירות ערך ראה ביאור ניירות ערך.  

מיליון ש"ח, בהתאמה אשר היתרה במאזן שלהם זהה לשווי הוגן (מכשירים  85מיליון ש"ח ובסך  107מזה: נכסים והתחייבויות בסך   )2(
חודשים לגביהם נעשה שימוש ביתרה  3עד  המוצגים במאזן לפי שווי הוגן) או מהווה קירוב לשווי הוגן (מכשירים לתקופה מקורית של 

בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה ועל בסיס שאינו חוזר ונשנה ראה ביאורים  למידע נוסף על מכשירים שנמדדו .במאזן כקירוב לשווי הוגן)
  ג.8-א ו8
 

 
  

  יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  – 8 ביאור
  סכומים מדווחים

  



  דוחות כספיים
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30 בספטמבר 2011 (בלתי מבוקר)

הערך במאזן

שווי הוגןסך הכל(ב)(א)

(במיליוני ש"ח)

נכסים פיננסיים

18,00136,66154,66254,624מזומנים ופיקדונות בבנקים

38,356-38,35638,356ניירות ערך

ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי 

1,252-1,2521,252מכר חוזר

25,610211,705237,315237,438אשראי לציבור, נטו

403403422-אשראי לממשלות

11,496-11,49611,496נכסים בגין מכשירים נגזרים

9423945945נכסים פיננסיים אחרים 

95,657248,772344,429344,533סך כל הנכסים הפיננסיים

התחייבויות פיננסיות

63,662203,587267,249268,601פיקדונות הציבור

3,6302,6976,3276,272פיקדונות מבנקים

37406443477פיקדונות מממשלות

ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי 

569209778782רכש חוזר

אגרות חוב, שטרי התחייבות

28,57328,57329,937-וכתבי התחייבות נידחים

12,636-12,63612,636התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

1,3205,7637,0837,053התחייבויות פיננסיות אחרות

81,854241,235323,089325,758סך כל ההתחייבויות הפיננסיות

מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים

  287-287287עיסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי
  
  .או המהווה קירוב לשווי ההוגן מכשירים פיננסיים המוצגים במאזן לפי שווי הוגן  )(א
 זה.  ביאוריננסיים אחרים לגביהם חושב שווי הוגן לצורך הגילוי במכשירים פ   (ב)

  

  מכשירים המגלמים אופציות שלא הופרדו מהחוזה המארח אינם מוצגים בשורה נפרדת אלא נכללים עם יתר הנכסים הכספיים.

  (המשך)יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  – 8 ביאור
  סכומים מדווחים

  



  דוחות כספיים
  

235 
 

31 בדצמבר 2011 (מבוקר)

הערך במאזן

שווי הוגןסך הכל(ב)(א)

(במיליוני ש"ח)

נכסים פיננסיים

16,04437,00053,04452,968מזומנים ופיקדונות בבנקים

47,936-47,93647,936ניירות ערך

ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי 

1,225-1,2251,225מכר חוזר

26,470214,850241,320241,921אשראי לציבור, נטו

49399448478אשראי לממשלות

11,573-11,57311,573נכסים בגין מכשירים נגזרים

1,00831,0111,011נכסים פיננסיים אחרים 

104,305252,252356,557357,112סך כל הנכסים הפיננסיים

התחייבויות פיננסיות

69,152210,252279,404280,880פיקדונות הציבור

1,5513,5055,0564,929פיקדונות מבנקים

113406519550פיקדונות מממשלות

ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי 

38557442442רכש חוזר

אגרות חוב, שטרי התחייבות

29,99929,99931,520-וכתבי התחייבות נידחים

12,069-12,06912,069התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

1,7165,7287,4447,416התחייבויות פיננסיות אחרות

84,986249,947334,933337,806סך כל ההתחייבויות הפיננסיות

מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים

  279-279279עיסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי
  .או המהווה קירוב לשווי ההוגן הוגןהמוצגים במאזן לפי שווי פיננסיים ירים מכש   (א)
 זה.  ביאורלצורך הגילוי ב מכשירים פיננסיים אחרים לגביהם חושב שווי הוגן   (ב)

  

מכשירים המגלמים אופציות שלא הופרדו מהחוזה המארח אינם מוצגים בשורה נפרדת אלא נכללים עם יתר הנכסים הכספיים.

  (המשך)יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  – 8 ביאור
  סכומים מדווחים

  



  דוחות כספיים
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30 בספטמבר 2012 (בלתי מבוקר)

נתונים לאנתונים נצפים מחירים

נצפים משמעותיים מצוטטים

יתרהמשמעותייםאחריםבשוק פעיל

מאזנית(רמה 3)(רמה 2)(רמה 1)

(במיליוני ש"ח)

נכסים

ניירות ערך זמינים למכירה:

23,3392,106-25,445אגרות חוב ממשלת ישראל

4,565187114,763אגרות חוב ממשלות זרות

26764-331אגרות חוב מוסדות פיננסים בישראל

6584,8611255,644אגרות חוב מוסדות פיננסים בחו"ל

אגרות חוב מגובי נכסים (ABS) או מגובי 

(MBS) 1352,8251,4054,365משכנתאות

447401-848אגרות חוב אחרות בישראל

559673761,308אגרות חוב אחרות בחו"ל

831--831מניות זמינות למכירה 

30,80111,1171,61743,535סה"כ ניירות ערך זמינים למכירה

ניירות ערך למסחר:

9,7381,605-11,343אגרות חוב למסחר 

15013-163מניות וקרנות נאמנות למסחר 

9,8881,618-11,506סה"כ ניירות ערך למסחר

נכסים בגין מכשירים  נגזרים:

1926,4557327,379חוזי ריבית

31,7756082,386חוזי מטבע- חוץ

6723324324חוזי מניות

1111112-חוזי סחורות ואחרים

293--293פעילות בשוק המעוף

5558,5741,36510,494סה"כ נכסים בגין מכשירים נגזרים

2,6535-2,658אחרים

43,89721,3142,98268,193סך כל הנכסים

התחייבויות

התחייבויות בגין מכשירים נגזרים:

1937,2882137,694חוזי ריבית

22,5362982,836חוזי מטבע- חוץ

67265-332חוזי מניות

104-104-חוזי סחורות ואחרים

293--293פעילות בשוק המעוף

55510,19351111,259סה"כ התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

2,745210-2,955אחרים

3,30010,40351114,214סך כל ההתחייבויות

מדידות שווי הוגן המשתמשות ב -

  
  
  

   פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה  – א 8 ורביא
  סכומים מדווחים

  



  דוחות כספיים
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30 בספטמבר 2011 (בלתי מבוקר) (א) 

נתונים לאנתונים נצפים מחירים

נצפים משמעותיים מצוטטים

יתרהמשמעותייםאחריםבשוק פעיל

מאזנית(רמה 3) (רמה 2) (רמה 1)

(במיליוני ש"ח)

נכסים

ניירות ערך זמינים למכירה:

10,5391,869-12,408אגרות חוב ממשלת ישראל

39921010619אגרות חוב ממשלות זרות

33865-403אגרות חוב מוסדות פיננסים בישראל

9647,4901188,572אגרות חוב מוסדות פיננסים בחו"ל

אגרות חוב מגובי נכסים (ABS) או מגובי 

(MBS) 2431,4597122,414משכנתאות

204439-643אגרות חוב אחרות בישראל

551505751,131אגרות חוב אחרות בחו"ל

982--982מניות זמינות למכירה 

14,22012,03791527,172סה"כ ניירות ערך זמינים למכירה

ניירות ערך למסחר:

8,587835-9,422אגרות חוב למסחר 

353--353מניות וקרנות נאמנות למסחר 

8,940835-9,775סה"כ ניירות ערך למסחר

נכסים בגין מכשירים  נגזרים:

1344,0721,9976,203חוזי ריבית

42,7471,9814,732חוזי מטבע- חוץ

1397-146חוזי מניות

2350780חוזי סחורות ואחרים

335--335פעילות בשוק המעוף

6356,8763,98511,496סה"כ נכסים בגין מכשירים נגזרים

2,064--2,064אחרים

25,85919,7484,90050,507סך כל הנכסים

התחייבויות

התחייבויות בגין מכשירים נגזרים:

1316,2423316,704חוזי ריבית

54,7036655,373חוזי מטבע- חוץ

1399-148חוזי מניות

2353-76חוזי סחורות ואחרים

335--335פעילות בשוק המעוף

63311,00799612,636סה"כ התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

1,851215-2,066אחרים

2,48411,22299614,702סך כל ההתחייבויות

מדידות שווי הוגן המשתמשות ב -

  
  

סווג מחדש.  (א)

  (המשך) פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה  –א  8 ביאור
  סכומים מדווחים

  



  דוחות כספיים
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31 בדצמבר 2011 (מבוקר) (א) 

נתונים לאנתונים נצפים מחירים

נצפים משמעותיים מצוטטים

יתרהמשמעותייםאחריםבשוק פעיל

מאזנית(רמה 3) (רמה 2) (רמה 1)

(במיליוני ש"ח)

נכסים

ניירות ערך זמינים למכירה:

18,3611,414-19,775אגרות חוב ממשלת ישראל

3,451214103,675אגרות חוב ממשלות זרות

33562-397אגרות חוב מוסדות פיננסים בישראל

9826,7591137,854אגרות חוב מוסדות פיננסים בחו"ל

אגרות חוב מגובי נכסים (ABS) או מגובי 

(MBS) 3721,3357372,444משכנתאות

172432-604אגרות חוב אחרות בישראל

407775721,254אגרות חוב אחרות בחו"ל

1,006--1,006מניות זמינות למכירה 

25,08610,99193237,009סה"כ ניירות ערך זמינים למכירה

ניירות ערך למסחר:

8,772609-9,381אגרות חוב למסחר 

361--361מניות וקרנות נאמנות למסחר 

9,133609-9,742סה"כ ניירות ערך למסחר

נכסים בגין מכשירים  נגזרים:

944,9071,7596,760חוזי ריבית

2,5831,7904,373-חוזי מטבע- חוץ 

26251465חוזי מניות

2256280חוזי סחורות ואחרים

295--295פעילות בשוק המעוף

4377,5713,56511,573סה"כ נכסים בגין מכשירים נגזרים

1,921--1,921אחרים

36,57719,1714,49760,245סך כל הנכסים

התחייבויות

התחייבויות בגין מכשירים נגזרים:

956,7152987,108חוזי ריבית

24,1483614,511חוזי מטבע- חוץ 

2644-70חוזי מניות

2263-85חוזי סחורות ואחרים

295--295פעילות בשוק המעוף

44010,97065912,069סה"כ התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

1,443221-1,664אחרים

1,88311,19165913,733סך כל ההתחייבויות

מדידות שווי הוגן המשתמשות ב -

  
  
סווג מחדש.  )א(

  (המשך) פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה  –א  8 ביאור
  סכומים מדווחים

  

  (המשך) פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה  –א  8 ביאור
  סכומים מדווחים

  



  דוחות כספיים
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רווחים (הפסדים)

שטרם מומשוהעברותסילוקיםמכירותרכישות סה"כ רווחיםשווי 

בגין מכשיריםאל רמה(הפסדים)הוגן

המוחזקים ליוםשווי הוגן ליום3 אושמומשולתחילת

30 בספטמבר 302012 בספטמבר 2012ממנהושטרם מומשוהתקופה

(במיליוני ש"ח)

נכסים

אגרות חוב זמינות למכירה :

111-----11ממשלות זרות

12512----1187מוסדות פיננסים בחו"ל

MBS/ABS1,320123192(216)(14)-1,405114

765----742אחרים בחו"ל

1,617132-(14)(216)1,523132192סה"כ אגרות חוב זמינות למכירה

נכסים בגין מכשירים  נגזרים:

(125)732(196)(10)--(299)1,237חוזי ריבית 

608225(557)--89(423)1,499חוזי מטבע- חוץ

(41)24(8)---(145)177חוזי מניות

(10)1(4)---(23)28חוזי סחורות ואחרים

1,36549(765)(10)-89(890)2,941סה"כ נכסים בגין מכשירים נגזרים

2,982181(765)(24)(216)281(758)4,464סך כל הנכסים

התחייבויות

התחייבויות בגין מכשירים נגזרים:

21338----18033חוזי ריבית 

29814----28414חוזי מטבע חוץ

51152----46447סך הכל בגין מכשירים נגזרים

51152----46447סך כל ההתחייבויות

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2012 (בלתי מבוקר)

שינויים בפריטים הנמדדים בשווי הוגן שנכללו ברמה 3

  
  
  
  

  שינויים בפריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר  -  ב 8 ביאור
    3ונשנה שנכללו ברמה 

  סכומים מדווחים



  דוחות כספיים
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רווחים (הפסדים)

שטרם מומשוהעברותסילוקיםמכירותרכישות סה"כ רווחיםשווי 

בגין מכשיריםאל רמה(הפסדים)הוגן

המוחזקים ליוםשווי הוגן ליום3 אושמומשולתחילת

30 בספטמבר 302011 בספטמבר 2011ממנהושטרם מומשוהשנה

(במיליוני ש"ח)

נכסים

אגרות חוב זמינות למכירה :

-10--(1)--11ממשלות זרות

(1)118---1(2)119מוסדות פיננסים בחו"ל

MBS/ABS690(6)76(38)(10)-712(4)

751---2(1)74אחרים בחו"ל

--(26)----26אחרים בארץ

(4)915(26)(10)(39)79(9)920סה"כ אגרות חוב זמינות למכירה

יתרות חובה בגין מכשירים פיננסיים נגזרים

1,9971,192-(26)--8821,141חוזי ריבית

1,9811,202---1,280492209חוזי מטבע חוץ

------(487)487חוזים בגין מניות

73----43חוזי סחורות ואחרים

3,9852,397-(26)-2,6531,149209סך הכל בגין נגזרים

4,9002,393(26)(36)(39)3,5731,140288סך כל הנכסים

התחייבויות

התחייבויות בגין מכשירים נגזרים:

(6)331----32110חוזי ריבית

665159----(164)829חוזי מטבע חוץ

------(7)7חוזים בגין מניות

------(5)5חוזי סחורות ואחרים

996153----(166)1,162סך הכל בגין נגזרים

996153----(166)1,162סך כל ההתחייבויות

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2011 (בלתי מבוקר) 

שינויים בפריטים הנמדדים בשווי הוגן שנכללו ברמה 3 (א)

  
  סווג מחדש.(א) 

  

  חוזר שינויים בפריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס  - ב  8 ביאור
  (המשך)  3ונשנה שנכללו ברמה 

  סכומים מדווחים
  



  דוחות כספיים
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רווחים (הפסדים)

שטרם מומשוהעברותסילוקיםמכירותרכישות סה"כ רווחיםשווי 

בגין מכשיריםאל רמה(הפסדים)הוגן

המוחזקים ליוםשווי הוגן ליום3 אושמומשולתחילת

30 בספטמבר 302012 בספטמבר 2012ממנהושטרם מומשוהשנה

(במיליוני ש"ח)

נכסים

אגרות חוב זמינות למכירה :

111----101ממשלות זרות

12512----11312מוסדות פיננסים בחו"ל

MBS/ABS737206728(218)(48)-1,405193

765----724אחרים בחו"ל

1,617211-(48)(218)932223728סה"כ אגרות חוב זמינות למכירה

נכסים בגין מכשירים  נגזרים:

(296)732(196)(43)--(789)1,760חוזי ריבית 

608360(557)--168(792)1,789חוזי מטבע- חוץ

2424(8)---1418חוזי מניות

11(4)---23חוזי סחורות ואחרים

1,36589(765)(43)-168(1,560)3,565סה"כ נכסים בגין מכשירים נגזרים

2,982300(765)(91)(218)896(1,337)4,497סך כל הנכסים

התחייבויות

התחייבויות בגין מכשירים נגזרים:

(67)213----(85)298חוזי ריבית 

(63)298----(63)361חוזי מטבע חוץ

(130)511----(148)659סך הכל בגין מכשירים נגזרים

(130)511----(148)659סך כל ההתחייבויות

לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2012 (בלתי מבוקר)

שינויים בפריטים הנמדדים בשווי הוגן שנכללו ברמה 3

  
  

  

  שינויים בפריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר  - ב  8 ביאור
  (המשך)  3ונשנה שנכללו ברמה 

  סכומים מדווחים
  



  דוחות כספיים
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רווחים (הפסדים)

שטרם מומשוהעברותסילוקיםמכירותרכישות סה"כ רווחיםשווי 

בגין מכשיריםאל רמה(הפסדים)הוגן

המוחזקים ליוםשווי הוגן ליום3 אושמומשולתחילת

30 בספטמבר 302011 בספטמבר 2011ממנהושטרם מומשוהשנה

(במיליוני ש"ח)

נכסים

אגרות חוב זמינות למכירה :

-10--(8)--18ממשלות זרות

1186----1126מוסדות פיננסים בחו"ל

MBS/ABS85630332(496)(10)-712(1)

753----705אחרים בחו"ל

6-(26)---215אחרים בארץ

91514(26)(10)(504)1,07746332סה"כ אגרות חוב זמינות למכירה

יתרות חובה בגין מכשירים פיננסיים נגזרים:

1,9971,353-(70)--7781,289חוזי ריבית

21,9811,190--1,085516378חוזי מטבע חוץ

------(518)518חוזים בגין מניות

72----(3)10חוזי סחורות ואחרים

23,9852,545(70)-2,3911,284378סך הכל בגין נגזרים

4,9002,559(24)(80)(504)3,4681,330710סך כל הנכסים

התחייבויות

התחייבויות בגין מכשירים נגזרים:

33126----31021חוזי ריבית

(131)665----(97)762חוזי מטבע חוץ

------(1)1חוזי סחורות ואחרים

(105)996----(77)1,073סך הכל בגין נגזרים

(105)996----(77)1,073סך כל ההתחייבויות

לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2011 (בלתי מבוקר) 

שינויים בפריטים הנמדדים בשווי הוגן שנכללו ברמה 3 (א)

  

סווג מחדש.  )א(

  שינויים בפריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר  - ב  8 ביאור
  (המשך)  3ה ונשנה שנכללו ברמ

  סכומים מדווחים
  



  דוחות כספיים
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רווחים (הפסדים)

שטרם מומשוהעברותסילוקיםמכירותרכישות סה"כ רווחיםשווי 

בגין מכשיריםאל רמה(הפסדים)הוגן

המוחזקים ליוםשווי הוגן ליום3 אושמומשולתחילת

31 בדצמבר 312011 בדצמבר 2011ממנהושטרם מומשוהשנה

(במיליוני ש"ח)

נכסים

אגרות חוב זמינות למכירה :

(9)10--(8)--18ממשלות זרות

1131----1121מוסדות פיננסיים בחו"ל

MBS \ ABS85630376(492)(33)-7378

721----702אחרים בחו"ל

--(27)---216אחרים בארץ

9321(27)(33)(500)1,07739376סה"כ אגרות חוב זמינות למכירה

נכסים בגין מכשירים  נגזרים:

41,7601,095(47)--7781,025חוזי ריבית

1,7891,053---1,085341363חוזי מטבע חוץ

1414----(504)518חוזים בגין מניות

(3)2----(8)10חוזי סחורות ואחרים

43,5652,159(47)-2,391854363סה"כ נכסים בגין מכשירים נגזרים

4,4972,160(23)(80)(500)3,468893739סך כל הנכסים

התחייבויות

התחייבויות בגין מכשירים נגזרים:

(37)1298---(13)310חוזי ריבית

36186----(401)762חוזי מטבע חוץ

------(1)1חוזי סחורות ואחרים

165949---(415)1,073סה"כ בגין מכשירים נגזרים

165949---(415)1,073סך כל ההתחייבויות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2011 (מבוקר)  (א) 

שינויים בפריטים הנמדדים בשווי הוגן שנכללו ברמה 3

  

  סווג מחדש.  )א(

  
  

  שינויים בפריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר  - ב  8 ביאור
  (המשך)  3ונשנה שנכללו ברמה 

  סכומים מדווחים
  



  דוחות כספיים
  

244 
 

  (במיליוני ש"ח) 3א. מידע כמותי לגבי מדידת שווי הוגן ברמה 

שווי   

  הוגן

  ממוצע  טווח  נתונים לא נצפים  טכניקת הערכה

            נכסים

          )1( ני"ע זמינים למכירה
או  (ABS)חוב מגובי נכסים איגרות 

   (MBS)מגובי משכנתאות 

תזרימי  היוון 1,405

  מזומנים

  מרווח 

הסתברות לכשל 

שיעור פרעון מוקדם 

  שיעור הפסד

bp   

4%-6%  

15%  

40%-80%  

bp   

5.60%  

15%  

60%  

            )2( נכסים בגין מכשירים נגזרים

היוון תזרימי   63  חוזי ריבית

  מזומנים

  1.55%  2.45%-0.66%  ציפיות לאינפלציה

היוון תזרימי   669  חוזי ריבית

  יםמזומנ

סיכון צד נגדי 

  לעסקה

0.36%-4.07%  2.22%  

היוון תזרימי   84  חוזי מט"ח

  מזומנים

  1.55%  2.45%-0.66%  ציפיות לאינפלציה

היוון תזרימי   524  חוזי מט"ח

  מזומנים

סיכון צד נגדי 

  לעסקה

0.36%-4.07%  2.22%  

היוון תזרימי   24  חוזים בגין מניות
 מזומנים

סיכון צד נגדי 
 לעסקה

0.36%-4.07%  2.22%  

היוון תזרימי   1  חוזי סחורות ואחרים
 מזומנים

סיכון צד נגדי 
 לעסקה

0.36%-4.07%  2.22%  

            התחייבויות

            )2( התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

היוון תזרימי   213  חוזי ריבית

  מזומנים

  1.55%  2.45%-0.66%  ציפיות לאינפלציה

היוון תזרימי   298  חוזי מט"ח

  מזומנים

  1.55%  2.45%-0.66%  ציפיות לאינפלציה

  
  3לגבי מדידת שווי הוגן ברמה  איכותי. מידע ב

הנתונים הלא נצפים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של ניירות ערך מגובי נכסים או מגובי משכנתאות הם   .1  
  שיעור המרווח, ההסתברות לכשל, שיעור הפירעון המוקדם וחומרת ההפסד באירוע כשל. 

  גבוה באופן משמעותי. / ,  יבוא לידי ביטוי בשווי הוגן נמוך גידול / קיטון משמעותי בפרמטרים הלא נצפים               
  

, שינוי בשיעור אשר שימש במדידת השווי ההוגן של נגזרים הינו שיעור האינפלציה החזוי נצפההלא  הנתון  .2  
בהתאם לפוזיציה המדדית של הבנק בעסקות אלו. ככל  האינפלציה החזוי ישפיע על השווי ההוגן של העסקות

השווי ההוגן של העסקות  ,שתחזית האינפלציה תעלה (תרד) והבנק מתחייב לשלם את הסכום הצמוד למדד
ככל שתחזית האינפלציה תעלה (תרד) והצד הנגדי לעסקה מחוייב לשלם לבנק את הסכום הצמוד (יגדל). יקטן 

  ות יגדל (יקטן).העסק השווי ההוגן של למדד, 
  

מידע נוסף בדבר נתונים לא נצפים משמעותיים וטכניקות הערכה המשמשים  -  ג 8 ביאור
    3ל פריטים שסווגו לרמה במדידת שווי הוגן ש

  סכומים מדווחים 

218 85-652



  דוחות כספיים
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לתשעה חודשים שהסתיימולשלושה חודשים שהסתיימו

ביום 30 בספטמבר ביום 30 בספטמבר 

2011 (א)20112012 (א)2012

(בלתי מבוקר)(בלתי מבוקר)

במיליוני ש"ח(במיליוני ש"ח)

א. הכנסות ריבית (ב)

3,1263,2519,2619,411מאשראי לציבור

751918מאשראי לממשלות

96227377467מפיקדונות בבנק ישראל וממזומנים

32267773מפיקדונות בבנקים

13103536מניירות ערך שנשאלו או שנרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר

3412821,024948מאגרות חוב (ג)

3,6153,80110,79310,953סך כל הכנסות ריבית

ב. הוצאות ריבית (ב)

(3,901)(3,694)(1,476)(1,218)על פיקדונות הציבור

(19)(12)(4)(4)על פיקדונות מממשלות

(59)(54)(25)(20)על פיקדונות מבנקים

(24)(23)(7)(9)על ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר

(1,522)(1,386)(448)(492)על אגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים 

(5,525)(5,169)(1,960)(1,743)סך כל הוצאות הריבית

1,8721,8415,6245,428סך הכנסות ריבית, נטו

ג. פירוט ההשפעה נטו של מכשירים נגזרים מגדרים על

    הכנסות והוצאות ריבית 

(8)(1)(4)-הכנסות ריבית 

2(3)(2)(4)הוצאות ריבית 

ד. פירוט הכנסות ריבית על בסיס צבירה מאגרות חוב

273209786764זמינות למכירה

6873238184למסחר

  3412821,024948סה"כ כלול בהכנסות ריבית
 .1.ג.1 ביאורראה  סווג מחדש בעקבות יישום לראשונה של הוראות המפקח על הבנקים בנושא מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי  )א(
  כולל מרכיב אפקטיבי ביחסי הגידור.  )ב(
חודשים שהסתיימו ביום  תשעהמיליון ש"ח לתקופה של  63 -ש"ח ומיליון  50 בסך של) MBSת (כולל ריבית בגין אגרות חוב מגובי משכנתאו  )ג(

- ו 2012 בספטמבר 30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום  מיליון ש"ח 1 -מיליון ש"ח ו 13 - בהתאמה, ו 2011-ו 2012 בספטמבר 30
 בהתאמה. 2011

    ביתיהכנסות והוצאות ר – 9 ביאור
  סכומים מדווחים 
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לתשעה חודשים שהסתיימולשלושה חודשים שהסתיימו

ביום 30 בספטמבר ביום 30 בספטמבר 

2011 (א)20112012 (א)2012

(בלתי מבוקר)(בלתי מבוקר)

במיליוני ש"ח(במיליוני ש"ח)

א. הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות שאינן למטרות מסחר

א.1. מפעילות במכשירים נגזרים

1414חלק לא אפקטיבי ביחסי גידור (ב)

1,202396456(60)הכנסות (הוצאות) נטו בגין מכשירים נגזרים ALM(ג)

1,206397460(59)סך הכל מפעילות במכשירים נגזרים

א.2. מהשקעה באגרות חוב

13763284221רווחים ממכירת אג"ח זמינות למכירה

(24)(21)(8)-הפסדים ממכירת אג"ח זמינות למכירה 

13755263197סך הכל מהשקעה באג"ח

(965)(529)(1,715)(32)א.3. הפרשי שער, נטו

א.4. רווחים (הפסדים) מהשקעה במניות

10396469רווחים ממכירת מניות זמינות למכירה

(276)(163)(254)(1)הפסדים ממכירת מניות זמינות למכירה (ד)

-24--רווח ממכירת מניות חברות כלולות

1685064דיבידנד ממניות זמינות למכירה

(143)(25)(207)25סך הכל מהשקעה במניות

סך כל הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות 

(451)106(661)71שאינן למטרות מסחר

ב. הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות למטרות מסחר

13(20)6(7)הכנסות (הוצאות) נטו בגין מכשירים נגזרים אחרים

רווחים שמומשו ושטרם מומשו מהתאמות

48187148136לשווי הוגן של אג"ח למסחר, נטו 

רווחים שמומשו ושטרם מומשו מהתאמות

71323133לשווי הוגן של מניות למסחר, נטו 

23--דיבידנדים שהתקבלו ממניות למסחר

  48325133285סך הכל מפעילויות מסחר
 .1.ג.1 ביאורסווג מחדש בעקבות יישום לראשונה של הוראות המפקח על הבנקים בנושא מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי ראה   )א(
 למעט מרכיב אפקטיבי ביחסי הגידור.  )ב(
 מכשירים נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול נכסים וההתחייבויות של הבנק, אשר לא יועדו ליחסי גידור.  )ג(
-ו 2012 בספטמבר 30חודשים שהסתיימו ביום  תשעהמיליון ש"ח לתקופה של  242 -ש"ח ומיליון  160 רבות הפרשות לירידת ערך בסך שלל  )ד(

 בהתאמה. 2011-ו 2012 בספטמבר 30ביום  ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימ מיליון ש"ח 240 -מיליון ש"ח ו 0 -בהתאמה, ו 2011
  

  
  
  
  

  הכנסות מימון שאינן מריבית – 10 ביאור
  ים מדווחים סכומ
  ימון שאינן מריבית הכנסות מ – 10 ביאור

  סכומים מדווחים 



  דוחות כספיים
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לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2012 (בלתי מבוקר)

מגזרמגזרמגזרמגזר

סך הכלמגזרניהולבנקאותמגזרמגזרעסקיםמשקי

מאוחד אחרפיננסיפרטיתמסחריעסקיקטניםבית

(במיליוני ש"ח)

1,872-(28)(42)538280712412הכנסות ריבית, נטו - מחיצוניים

427137183151129145361,208הכנסות שאינן מריבית - מחיצוניים

-(38)129188(77)(370)(60)228הכנסות בינמגזריות

3,080(2)1,193357525486216305סך ההכנסות

7-292(1)2483(5)40הוצאות (הכנסות) בגין הפסדי אשראי

רווח נקי (הפסד) המיוחס לבעלי 

2841479(13)1079975142מניות התאגיד הבנקאי

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2011 (בלתי מבוקר) (א)

מגזרמגזרמגזר

סך הכלמגזרניהולבנקאותמגזרמגזרעסקיםמגזר

מאוחד אחרפיננסיפרטיתמסחריעסקיקטניםמשקי בית

(במיליוני ש"ח)

4641,841(16)414278713402הכנסות ריבית, נטו - מחיצוניים

675(28)(411)533134179156112הכנסות שאינן מריבית - מחיצוניים

-12116316(81)(377)(59)217הכנסות בינמגזריות

2,516(8)(202)1,164353515477217סך ההכנסות

332218958175-378הוצאות בגין הפסדי אשראי

רווח נקי (הפסד) המיוחס לבעלי 

      155(26)(307)1448712010532מניות התאגיד הבנקאי
  
 .1.ג.1סווג מחדש בעקבות יישום לראשונה של הוראות המפקח על הבנקים בנושא מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי ראה ביאור   )א(

    מגזרי פעילות -  11 ביאור
  סכומים מדווחים
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לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2012 (בלתי מבוקר)

מגזרמגזרמגזר

סך הכלמגזרניהולבנקאותמגזרמגזרעסקיםמגזר

מאוחד אחרפיננסיפרטיתמסחריעסקיקטניםמשקי בית

(במיליוני ש"ח)

3115,624(105)1,4818302,1561,230הכנסות ריבית, נטו - מחיצוניים

3,380(26)1,271411530448442304הכנסות שאינן מריבית - מחיצוניים

-3763586(220)(1,094)(179)753הכנסות בינמגזריות

9,004(19)3,5051,0621,5921,458713693סך ההכנסות

394967586-1-850הוצאות (הכנסות) בגין הפסדי אשראי

רווח נקי (הפסד) המיוחס לבעלי מניות 

11,190(112)36924928838213התאגיד הבנקאי

לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2011 (בלתי מבוקר) (א)

מגזרמגזרמגזר

סך הכלמגזרניהולבנקאותמגזרמגזרעסקיםמגזר

מאוחד אחרפיננסיפרטיתמסחריעסקיקטניםמשקי בית

(במיליוני ש"ח)

2455,428(61)1,2648332,1621,201הכנסות ריבית, נטו - מחיצוניים

252,972(222)1,370408581454356הכנסות שאינן מריבית - מחיצוניים

-(33)365514(247)(1,156)(197)754הכנסות בינמגזריות

8,400(3)3,3881,0441,5871,408660316סך ההכנסות

74-349(25)282614898הוצאות (הכנסות) בגין הפסדי אשראי

רווח נקי (הפסד) המיוחס לבעלי מניות 

  1,273(65)(390)339271642339137התאגיד הבנקאי
  
 .1.ג.1ג מחדש בעקבות יישום לראשונה של הוראות המפקח על הבנקים בנושא מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי ראה ביאור סוו  )א(

   (המשך) מגזרי פעילות -  11 ביאור
  סכומים מדווחים

  



  דוחות כספיים

249 
 

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2011 (מבוקר)  (א)

מגזרמגזרמגזר

סך הכלמגזרניהולבנקאותמגזרמגזרעסקיםמגזר

מאוחד אחרפיננסיפרטיתמסחריעסקיקטניםמשקי בית

(במיליוני ש"ח)

2167,107(137)(81)1,6141,0982,8021,595הכנסות ריבית, נטו - מחיצוניים

724,175(135)1,821551761622483הכנסות שאינן מריבית - מחיצוניים

-(307)505692(283)(1,466)(244)1,103הכנסות בינמגזריות

11,282(19)4,5381,4052,0971,934907420סך ההכנסות

77-734(31)6989312218הוצאות (הכנסות) בגין הפסדי אשראי

רווח נקי (הפסד)המיוחס לבעלי מניות 

  2521,891(414)364317760439173התאגיד הבנקאי
  
 .1.ג.1בנקאי ראה ביאור  סווג מחדש בעקבות יישום לראשונה של הוראות המפקח על הבנקים בנושא מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד  )א(

  

  (המשך)  מגזרי פעילות -  11 ביאור
  סכומים מדווחים
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 ש"ח 3,215,000,000אישרה האסיפה הכללית את הגדלת ההון הרשום של הבנק לסך של  2012באוגוסט  1ביום   א.
ש"ח ע.נ. כ"א, אשר תהיינה מומרות לסטוק לאחר שתוצאנה  1מיליארד מניות רגילות בנות  1על ידי יצירת 

  כך  2008באוקטובר  7, וכן לתקן את ההחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ביום ותפרענה במלואן
 7ש"ח ע.נ. כ"א שנוצרו באותה החלטה של האסיפה הכללית מיום  1המניות הרגילות בנות  500,000,000 -ש

 ).hybrid, ישמשו לא רק למטרת הנפקת שטרי הון נדחים מורכבים (2008באוקטובר 

, פרסם המפקח על הבנקים טיוטה לתיקון כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות) 2012באוגוסט  21 ביום  ב.
ביניים של הצוות לבחינת אשר מביאה לידי ביטוי את עיקרי המלצות דוח ("טיוטת הכללים") , 2008 -"ח  התשס

 ידעמ כרטיס בעד עמלה ביטולהיתר:  ביןקובעת ובתחום העמלות הגברת התחרותיות בענף הבנקאות בישראל 
; העלאת הפטור בעמלה בעד טיפול באשראי קטן לעסק ניהול דמי עמלת ביטול; מזומן משיכת וכרטיס

; ביטול דמי ניהול בגין מק"מ וקרנות כספיות; ש"ח 100,000לתקרה של  ש"ח 50,000מתקרה של  ובבטחונות
יה ומכירה של ניירות ערך; דיפרנציאלי בגין פעילות בניירות ערך בערוצים שונים; עמלת מכסימום לקני תמחור

ביטול עמלות המינימום בגין ניהול פיקדון ניירות ערך; הרחבת הפיקוח על עמלת העברת פיקדון ניירות ערך 
 ערבות להוצאת עמלה של מופחת שיעור קביעתלהעברת פיקדון של הלקוח גם מחוץ למערכת הבנקאית. 

 .ועוד  כספי בפיקדון המובטחת בנקאית

יהיה יגובשו  בחקיקה ובהוראות רגולטוריות, והמפורטות בטיוטת הכללים צות הכלולות בדוח אם וככל שההמל  
בכך כדי לגרום לירידה בהכנסות הבנק מעמלות וגידול בהוצאות הבנק לצורך פיתוח והתאמת המערכות 

  המיכוניות לדרישות החדשות. כמו כן, תתכנה השפעות עקיפות אשר טרם ניתן להעריכן בשלב זה.  

פורסם צו מס ערך מוסף אשר מעדכן את שיעור מס ערך מוסף, בגין עסקה ויבוא טובין,  2012באוגוסט  2ביום   ג.
  .2012בספטמבר  1החל מיום  17%כך שיעמוד על 

הרווח ומס השכר למוסדות כספיים אשר מעדכן את שיעור מס  ,פורסם צו מס ערך מוסף 2012באוגוסט  30ביום 
  .2012בספטמבר  1מיום  החל 17%כך שיעמוד על 

לגבי השכר המשתלם בעד עבודה מחודש  17%שיעור מס השכר אשר חל על מוסדות כספיים הינו בשיעור של 
  ואילך. 2013לשנת  15.5%-ו 2012לשנת  16%ואילך וזאת במקום שיעור של  2012ספטמבר 

משיעור של  2012עלה בשנת  תאגידים בנקאייםאשר חל על  ,המס הסטטוטורי כתוצאה מהשינוי האמור שיעור
   .35.9%  ואילך יעלה לשיעור של 2013שנת מ, ו35.53%לשיעור של  35.34%

  .2012ש"ח בשנת מיליון  37-של כ לקבל בסךמיסים הנדחים לגידול ב ההביאהשפעת השינוי דלעיל 
יון ש"ח לאחר מס. מיל 48-מיליון ש"ח לפני מס ו 75יתרת ההתחייבויות לעובדים הינה  של השינוי עלההשפעה 

 26-מיליון ש"ח, לפני מס ו 41-ההשפעה השנתית על הוצאות השכר וההוצאות התפעוליות של הבנק הינה כ
  מיליון ש"ח לאחר מס.

 -(להלן  2012-פורסם החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב 2012באוגוסט  13ביום       ד.
שיעור דמי הביטוח הלאומי הנגבה מהמעסיקים בגין חלק השכר  2013החל מינואר "החוק"). במסגרת החוק 

 2014, כמו כן שיעור זה יעלה בינואר 6.5%כיום ויעמוד על  5.9%- מהשכר הממוצע במשק יעלה מ 60%העולה על 
  בהתאמה. ההשפעה על קבוצת לאומי אינה מהותית. 7.5%-ו 7%לשיעור של  2015ובינואר 

 עדכון שעניינה עמדה נייר טיוטת האוצר במשרד וחיסכון ביטוח ההון שוק אגף ידי על פורסמה ,2012י יול בחודש   .ה
 בהתאם התמותה. ללוחות אפשרי עדכון כוללת אשר חיים, ובביטוח הפנסיה בקרנות הדמוגרפי ההנחות מערך

 ונכות תמותה לגבי ההנחות את לעדכן יש עובדים זכויות בגין התחייבויות במדידת הבנקים על הפיקוח להנחיות
 להיעזר, יש כך, לצורך הבנקאי. התאגיד בידי שקיים ביותר הטוב המידע לפי 2012שנת  של השנילרביע  בדוחות

 האוצר. ידי על לאחרונה שפורסמה והנכות התמותה לוחות של בטיוטה היתר, בין

 דמוגרפיים משתנים בדבר הערכותיו תא הבנק עדכן 2012 ביוני 30ליום  הכספיים בדוחות לעיל, לאמור בהתאם
 הגדיל מכך, יוצא כפועל העמדה. נייר בטיוטת הכלולים הימים אריכות של המעודכנים האומדנים בסיס על

 רווח דוחהוצאות שכר בל נזקפה ההפרשה הגדלת ש"ח. מיליון 25-כ של בסך לפנסיהההתחייבות  את הבנק
אם וככל שבחוזר הסופי של אגף שוק ההון ביטוח וחסכון  וייםשינ יתכנו האמורים בסכומים כי יצוין. והפסד

  יהיו שינויים.

  נושאים שונים – 12 ביאור
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  מיזוג בין הבנק לבין בנק לאומי למשכנתאות בע"מ ("בלמ"ש")  .ו

 10אישר דירקטוריון הבנק את ביצוע המיזוג של בלמ"ש עם ולתוך הבנק. ביום  2012בספטמבר  9ביום 
בדצמבר  31צוע המיזוג כאמור. המיזוג צפוי להתבצע בתאריך אישר דירקטוריון בלמ"ש את בי 2012בספטמבר 

  ). "מועד המיזוג"( 2012
 באמצעות, ובעקיפין במישריןבנק (הבלמ"ש, שהינו חברה בת בבעלות ובשליטה מלאה של  ,על פי הסכם המיזוג

לתוך יתמזג עם ושל בנק לאומי לישראל בע"מ ("החברה לנאמנות"), החברה לנאמנות ו לרישומים החברה
   בנק.ה

  מטרות המיזוג:

ת רמת הסינרגיה הקבוצתית, בין אהעמיק לאומי לקבוצת לאפשר יהוא וכלכלית, וסקית עתכלית לועד נמיזוג ה
 קבוצתהפעילות הקמעונאית לבין הפעילות בתחום המשכנתאות, ולהרחיב את הפוטנציאל להגדלת הרווח של 

י הצעת ערך בהתאמה למכלול צרכיו, בין היתר, לאור המהלך יאפשר לבנק להעניק ללקוח הקמעונא לאומי.
שיפור ברמת המוצר המוצע ללקוח, תוך שימת דגש על הענקת סל שירותים מגוון ללקוח ותוך צמצום בהוצאות 

בנק, עשוי להוביל, הבנק צופה  כי מיזוג בלמ״ש עם ולתוך ההקבוצה וניצול אפקטיבי יותר של רצפת המכירה. 
   הוצאות, ובעלויות תפעוליות.בין היתר, לחסכון ב

  
  שלבים: שני שינוי מבנה שיבוצע ב המיזוג כולל

  לבנק, וזאת ללא תמורה ) 0.84%(בשלב הראשון תעביר החברה לנאמנות  את החזקותיה בבלמ"ש
  "). הפקודה(" 1961-ג לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א104ובהתאם להוראות סעיף 

 טוטורי בין הבנק לבלמ"ש, ולפיו יעביר בלמ"ש את נכסיו והתחייבויותיו בשלב השני, יבוצע מיזוג סט
 להוראות בהתאם ב לפקודה, תוך חיסולו ללא פרוק של בלמ"ש, והכל103לבנק, בהתאם להוראות סעיף 

 2-ה לחלק השני הפרק להוראות ובכפוף 1999-"טהתשנ, החברות חוק של השמיני בחלק הראשון הפרק
   .לפקודה

זוג יוסבו כל העובדים של בלמ"ש לעובדי הבנק וכן יועברו לבנק כל ההתחייבויות של בלמ"ש בגין במסגרת המי
  טז לפקודה.  103העובדים המועברים וזאת בהתאם להוראות סעיף 

במסגרת שינוי המבנה  לא ניתנה ולא תנתן תמורה כלשהי, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בכסף ובין בשווה 
  צדדים המעורבים.כסף, לאף אחד מה

  החלטת רשות המיסיםלהלן 

ניתנה החלטת רשות המיסים, ("החלטת המיסוי"),  המאשרת כי פרטי תוכנית המיזוג  2012בספטמבר  10ביום 
כפי שנמסרו בבקשה שהוגשה לרשות המיסים, ובכפוף לקיום התנאים המפורטים בפקודה ובהחלטת המיסוי, 

  ג לפקודה. עיקרי החלטת המיסוי הם:104 -ג ו103עומדים בתנאים הקבועים בסעיפים 

  -"ש מהחברה לנאמנות לבנק בלמהעברת מניות  לגבי  .1
  

ג 104העברת המניות לידי הבנק לא תתחייב במס במועד  שינוי המבנה, וזאת בהתאם להוראות סעיף   1.1
תן החלטת יום מיום מ 30ז לפקודה תוך 104לפקודה, ובכפוף להגשת טפסים ומסמכים כנדרש בסעיף 

לפקודה ובתנאים המפורטים בהחלטת המיסוי. הטפסים  2-המיסוי ובכפוף לעמידה בכל תנאי חלק ה
   ז הוגשו כנדרש.104הנדרשים בסעיף 

  
  .2012בדצמבר  31- מועד העברת המניות יהיה ב  1.2

 
יפין, העברת המניות תבוצע ללא תמורה. במידה ויתברר כי ניתנה תמורה כלשהי, במישרין או בעק  1.3

בין חברות, החלטת המיסוי תיחשב כבטלה  וזיכוי חיובתמורת העברת המניות, לרבות בדרך של 
  למפרע.
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במכירה ראשונה שלא בפטור ממס של מניות החברה לנאמנות שיהיו קיימות במועד העברת המניות,   1.4
  ברת המניות.יהיה אפס, ומועד רכישתן יהיה  מועד הע החברה לנאמנות מניותהמחיר המקורי של 

 
 בגין העברת המניות לא יידרש הפסד כלשהו בבנק ו/או בכל צד קשור לו.  1.5

  
  -המיזוג  לגבי  .2

  
  .2012בדצמבר  31מועד המיזוג יהיה ביום    2.1

 
לא יוקצו בשל המיזוג זכויות חדשות בבנק לבעלי המניות בו ו/או לחברה לרישומים של הבנק. לפיכך,   2.2

הבנק לא תיווסף למחיר המקורי של המניות כאמור עלות ההשקעה במניות  בעת מכירת מניות של
על ידי החברה לנאמנות). עלות ההשקעה תבוטל ולא תותר  0.84% -בלמ"ש (לרבות בשל האחזקה ב

בדרך כלשהי לצרכי מס, במישרין או בעקיפין. כמו כן, על הנכסים המועברים לבנק במסגרת המיזוג 
  לפקודה, ולא ייוחס להם סכום נוסף מעבר למחירם המקורי. ה103יחולו הוראות סעיף 

 
  לא יותרו לצרכי מס כל הוצאה ו/או הפסד כלשהו בידי הבנק ו/או צד קשור לו בשל המיזוג.  2.3

 
ולא הותרו לצרכי מס עד למועד זה המיזוג עד למועד  בבלמ"שכל הוצאה או ניכוי שנצברו   2.4

בלמ"ש , ייחשבו כחלק מהפסדי המיזוגכוי היה נוצר הפסד למועד בני רים"), ואילו היו מותההוצאות("
, כל זאת אם ח לפקודה103עליהם הוראות סעיף  ולו, ויחהמיזוג, לפי העניין, עד למועד ו/או הבנק

  המיזוג.הותרו בניכוי לצרכי מס בתוך שנתיים ממועד 
ות כלשהן שלא הותרו בניכוי לרבות הפרשות ו/או התחייבוי – או ניכוי שנצברו" הוצאהזה, " לעניין

חובות  למעט לצרכי מס, אשר במידה והיו מותרות בניכוי לצרכי מס במועד המיזוג, היו יוצרות הפסד,
  .2012בפברואר  14פגומים כפי שנקבעו בהסכם עקרונות חובות פגומים מיום 

ינו רק לעניין האמור לעיל הח לפקודה. 103, כי אין בהוראת סעיף זה לגרוע מהוראות סעיף הובהר
חלוקת ההפסדים ואופן קיזוזם ואין בו כדי לקבוע האם תותר ההוצאה, הניכוי או הקיזוז לצרכי מס, 

  .על ידי פקיד השומה נושאים שיכול וייבחנו
 

ג לפקודה, יחוייבו הבנק 103אם יתברר כי לא נתקיים במועדו תנאי מהתנאים הקבועים בסעיף   2.5
בה שניתן להם פטור מהם, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד ובלמ"ש במיסים ובתשלומי החו

במקרה כאמור, תוגש לפקיד י לפקודה. 103המיזוג ועד מועד התשלום, והכל בהתאם להוראות סעיף 
מס למועד המיזוג בהתאם לכללי  בלמ"שהשומה מיד בסמוך למועד ההפרה, הערכות שווי מומחה של 

. להערכת השווי כאמור יידרשו אישורו 1995-יזוג), התשנ"ה(בקשה לאישור מראש לתכנית מ הכנסה
  והסכמתו של פקיד השומה.

 
הכוללת בין השאר את העברת , מתן החלטת מיסוי זו על למנהל מיסוי מקרקעין הבנק מתחייב להודיע  2.6

ולשלם מס רכישה בשיעור של בת"א)  31-37נכס המקרקעין שבבעלות בלמ"ש (ברחוב מונטיפיורי 
  .המיזוג ממועדיום  40בתוך , 0.5%

 
, הערכת שווי של המיזוגיום ממועד   30הבנק ובלמ"ש מתחייבים להעביר למנהל מיסוי מקרקעין, תוך   2.7

  זכויות נכס המקרקעין שבבעלות בלמ"ש.  
 

ימים מתום שנתיים ממועד שינוי המבנה, אישור למנהל מיסוי  30הבנק מתחייב להעביר, תוך   2.8
  לפקודה, ובתנאי החלטת המיסוי. 2- מד בכל תנאי חלק המקרקעין, כי ע

 
מיסוי, לרבות הובהחלטת  פקודהמותנית בקיומם המלא של יתר התנאים הקבועים בהחלטת המיסוי   2.9

 עדלפקודה, אשר תחילתה במו 103התנאים אשר מתייחסים לתקופה הנדרשת, כהגדרתה בסעיף 
 המיזוג.

  - לבנק"ש בלמ עובדי העברת לגבי  .3
  

  טז לפקודה.103אושרה העברת העובדים על פי הוראות סעיף   3.1
 



  דוחות כספיים

253 
 

אושרה העברת הבעלות בכל הקופות המועברות על שם העובדים המועברים מבלמ"ש לבנק, בפטור   3.2
) לכללי מס הכנסה (פטור ממס בשל העברה ושינוי ייעוד של 6(א)(2מניכוי מס במקור על פי תקנה 
  .1990-כספים בקופות גמל), התש"ן

 
טז לפקודה,  ובעת פרישתם 103העובדים המועברים יחול רצף בזכויות לפיצויים כאמור בסעיף על   3.3

  בבנק ובבלמ"ש. , תובא בחשבון לעניין חישוב הפטור על מענקי הפרישה תקופת עבודתםמהבנק
 

לפי בלמ"ש מעובד שפרש קודם למועד המיזוג, או עקב המיזוג, קיבל מענק פרישה פטור במקרה שבו   3.4
דשים ממועד הפרישה, יראו את מענק ובתוך שישה ח בבנקא) לפקודה, וחזר לעבוד 7(9הוראות סעיף 

  .נכה את המס כמתחייבהבנק יובמקרה זה כשכר עבודה, העובד האמור הפרישה שקיבל 
 

 חשב כהכנסת עבודה וינוכהיכאמור, י המיזוג עקבהנעשה  המתמזגותכל תשלום לעובדים בחברות   3.5
ותשלום מס מעסיקים),  בודהממנו מס בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר ע

 .1993-התשנ"ג
  

  - כלליות הבהרות  .4
 

הבנק ובלמ"ש התחייבו לכלול בדוחות הכספיים ובדוחות ההתאמה לצרכי מס, באור לעצם ביצוע   4.1
מהדוחות הראשונים המפורסמים שינוי המבנה, ובו יפורטו תנאי החלטת המיסוי. הבאור מוצג החל 

  לאחר מתן החלטת המיסוי.
 

אין בהחלטת המיסוי משום עשיית שומה ו/או אישור לעובדות שהוצגו על ידי הבנק. העובדות שהוצגו   4.2
  כאמור, יכול ותיבדקנה על ידי פקיד השומה.

 
בכתב ובעל  המיסיםבפני רשות מיסוי ניתנה על סמך המצגים והמסמכים שהוצגו הובהר כי החלטת ה  4.3

לפקודה. החלטת  2-מיסוי, ובכפוף לתנאים הקבועים בחלק ההפה, לרבות אלה המפורטים בהחלטת 
מיסוי תבוטל למפרע, באם יתברר כי הפרטים והעובדות שנמסרו במסגרת הבקשה אינם נכונים או ה

כי התנאים אינם מלאים באופן מהותי, או שיתברר כי פרטים מהותיים שפורטו לא נתקיימו או 
  .מיסוי לא נתקיימוהבהחלטת  שהתנתה רשות המיסים

 
יותרו בניכוי, בין במישרין ובין בעקיפין, לצדדים המשתתפים בשינוי המבנה המפורט בהחלטת לא   4.4

מבנה, לרבות המיסוי ו/או לצד הקרוב אליהם, כל הוצאות הכרוכות, במישרין ו/או בעקיפין בשינוי ה
 17ת, מומחים, יועצים ואגרות למיניהם, כניכוי או כהוצאה לפי סעיף הוצאות משפטיות, ביקור

  .לפקודה
 

ברשות המיסים ולפקיד ופיצולים , ביחד ולחוד, לאשר בכתב למחלקת מיזוגים ותחייבהבנק ובלמ"ש ה  4.5
מיסוי, כי הן מסכימות לקבל את כל תנאי החלטת הימים ממועד קבלת החלטת  30השומה, בתוך 

  אישורים כאמור נמסרו כנדרש.ם וכלשונם, וללא הסתייגות. מיסוי, ככתבה
  

הדירקטוריון, לאחר החלטת ועדת הביקורת וועדה מנהלית שכר ותגמולים של הדירקטוריון, החליט לעדכן את   .ז
עמינח, עם בחירתה לכהן כמנכ"ל הראשי של הבנק והקבוצה, -תנאי ההתקשרות בין הבנק לבין גב' רקפת רוסק

 180,000) תשולם לה משכורת חודשית בסך כולל של 2012במאי  1ילת כהונתה כמנכ"ל הראשי (כך שהחל מתח
(צמוד לעליית המדד). עוד הוחלט כי במקרה של התפטרות המנכ"ל הראשי מתפקידה בבנק, אם תתפטר  ש"ח

 -שווה לשנה ואילך, תהיה המנכ"ל הראשי זכאית לפיצויים בסכום ה 15-לאחר שתקופת עבודתה בבנק תגיע ל
לפי הסכם העבודה הקיים) מהמשכורת החודשית האחרונה הידועה בעת ניתוק יחסי  100%(וזאת במקום  200%

עובד ומעביד בינה לבין הבנק כפול במספר שנות עבודתה בבנק, ובתוספת ההפרשות לתגמולים. בכפוף לאמור 
בדוחות הכספיים  15אור י)ב. לב3ב)((כמפורט בסעיף (העבודה הקיים  שינוי בהוראות הסכםלעיל, לא חל כל 

כתוצאה . , ובכלל זה זכאות לקיצבה בעת פיטורין בהתקיים התנאים הקבועים בהסכם העבודה)2011לשנת 
 פנסיוניותה זכויותה בגין הפרשותה 2012ברביע השני של ושלמו המעדכון תנאי ההתקשרות עם המנכ"ל הראשי 

ש"ח. אלפי 6,247ל ש בסך
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 החליט, 2012של הבנק, עליה הוחלט בתחילת שנת  2014-2012במסגרת יישום תכנית ההתייעלות לשנים   א.
עובדים מהבנק.  250לקבל את המלצת ההנהלה להקדים את פרישתם של , 2012בנובמבר דירקטוריון הבנק 

מיליון ש"ח. בוצעה הפרשה בגין התכנית  150-כ של בסך העלות הכוללת של התכנית הנ"ל עשויה להסתכם 
  .2012בספטמבר  30בדוחות הכספיים ליום 

להעמדת אשראי חברה לביטוח בע"מ ("אליהו") הושלמה העסקה בין הבנק לבין אליהו  2012באוקטובר  29ביום   ב.
  . בע"מאחזקות ביטוח ופיננסים  מיליארד ש"ח למימון חלק מעסקת רכישת מניות שליטה במגדל 2בסך 

  

  
   ירועים לאחר תאריך המאזןא – 13אור יב



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /AbsoluteColorimetric
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Europe Prepress)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Aharoni-Bold
    /Algerian
    /Andalus
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Aparajita
    /Aparajita-Bold
    /Aparajita-BoldItalic
    /Aparajita-Italic
    /ArabicTypesetting
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /DaunPenh
    /David
    /David-Bold
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /DokChampa
    /Dotum
    /DotumChe
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /EuphemiaCAS
    /FangSong
    /FootlightMTLight
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Gabriola
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Gautami-Bold
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gisha
    /Gisha-Bold
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /GuttmanAdii
    /GuttmanAdii-Light
    /GuttmanAharoni
    /GuttmanAharoni-Bold
    /GuttmanAram-Normal
    /GuttmanCalligraphic
    /GuttmanCourMirNormal
    /GuttmanDavid
    /GuttmanDavid-Bold
    /GuttmanDavid-Light
    /GuttmanDrogolin-Bold
    /GuttmanDrogolin-Normal
    /GuttmanFrank
    /GuttmanFrank-Bold
    /GuttmanFrnew-Normal
    /GuttmanHaim
    /GuttmanHaim-Condensed
    /GuttmanHatzvi
    /GuttmanHatzvi-Bold
    /GuttmanHodes-Bold
    /GuttmanHodes-Light
    /GuttmanHodes-Normal
    /GuttmanKav
    /GuttmanKav-Bold
    /GuttmanKav-Light
    /GuttmanKeren-Bold
    /GuttmanKeren-Normal
    /GuttmanLogo1
    /GuttmanMantova
    /GuttmanMantovaBold
    /GuttmanMantovaDecor
    /GuttmanMiryam-Bold
    /GuttmanMiryamLight
    /GuttmanMyamfix
    /GuttmanRashi-Bold
    /GuttmanRashiNormal
    /GuttmanRashiXBold
    /GuttmanSoncino-Bold
    /GuttmanSoncino-Light
    /GuttmanSoncinoNormal
    /GuttmanStam1Normal
    /GuttmanStamNormal
    /GuttmanToledo
    /GuttmanToledo-Bold
    /GuttmanVilna
    /GuttmanVilna-Bold
    /GuttmanYad
    /GuttmanYad-Brush
    /GuttmanYadLight
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /IskoolaPota
    /IskoolaPota-Bold
    /JasmineUPC
    /JasmineUPCBold
    /JasmineUPCBoldItalic
    /JasmineUPCItalic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /KaiTi
    /Kalinga
    /Kalinga-Bold
    /Kartika
    /Kartika-Bold
    /KhmerUI
    /KhmerUI-Bold
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPCBold
    /KodchiangUPCBoldItalic
    /KodchiangUPCItalic
    /Kokila
    /Kokila-Bold
    /Kokila-BoldItalic
    /Kokila-Italic
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /LaoUI
    /LaoUI-Bold
    /Latha
    /Latha-Bold
    /LatinWide
    /Leelawadee
    /Leelawadee-Bold
    /LevenimMT
    /LevenimMT-Bold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothicRegular
    /Mangal
    /Mangal-Bold
    /Marlett
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MeargenFOT-Black
    /MeargenFOT-Bold
    /MeargenFOT-Book
    /MeargenFOT-Light
    /Meiryo
    /Meiryo-Bold
    /Meiryo-BoldItalic
    /Meiryo-Italic
    /MeiryoUI
    /MeiryoUI-Bold
    /MeiryoUI-BoldItalic
    /MeiryoUI-Italic
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftUighur
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MingLiU
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-UNI-H
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MongolianBaiti
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeHadassah
    /MonotypeHadassah-Bold
    /MoolBoran
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /NarkisBlockMFBlack-Black
    /NarkisBlockMF-Bold
    /NarkisBlockMFMedium-Medium
    /NarkisBlockMF-Regular
    /NarkisBlockMFThin-Thin
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NSimSun
    /Nyala-Regular
    /OfficinaSansITCProBold
    /OfficinaSansITCProBook
    /OfficinaSansITCPro-Book
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /PlantagenetCherokee
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PMingLiU-ExtB
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /Raavi
    /Ravie
    /Rod
    /SakkalMajalla
    /SakkalMajallaBold
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-SemiBold
    /SegoeUISymbol
    /ShonarBangla
    /ShonarBangla-Bold
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /Shruti-Bold
    /SimHei
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /SnapITC-Regular
    /SouthWestBlack
    /SouthWestHeavy
    /SouthWestLight
    /SouthWestRegular
    /SouthWestUltraLight
    /SRegular
    /Stencil
    /SWGamekeysMT
    /SWMacro
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
    /Trebuchet
    /TrebuchetBold
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /TrebuchetRegular
    /Tunga
    /Tunga-Bold
    /Typograph
    /TypographBlack
    /Typograph-Bold
    /TypographLight
    /UniversLTPro45Light
    /UniversLTPro55Roman
    /UniversLTPro65Bold
    /UniversLTPro75Black
    /Utsaah
    /Utsaah-Bold
    /Utsaah-BoldItalic
    /Utsaah-Italic
    /Vani
    /Vani-Bold
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vijaya
    /Vijaya-Bold
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Vrinda-Bold
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020062A0645062706450627064B0020064506390020064506420627064A064A06330020005000440046002F0058002D00310061003A0032003000300031002006300648002006270644064506480627063506410627062A0020062706440642064A06270633064A0629002000490053004F00200644062A06280627062F064400200645062D062A0648064A0627062A00200627064406310633064806450627062A060C00200644064406250637064406270639002006390644064900200627064406450632064A062F002006450646002006270644064506390644064806450627062A0020062D0648064400200625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062706440645062A064806270641064206290020064506390020005000440046002F0058002D00310061060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200034002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043a043e04380442043e002004420440044f0431043204300020043404300020044104350020043f0440043e043204350440044f04320430044200200438043b0438002004420440044f04310432043000200434043000200441044a043e0442043204350442044104420432043004420020043d04300020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020002d002000490053004f0020044104420430043d04340430044004420020043704300020043e0431043c0435043d0020043d04300020043304400430044404380447043d04380020043c043004420435044004380430043b0438002e00200020041704300020043f043e043204350447043500200438043d0444043e0440043c043004460438044f0020043e0442043d043e0441043d043e00200441044a04370434043004320430043d04350442043e0020043d0430002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c00200441044a043e04420432043504420441044204320430044904380020043d04300020005000440046002f0058002d00310061002c002004320436002e00200420044a043a043e0432043e0434044104420432043e0442043e0020043704300020044004300431043e04420430002004410020004100630072006f006200610074002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002c00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f0062006500200050004400460020658768637b2654080020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002089c4830330028fd9662f4e004e2a4e1395e84e3a56fe5f6251855bb94ea46362800c52365b9a7684002000490053004f0020680751c6300251734e8e521b5efa7b2654080020005000440046002f0058002d00310061002089c483037684002000500044004600206587686376848be67ec64fe1606fff0c8bf753c29605300a004100630072006f00620061007400207528623763075357300b300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef67b2654080020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020898f7bc430025f8c8005662f70ba57165f6251675bb94ea463db800c5c08958052365b9a76846a196e96300295dc65bc5efa7acb7b2654080020005000440046002f0058002d003100610020898f7bc476840020005000440046002065874ef676848a737d308cc78a0aff0c8acb53c395b1201c004100630072006f00620061007400204f7f7528800563075357201d300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006200750064006f00750020006b006f006e00740072006f006c006f0076006100740020006e00650062006f0020006d0075007300ed0020007600790068006f0076006f0076006100740020007300740061006e006400610072006400750020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c0020007300740061006e00640061007200640075002000490053004f002000700072006f0020007001590065006400e1007600e1006e00ed0020006700720061006600690063006b00e90068006f0020006f00620073006100680075002e0020002000440061006c016100ed00200069006e0066006f0072006d0061006300650020006f0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f00200050004400460020007600790068006f00760075006a00ed006300ed006300680020005000440046002f0058002d003100610020006e0061006a00640065007400650020007600200050015900ed00720075010d0063006500200075017e00690076006100740065006c00650020004100630072006f0062006100740075002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c00200064006500720020006600f800720073007400200073006b0061006c00200073006500730020006900670065006e006e0065006d00200065006c006c0065007200200073006b0061006c0020006f0076006500720068006f006c006400650020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e0064006100720064002000740069006c00200075006400760065006b0073006c0069006e00670020006100660020006700720061006600690073006b00200069006e00640068006f006c0064002e00200059006400650072006c006900670065007200650020006f0070006c00790073006e0069006e0067006500720020006f006d0020006f007000720065007400740065006c007300650020006100660020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000660069006e006400650072002000640075002000690020006200720075006700650072006800e5006e00640062006f00670065006e002000740069006c0020004100630072006f006200610074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d003100610020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f00620065002000710075006500200073006500200064006500620065006e00200063006f006d00700072006f0062006100720020006f002000710075006500200064006500620065006e002000630075006d0070006c006900720020006c00610020006e006f0072006d0061002000490053004f0020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020007000610072006100200069006e00740065007200630061006d00620069006f00200064006500200063006f006e00740065006e00690064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f006200740065006e006500720020006d00e1007300200069006e0066006f0072006d00610063006900f3006e00200073006f0062007200650020006c0061002000630072006500610063006900f3006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400690062006c0065007300200063006f006e0020006c00610020006e006f0072006d00610020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c007400650020006c006100200047007500ed0061002000640065006c0020007500730075006100720069006f0020006400650020004100630072006f006200610074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000730065006c006c0069007300740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002c0020006d006900640061002000740075006c006500620020006b006f006e00740072006f006c006c0069006400610020007600f500690020006d006900730020007000650061007600610064002000760061007300740061006d00610020007300740061006e00640061007200640069006c00650020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020002800490053004f0020007300740061006e00640061007200640020006700720061006100660069006c00690073006500200073006900730075002000760061006800650074007500730065006b00730029002e00200020004c0069007300610074006500610076006500740020007300740061006e00640061007200640069006c00650020005000440046002f0058002d0031006100200076006100730074006100760061007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d0069007300650020006b006f0068007400610020006c006500690061007400650020004100630072006f00620061007400690020006b006100730075007400750073006a007500680065006e0064006900730074002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000710075006900200064006f006900760065006e0074002000ea0074007200650020007600e9007200690066006900e900730020006f0075002000ea00740072006500200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200075006e00650020006e006f0072006d0065002000490053004f00200064002700e9006300680061006e0067006500200064006500200063006f006e00740065006e00750020006700720061007000680069007100750065002e00200050006f0075007200200070006c007500730020006400650020006400e9007400610069006c007300200073007500720020006c006100200063007200e9006100740069006f006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d00310061002c00200076006f006900720020006c00650020004700750069006400650020006400650020006c0027007500740069006c0069007300610074006500750072002000640027004100630072006f006200610074002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003c003c103cc03ba03b503b903c403b103b9002003bd03b1002003b503bb03b503b303c703b803bf03cd03bd002003ae002003c003bf03c5002003c003c103ad03c003b503b9002003bd03b1002003c303c503bc03bc03bf03c103c603ce03bd03bf03bd03c403b103b9002003bc03b5002003c403bf002003c003c103cc03c403c503c003bf0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c002003ad03bd03b1002003c003c103cc03c403c503c003bf002000490053004f002003b303b903b1002003b103bd03c403b103bb03bb03b103b303ae002003c003b503c103b903b503c703bf03bc03ad03bd03bf03c5002003b303c103b103c603b903ba03ce03bd002e00200020039303b903b1002003c003b503c103b903c303c303cc03c403b503c103b503c2002003c003bb03b703c103bf03c603bf03c103af03b503c2002003c303c703b503c403b903ba03ac002003bc03b5002003c403b7002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303af03b1002003b503b303b303c103ac03c603c903bd0020005000440046002003c303c503bc03b203b103c403ce03bd002003bc03b5002003c403bf0020005000440046002f0058002d00310061002c002003b103bd03b103c403c103ad03be03c403b5002003c303c403bf03bd0020039f03b403b703b303cc002003a703c103ae03c303c403b7002003c403bf03c50020004100630072006f006200610074002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002c0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D905D505E205D305D905DD002005DC05D105D305D905E705D4002005D005D5002005E905D705D905D905D105D905DD002005DC05D405EA05D005D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D00310061003A0032003000300031002C002005EA05E705DF002000490053004F002005E205D105D505E8002005D405E205D105E805EA002005EA05D505DB05DF002005D205E805E405D9002E002005DC05E705D105DC05EA002005DE05D905D305E2002005E005D505E105E3002005D005D505D305D505EA002005D905E605D905E805EA002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005D405EA05D505D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D00310061002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200034002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020006b006f006a00690020007300650020006d006f00720061006a0075002000700072006f0076006a0065007200690074006900200069006c00690020007000720069006c00610067006f00640069007400690020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c002000490053004f0020007300740061006e006400610072006400750020007a0061002000720061007a006d006a0065006e0075002000670072006100660069010d006b0069006800200073006100640072017e0061006a0061002c0020006b006f00720069007300740069007400650020006f0076006500200070006f0073007400610076006b0065002e00200020005a00610020007600690161006500200069006e0066006f0072006d006100630069006a00610020006f0020007300740076006100720061006e006a0075002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e006100740061002000730075006b006c00610064006e006900680020007300200066006f0072006d00610074006f006d0020005000440046002f0058002d0031006100200070006f0067006c006500640061006a007400650020004100630072006f0062006100740020006b006f007200690073006e0069010d006b0069002000700072006900720075010d006e0069006b002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a007a00610020006c00e900740072006500200061007a006f006b0061007400200061007a002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002c00200061006d0065006c00790065006b0065007400200065006c006c0065006e01510072007a00e900730072006500200073007a00e1006e002c0020007600610067007900200061006d0065006c00790065006b006e0065006b0020006d006500670020006b0065006c006c002000660065006c0065006c006e0069006500200061002000670072006100660069006b00750073002000740061007200740061006c006f006d0020006300730065007200650066006f007200670061006c006f006d007200610020006b006900660065006a006c00650073007a0074006500740074002000490053004f00200073007a00610062007600e1006e00790020005000440046002f0058002d00310061003a003200300030003100200066006f0072006d00e100740075006d006e0061006b002e0020002000410020005000440046002f0058002d0031006100200066006f0072006d00e100740075006d006e0061006b0020006d0065006700660065006c0065006c0151002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006c00e90074007200650068006f007a00e1007300e10072006100200076006f006e00610074006b006f007a00f300200074006f007600e10062006200690020007400750064006e006900760061006c00f3006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000660065006c006800610073007a006e00e1006c00f300690020006b00e9007a0069006b00f6006e0079007600e900620065006e0020006f006c00760061007300680061007400f3006b002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF che devono essere conformi o verificati in base a PDF/X-1a:2001, uno standard ISO per lo scambio di contenuto grafico. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti PDF compatibili con PDF/X-1a, consultare la Guida dell'utente di Acrobat. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 4.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30b030e930d530a330c330af30b330f330c630f330c4306e590963db306b5bfe3059308b002000490053004f00206a196e96898f683c306e0020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020306b6e9662e03057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f830924f5c62103059308b305f3081306b4f7f75283057307e30593002005000440046002f0058002d0031006100206e9662e0306e00200050004400460020658766f84f5c6210306b306430443066306f3001004100630072006f006200610074002030e630fc30b630ac30a430c9309253c2716730573066304f30603055304430023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020c791c131d558b294002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb2940020d655c778c7740020d544c694d558ba700020adf8b798d53d0020cee8d150d2b8b97c0020ad50d658d558b2940020bc29bc95c5d00020b300d55c002000490053004f0020d45cc900c7780020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031c7580020addcaca9c5d00020b9dec544c57c0020d569b2c8b2e4002e0020005000440046002f0058002d003100610020d638d65800200050004400460020bb38c11c0020c791c131c5d00020b300d55c0020c790c138d55c0020c815bcf4b2940020004100630072006f0062006100740020c0acc6a90020c124ba85c11cb97c0020cc38c870d558c2edc2dcc624002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b0069007200740069002000740069006b00720069006e00740069002000610072002000700072006900760061006c006f002000610074006900740069006b007400690020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002000670072006100660069006e0069006f00200074007500720069006e0069006f0020006b0065006900740069006d006f00730069002000490053004f0020007300740061006e00640061007200740105002e00200020004400610075006700690061007500200069006e0066006f0072006d006100630069006a006f0073002000610070006900650020005000440046002f0058002d003100610020007300740061006e00640061007200740105002000610074006900740069006e006b0061006e010d00690173002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007401730020006b016b00720069006d01050020006900650161006b006f006b0069007400650020004100630072006f00620061007400200076006100720074006f0074006f006a006f0020007600610064006f00760065002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b0075007200690020006900720020006a01010070010100720062006100750064006100200076006100690020006b0075007200690065006d0020006900720020006a01010061007400620069006c007300740020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c002000490053004f0020007300740061006e00640061007200740061006d002000610070006d006100690146006100690020006100720020006700720061006600690073006b006f0020007300610074007500720075002e00200050006c006101610101006b007500200069006e0066006f0072006d010100630069006a007500200070006100720020005000440046002f0058002d00310061002000730061006400650072012b00670075002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500200069007a00760065006900640069002c0020006c016b0064007a0075002c00200073006b006100740069006500740020004100630072006f0062006100740020006c006900650074006f00740101006a006100200072006f006b00610073006700720101006d006100740101002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die moeten worden gecontroleerd of moeten voldoen aan PDF/X-1a:2001, een ISO-standaard voor het uitwisselen van grafische gegevens. Raadpleeg de gebruikershandleiding van Acrobat voor meer informatie over het maken van PDF-documenten die compatibel zijn met PDF/X-1a. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 4.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200073006b0061006c0020006b006f006e00740072006f006c006c0065007200650073002c00200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50020007600e6007200650020006b006f006d00700061007400690062006c00650020006d006500640020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400200066006f007200200075007400760065006b0073006c0069006e00670020006100760020006700720061006600690073006b00200069006e006e0068006f006c0064002e00200048007600690073002000640075002000760069006c0020006800610020006d0065007200200069006e0066006f0072006d00610073006a006f006e0020006f006d002000680076006f007200640061006e0020006400750020006f007000700072006500740074006500720020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020007300650020006200720075006b00650072006800e5006e00640062006f006b0065006e00200066006f00720020004100630072006f006200610074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002c0020006b007400f300720065002000620119006401050020007300700072006100770064007a006f006e00650020006c007500620020007301050020007a0067006f0064006e00650020007a0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c0020007300740061006e0064006100720064002000490053004f00200064006c0061002000770079006d00690061006e00790020007a00610077006100720074006f015b006300690020006700720061006600690063007a006e0065006a002e0020002000570069011900630065006a00200069006e0066006f0072006d00610063006a00690020006e0061002000740065006d00610074002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a0067006f0064006e0079006300680020007a0020005000440046002f0058002d003100610020007a006e0061006a00640075006a006500200073006901190020007700200070006f0064007201190063007a006e0069006b007500200075017c00790074006b006f0077006e0069006b0061002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200063006100700061007a0065007300200064006500200073006500720065006d0020007600650072006900660069006300610064006f00730020006f0075002000710075006500200064006500760065006d00200065007300740061007200200065006d00200063006f006e0066006f0072006d0069006400610064006500200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200075006d0020007000610064007200e3006f002000640061002000490053004f002000700061007200610020006f00200069006e007400650072006300e2006d00620069006f00200064006500200063006f006e0074006500fa0064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f00620074006500720020006d00610069007300200069006e0066006f0072006d006100e700f50065007300200073006f00620072006500200063006f006d006f00200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400ed007600650069007300200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c007400650020006f0020004700750069006100200064006f002000750073007500e100720069006f00200064006f0020004100630072006f006200610074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f00620065002000500044004600200063006100720065002000750072006d00650061007a010300200073010300200066006900650020007600650072006900660069006300610074006500200073006100750020007400720065006200750069006500200073010300200063006f00720065007300700075006e006401030020007300740061006e00640061007200640075006c007500690020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200075006e0020007300740061006e0064006100720064002000490053004f002000700065006e00740072007500200073006300680069006d00620075006c00200064006500200063006f006e01630069006e0075007400200067007200610066006900630020002000500065006e00740072007500200069006e0066006f0072006d00610163006900690020007300750070006c0069006d0065006e007400610072006500200064006500730070007200650020006300720065006100720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065006c006f0072002000500044004600200063006f006e0066006f0072006d00650020006300750020007300740061006e00640061007200640075006c0020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c0074006101630069002000470068006900640075006c0020007500740069006c0069007a00610074006f00720075006c00750069002000700065006e0074007200750020004100630072006f006200610074002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f0062006100740020015f0069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043a043e0442043e0440044b04350020043f043e0434043b04350436043004420020043f0440043e043204350440043a043500200438043b043800200434043e043b0436043d044b00200441043e043e0442043204350442044104420432043e043204300442044c0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c0020044104420430043d04340430044004420443002000490053004f00200434043b044f0020043e0431043c0435043d0430002004330440043004440438044704350441043a0438043c00200441043e04340435044004360430043d04380435043c002e002000200411043e043b043504350020043f043e04340440043e0431043d0430044f00200438043d0444043e0440043c043004460438044f0020043f043e00200441043e043704340430043d0438044e0020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002c00200441043e0432043c0435044104420438043c044b0445002004410020005000440046002f0058002d00310061002c0020043f0440043504340441044204300432043b0435043d043000200432002004200443043a043e0432043e043404410442043204350020043f043e043b044c0437043e0432043004420435043b044f0020004100630072006f006200610074002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e9002000730061002000620075006400fa0020006b006f006e00740072006f006c006f00760061016500200061006c00650062006f0020006d00750073006900610020007600790068006f0076006f0076006101650020016100740061006e006400610072006400750020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c0020016100740061006e00640061007200640075002000490053004f0020006e00610020007000720065006400e100760061006e006900650020006700720061006600690063006b00e90068006f0020006f00620073006100680075002e0020010e0061006c01610069006500200069006e0066006f0072006d00e10063006900650020006f0020007600790074007600e100720061006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200050004400460020007600790068006f00760075006a00fa00630069006300680020005000440046002f0058002d003100610020006e00e1006a00640065007400650020007600200050007200ed00720075010d006b006500200075017e00ed0076006100740065013e0061002000610070006c0069006b00e10063006900650020004100630072006f006200610074002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00690020006a006900680020006a0065002000740072006500620061002000700072006500760065007200690074006900200061006c00690020006d006f00720061006a006f002000620069007400690020007600200073006b006c006100640075002000730020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c0020007300740061006e0064006100720064006f006d002000490053004f0020007a006100200069007a006d0065006e006a00610076006f002000670072006100660069010d006e0065002000760073006500620069006e0065002e00200020005a006100200064006f006400610074006e006500200069006e0066006f0072006d006100630069006a00650020006f0020007500730074007600610072006a0061006e006a007500200064006f006b0075006d0065006e0074006f00760020005000440046002c00200073006b006c00610064006e00690068002000730020005000440046002f0058002d00310061002c0020007300690020006f0067006c0065006a00740065002000750070006f007200610062006e00690161006b006900200070007200690072006f010d006e0069006b0020004100630072006f006200610074002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b00610020007400610072006b0069007300740065007400610061006e00200074006100690020006a006f006900640065006e0020007400e400790074007900790020006e006f00750064006100740074006100610020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031003a007400e400200065006c0069002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400690061002000670072006100610066006900730065006e002000730069007300e4006c006c00f6006e00200073006900690072007400e4006d00690073007400e4002000760061007200740065006e002e0020004c0069007300e40074006900650074006f006a00610020005000440046002f0058002d00310061002d00790068007400650065006e0073006f00700069007600690065006e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074007400690065006e0020006c0075006f006d0069007300650073007400610020006f006e0020004100630072006f0062006100740069006e0020006b00e400790074007400f6006f0070007000610061007300730061002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200073006b00610020006b006f006e00740072006f006c006c006500720061007300200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50073007400650020006d006f0074007300760061007200610020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e00640061007200640020006600f6007200200075007400620079007400650020006100760020006700720061006600690073006b007400200069006e006e0065006800e5006c006c002e00200020004d0065007200200069006e0066006f0072006d006100740069006f006e0020006f006d00200068007500720020006d0061006e00200073006b00610070006100720020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074002000660069006e006e00730020006900200061006e007600e4006e00640061007200680061006e00640062006f006b0065006e002000740069006c006c0020004100630072006f006200610074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004b006f006e00740072006f006c0020006500640069006c006500630065006b00200076006500790061002000670072006100660069006b0020006900e7006500720069006b002000740061006b0061007301310020006900e70069006e0020006200690072002000490053004f0020007300740061006e006400610072006401310020006f006c0061006e0020005000440046002f0058002d00310061003a003200300030003120190065002000750079006d00610073013100200067006500720065006b0065006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020005000440046002f0058002d003100610020007500790075006d006c00750020005000440046002000620065006c00670065006c006500720069006e0069006e0020006f006c0075015f0074007500720075006c006d00610073013100200069006c006500200069006c00670069006c006900200064006100680061002000660061007a006c0061002000620069006c006700690020006900e70069006e0020006c00fc007400660065006e0020004100630072006f0062006100740020004b0075006c006c0061006e0131006d0020004b0131006c006100760075007a0075006e0061002000620061006b0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a0456002004310443043404430442044c0020043f043504400435043204560440044f044204380441044f002004300431043e0020043f043e04320438043d043d04560020043204560434043f043e0432045604340430044204380020044104420430043d043404300440044204430020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c002000490053004f00200434043b044f0020043e0431043c0456043d04430020043304400430044404560447043d0438043c0438002004340430043d0438043c0438002e002000200414043e043404300442043a043e043204560020043204560434043e043c043e0441044204560020043f0440043e0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d0442045604320020005000440046002c0020044f043a04560020043204560434043f043e0432045604340430044e0442044c0020044104420430043d043404300440044204430020005000440046002f0425002d0031002c0020043404380432002e002004430020043f043e044104560431043d0438043a04430020043a043e0440043804410442044304320430044704300020004100630072006f006200610074002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002c0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




