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בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות מוחזקות שלו
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7שמות חברי ההנהלה

ההתפתחות הכללית של עסקי הקבוצהב.

9תיאור עסקי הקבוצה והתפתחותם הכללית

13אסטרטגיה עסקית

15השליטה בבנק

17תיאור מגזרי הפעילות

20אמצעים הוניים ועיסקאות במניות הבנק

22חלוקת דיבידנדים

24נתונים עיקריים בחמש השנים האחרונות

מידע אחרג.

25התפתחויות עיקריות במשק

30סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על הפעילות

43חקיקה הנוגעת למערכת הבנקאית

47מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים

תיאור עסקי הקבוצה לפי מגזרים ותחומי פעילותד.

51התפתחות ההכנסות, ההוצאות וההפרשה למס

61המבנה והתפתחות של הנכסים וההתחייבויות

75רכוש קבוע ומתקנים

77נכסים לא מוחשיים

78מגזרי הפעילות בקבוצה 

השקעות:

124פעילות בחברות מוחזקות עיקריות-

140פעילות בשוק ההון ובשירותים פיננסיים-

147פעילות חוץ-בנקאית של חברות כלולות-

149החשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם

168מצב ההצמדה, התקופות לפירעון ומצב הנזילות

174הליכים משפטיים

176מגבלות ופיקוח

177הסכמים מהותיים

179תיאור מצב המיסוי

180משאבי אנוש (הון אנושי)

184מבנה ארגוני

נושאים נוספיםה.

188לאומי למען הקהילה — תרומות וחסויות

190מבקר פנימי

191הערכת בקרת ונהלים לגבי הגילוי בדוח הכספי 

192שכר נושאי משרה בכירה

194שכר רואי החשבון המבקרים

195חברי הדירקטוריון

196דיווח על דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית

3



עמוד

סקירת ההנהלה

200מאזן מאוחד לסופי השנים 2005-2001

201דוח רווח והפסד מאוחד לשנים 2005-2001

202שיעורי הכנסה והוצאה

206החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית

208סיכון אשראי לציבור לפי ענפי משק

210מאזן מאוחד לסופי רבעון — מידע רב-רבעוני

211דוח רווח והפסד מאוחד לרבעון — מידע רב-רבעוני

212(LDC)מיון יתרות אשראי למדינות מתפתחות 

rtificationCe213הצהרה 

215דוח הדירקטוריון וההנהלה על אחריותם לדוח השנתי

דוחות כספיים

217דוח רואי החשבון המבקרים המשותפים

219מאזן — מאוחד

220דוח רווח והפסד — מאוחד

221דוח על השינויים בהון העצמי — מאוחד

222דוח על תזרימי מזומנים — מאוחד

225באורים לדוחות הכספיים — מאוחדים

321תמצית דוחות כספיים של חברות מוחזקות עיקריות בארץ ובחו"ל

4



בנק לאומי לישראל בע"מ
חברי דירקטוריון הבנק

איתן רף, יושב ראש

ברוך בהט

רמי אברהם גוזמן (1)

יעקב גולדמן, רו"ח

פרופ' ישראל גלעד

מאיר דיין

משה וידמן

שלמה ינאי 

חיים ירון 

יעקב משעל, עו"ד (1)

נורית סגל

צבי קורן (1)

ורד רייכמן

(1) נבחר ב-29 ביוני 2005.
ד"ר מ. דביר ומר ע. מקוב כיהנו כדירקטורים עד 26 ביוני 2005. מר א. גינזבורג כיהן כדירקטור עד 29 ביוני 2005.
מר י. חופי כיהן כדירקטור עד 30 בינואר 2006 וגב' ר. שעשוע-חסון, עו"ד, כיהנה כדירקטור עד 31 בינואר 2006.
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בנק לאומי לישראל בע"מ

חברי הנהלת הבנק ותפקידיהם

גליה מאור
מנהל כללי ראשי

ד"ר אהוד שפירא (1)
משנה בכיר למנהל הכללי, חבר הנהלה בכיר לבנקאות עסקית ובינלאומית,

מנהל סיכוני אשראי, ממלא מקום המנכ"ל הראשי בהעדרה

זאב נהרי, רו"ח
משנה למנהל הכללי, חבר הנהלה בכיר לכספים ולכלכלה, ראש החטיבה לכספים ומנהל סיכוני שוק

צבי איצקוביץ
סגן מנהל כללי בכיר, ראש החטיבה לבנקאות פרטית רב לאומית

נחום ביטרמן, עו"ד
סגן מנהל כללי בכיר, יועץ משפטי ראשי, ראש מערך הייעוץ המשפטי ומנהל סיכונים משפטיים

מיכאל בר-חיים
סגן מנהל כללי בכיר, ראש החטיבה לבנקאות מסחרית

דוד בר לב (2)
סגן מנהל כללי בכיר, ראש מערך משאבי אנוש

דב גלבוע
סגן מנהל כללי בכיר, ראש החטיבה להשקעות

יצחק מלאך
סגן מנהל כללי בכיר, ראש מערך תפעול ומנהלה ומנהל סיכונים תפעוליים

יונה פוגל (3)
סגן מנהל כללי בכיר, ראש החטיבה הבנקאית

רקפת רוסק-עמינח, רו"ח
סגן מנהל כללי בכיר, ראש החטיבה העסקית

יוסף הורביץ
סגן מנהל כללי בכיר, מבקר פנימי ראשי וראש מערך הביקורת הפנימית

ג'ניפר ג'יינס, עו"ד
סגן מנהל כללי, מזכיר הקבוצה

קוסט פורר גבאי את קסירר
סומך חייקין

רואי החשבון המבקרים המשותפים של הבנק

(1) הודיע על פרישה מהבנק בתוקף מ-30 ביוני 2006.
(2) מ-1 במרס 2005. עד 14 בינואר 2005 שימש ראש החטיבה הבנקאית.
(3) מ-15 בינואר 2005. עד אז שימש ראש מערך שיווק ופיתוח אסטרטגי.
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בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות מוחזקות שלו
דין וחשבון של הדירקטוריון

להלן הדין וחשבון החמישים וחמישה של בנק לאומי לישראל בע"מ והמאה וארבעה של העסק אשר

נוסד בשנת 1902. דין וחשבון זה יובא לפני האסיפה הכללית השנתית החמישים וחמש של הבנק.

דין וחשבון זה מסתמך על ניתוח הנתונים הכלולים בדוחות הכספיים ובסקירת ההנהלה ועל נתונים

נוספים לפי הצורך.

ההתפתחות הכללית של עסקי הקבוצהב.

תיאור עסקי קבוצת לאומי והתפתחותם הכללית

בנק לאומי והחברות-הבנות שלו מהווים את אחת הקבוצות הבנקאיות הגדולות בישראל, ומנהלים

פעילות שהחלה לפני 104 שנה. קודמתו של הבנק, חברת אנגליא פלשתינה, הוקמה בלונדון בשנת

1902 על ידי אוצר ההתיישבות היהודים ג'ואיש קולוניאל טרסט לימיטד, קודמתה של אוצר

)1(התיישבות היהודים בע"מ. 

הבנק מוגדר כתאגיד בנקאי על פי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, והוא בעל רישיון בנק על

פי החוק האמור. כ"בנק" וכ"תאגיד בנקאי" מודרכת ותחומה פעילותו של הבנק במערכת של חוקים,

צווים ותקנות, בהם בין היתר, פקודת הבנקאות, חוק בנק ישראל, חוק הבנקאות (רישוי) וחוק

הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981, וכמו כן בהוראות, כללים, הנחיות והבעות עמדה של

המפקח על הבנקים.

קבוצת לאומי עוסקת בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת, בישראל ובעולם. הקבוצה פועלת

באמצעות הבנק, החברות הבנות והחברות הכלולות שלו, ב-235 סניפים הפרוסים ברחבי ישראל,

וכן באמצעות 51 סניפים, סוכנויות ונציגויות, הפרוסים על פני 20 ארצות ברחבי תבל.

מדיניות הקבוצה בארץ ובעולם היא לתת ללקוחותיה, פתרונות כוללים, בנקאיים ופיננסיים, ושירות

מקצועי ברמה גבוהה, לאפשר להם לפעול בערוצי הפצה מגוונים ולהציע להם מגוון רחב של

מוצרים, בהתאמה לצרכיהם.

כקבוצה מובילה, ובמטרה להשיג רווחיות גבוהה לאורך זמן, לאומי בוחן כל העת את המגמות

והשינויים בסביבה העיסקית בה הוא פועל, ומגבש אסטרטגיה המתמודדת עם שינויים אלו.

למימוש האסטרטגיה, הבנק מאורגן בארבעה קווי עסקים הממוקדים בפלחי שוק שונים, כאשר כל

קו עסקים מתמחה במתן שירותים בנקאיים ופיננסיים למגזר לקוחות מסוים:

הבנקאות העיסקית מתמקדת במתן שירותים לחברות גדולות ובינלאומיות, הבנקאות המסחרית

, הבנקאות הפרטית מיועדת ללקוחותmarket)(middleמתמקדת במתן שירותים לחברות בינוניות 

עתירי נכסים הזקוקים לפיתרונות השקעה ברמת מורכבות גבוהה, והבנקאות הקמעונאית מתמקדת

במתן שירותים בנקאיים למשקי בית ועסקים קטנים.

חלק מהשירותים הפיננסיים ניתנים באמצעות חברות בנות בתחומי כרטיסי האשראי, בשוק ההון,

משכנתאות, חתמות ועוד.

כמו כן, לקבוצה השקעות בתאגידים ריאליים הפעילים בתחומי הביטוח, התשתיות, הנדל"ן בישראל

ומחוצה לה, התיירות והנופש, התקשורת והמדיה, האנרגיה, הספנות והתעשיה הכימית. 

אוצר התיישבות היהודים בע"מ הייתה בעלת השליטה בבנק לפני השוואת זכויות ההצבעה בבנק בשנת(1)
1991. בשנת 1993, רוב המניות בבנק הועברו לבעלות המדינה בהתאם לחוק המניות הבנקאיות שבהסדר

(הוראת שעה), התשנ"ד-1993. ביום 31 בדצמבר 2005 היא היתה בעלת עניין יחד עם חברת י.ק.ט לנאמנות
בע"מ בשיעור של 5.07%.

9

ון
רי

טו
ק

ר
די

ה
ח 

דו
מי

או
 ל

ת
צ
בו

ק
י 

ק
ס

ע
ר 

או
תי

ת
לי

כל
ה

ם 
ת

חו
ת

פ
ת

ה
ו



באוגוסט 2005 חוקקה הכנסת מספר חוקים המיישמים רפורמה מהותית בשוק ההון בישראל,

שהשפעתה על המערכת הבנקאית בכלל, ועל פעילות קבוצת לאומי בפרט, תבוא לידי ביטוי החל

משנת 2006 ובשנים הבאות.

כתוצאה מהרפורמה, נדרשה הקבוצה להיפרד מאחזקותיה בחברות לניהול קרנות נאמנות ולניהול

קופות גמל, ולהפחית אחזקות בחברות נוספות, כגון, חברות ביטוח, ואכן הבנק ביצע מספר עיסקות

מכירה, ובהן: מכירת קופות הגמל, מכירת קרנות נאמנות ומכירת פעילות ניהול תיקי השקעות,

הצפויות להסתיים במחצית הראשונה של שנת 2006. בנוסף, כתוצאה מהרפורמה וכן עקב מגבלות

נוספות המוטלות על פי חוק הבנקאות (רישוי) על אחזקות תאגידים בנקאיים בתאגידי אחזקה

ריאליים (קונגלומרטים), על הבנק למכור שניים מתוך שלושת התאגידים הריאליים העיקריים בהם

היה מושקע, והבנק החל לבצע את המכירות. 

עם השלמת עיסקות המכירה, תמורת מכירת האחזקות והנכסים כאמור תקבל הקבוצה כ-5.0

מיליארד ש"ח והרווח הנקי לאחר מס מהמכירות צפוי להיות על פי אומדן כ-2.7 מיליארד ש"ח.

להלן פירוט תוצאות המכירה:

תמורה*הרוכששם החברה הנמכרת

במיליוני ש"ח

535הראל השקעות בביטוחפיא

1,350יורקפסגות

675הראל השקעות בביטוחקבוצה של 5 קופות גמל

473א. סלומון השקעותקבוצה של 10 קופות גמל

1,120מר לב לבייבאפריקה ישראל

668**מגדל אחזקות

51אפריקה ישראל נכסיםאפ-שר

116צור שמיר החזקותבטוח ישיר

4,988סך הכל

או חברה בשליטתם.*
**V.N.HollandGraafschapParticipatie Maatschhhappij חברה בבעלות מלאה של —Generali.

הרווח הנקי מהמכירות הנ"ל, פרט למכירת ביטוח ישיר, צפוי לבוא לביטוי בדוחות הכספיים במהלך

שנת 2006.

לפרטים נוספים על המכירות ראה בעמוד 35 ועמודים 116-114.

בעקבות הרפורמה, תתמקד פעילות הקבוצה בישראל בשוק ההון בעיקר במתן ייעוץ השקעות, במתן

ייעוץ פנסיוני, כשהבנק יקבל רשיון לעסוק בכך, ובמתן שירותי תפעול לגופים הפעילים בשוק ההון.

לפירוט נוסף בדבר השפעת הרפורמה בשוק ההון ומכירת האחזקות על ידי הקבוצה, ראה עמודים 36-35 להלן.

בהתבסס על נתוני המערכת הבנקאית ליום 30 בספטמבר 2005 כפי שפורסמו על ידי בנק ישראל

חלקה של קבוצת לאומי בחמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות היה כדלהלן: 

30.9.200531.12.200431.12.2003

באחוזים

30.230.029.8סך כל המאזן

30.429.929.9אשראי לציבור

30.730.330.2פיקדונות הציבור

רווח מפעולות
30.034.732.0רגילות לפני מס

רווח מפעולות 
30.433.931.7רגילות לאחר מס
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קבוצת לאומי מתמודדת בשוק תחרותי בכל מגזרי הפעילות. המתחרים העיקריים הם הבנקים

הישראליים האחרים ואולם במגזרי פעילות מסויימים קיימים ומתווספים כל העת מתחרים נוספים,

כמו בנקים זרים, חברות ביטוח וגופים מוסדיים אחרים.

המצב הכלכלי ב-2005 והחקיקה בנושא הרפורמה בשוק ההון הביאו להתגברות התחרות במספר

תחומים מרכזיים:

לקוחות פרטיים, תוך דגש על לקוחות בעלי רמות הכנסה גבוהות או בעלי נכסים פיננסיים-
בהיקפים גדולים.

פעילות בשוק ההון, ובמיוחד בתחומי קרנות נאמנות וקופות גמל. -
גיוס לקוחות משקי בית מקבלי משכורת, שמלווה בתחרות מחירים הן על ניהול חשבונות עובר-

ושב והן בהצעת מחירים אטרקטיביים על פיקדונות.
פיתוחים טכנולוגיים לייעול פעילות הלקוחות בערוצים ישירים וכבסיס להרחבת ערוצי ההפצה.-
פיתוח והפצה של מוצרים פיננסיים מתוחכמים דוגמת מוצרים מובנים מסוגים מגוונים. -

על רקע השיפור במצב הכלכלי המשיכה קבוצת לאומי ב-2005 להגדיל את היקף פעילותה בארץ

ובחו"ל, ואף חתמה על הסכם לרכישת בנק ברומניה, וכן המשיכה להתייעל ולשפר את תוצאותיה.

סך כל הנכסים בניהול הקבוצה (מאזניים וחוץ מאזניים*) הסתכמו בסך של 565 מיליארד ש"ח

לעומת 488 מיליארד ש"ח בסוף 2004, גידול בשיעור של כ-15.8%.

* סך כל המאזן וכן תיקי ניירות ערך של הלקוחות, קופות גמל וקרנות השתלמות.

ההתאוששות בפעילות הכלכלית שהחלה במחצית השנייה של 2003, הביאה לירידה בהיקף

ההפרשות לחובות מסופקים לצד שיפור ברווח המימוני ובהכנסות התפעוליות שתרמו לשיפור

ברווחיות ובמדדי היעילות.

הרווח הנקי של הקבוצה מפעולות רגילות הסתכם בשנת 2005 בסך 2,059 מיליון ש"ח לעומת 1,904

מיליון ש"ח בשנת 2004, גידול של 8.1%.

הרווח הנקי של הקבוצה הסתכם בסך של 2,136 מיליון ש"ח, גידול של 14.6% לעומת שנת 2004

והתשואה להון של הרווח הנקי הגיעה ל-14.3% לעומת 13.1% ב-2004.

הרווח הנקי למניה היה בשנת 2005 1.510 ש"ח לעומת 1.318 ש"ח ב-2004.

בעקבות החקיקה והרפורמות בשוק ההון והכספים ועל רקע השיפור במצב הכלכלי, מתחוללים

שינויים בפרדיגמה העסקית של המערכת הבנקאית.

שינויים אלו באים לביטוי במספר תחומים:
המשך מעבר לקוחות לפעילות בשוק ההון.-
הרחבת מימון הלקוחות העסקיים במשק באמצעות גיוסים בשוק ההון ועל ידי גורמים חוץ-

בנקאיים.
עם השלמת רפורמת המיסוי בשוק ההון, התגברות בתחליפיות בין השקעות בארץ ובחו"ל.-
התגברות התחרות בעקבות השינויים בבעלויות של הבנקים.-
הוצאת ייצור חלק ממוצרי שוק ההון מהמערכת הבנקאית לגורמים אחרים בשוק וכניסת-

גורמים חדשים לענף ומתן העדפה בחקיקה לגופים אלה.
כניסת הבנקים להפצת מוצרים פנסיוניים ואם המצב החוקי בעתיד יאפשר, גם מוצרי ביטוח.-

11

ון
רי

טו
ק

ר
די

ה
ח 

דו
מי

או
 ל

ת
צ
בו

ק
י 

ק
ס

ע
ר 

או
תי

ת
לי

כל
ה

ם 
ת

חו
ת

פ
ת

ה
ו



להלן תרשים חברות מוחזקות עיקריות של הבנק:

חברת אחזקות מאוחדת, מחזיקה בעיקר בהשקעה בפז חברת נפט בע"מ ובמגדל אחזקות(1)
ביטוח ופיננסים בע"מ. 

חברת אחזקות מאוחדת מחזיקה בעיקר בחברות הבנות לאומי קארד, פסגות-אופק ולאומי-פיא.(2)
ברביע האחרון של 2005 הבנק התקשר עם גורמים שונים למכירת החברות הנ"ל, לפרטים(3)

נוספים ראה עמוד 35. 
ביום 13 בפברואר 2006 נחתם הסכם למכירת מלוא אחזקות הבנק באפריקה ישראל. פרטים(4)

נוספים ראה בעמוד 115.
ביום 15 במרס 2006 מכר הבנק 10% מהון המניות של מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ.(5)

פרטים נוספים ראה בעמוד 116.

להלן הרכב ההשקעות ותרומה של מרכזי הרווח לרווחיות מפעולות רגילות הקבוצה:

20052004

התרומההיקףהתרומההיקף
לרווח הנקיההשקעהלרווח הנקיההשקעה

******
באחוזיםבמילארדיבאחוזיםבמילארדי

ש"חש"ח

5.648.747.15.444.542.8קהבנ

4.219.419.43.916.316.3חברות בנות בארץ

4.213.314.94.017.919.6לחברות בנות בחו"

2.018.618.61.721.321.3חברות כלולות

16.0100%100%15.0100%100%סך הכל

* בניטרול הפרשי שער בגין מימון השקעות בחו"ל.
** לפי הדוחות הכספיים.
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החברה2לישראל2בע"מ

אפריקה2ישראל2להשקעות
בע"מ(4)

מגדל2אחזקות2ביטוח2ופיננסים
בע"מ(5)

לאומי2קארד2בע"מ

לאומי2ושות'2בית2השקעות2בע"מ

פסגות-אופק2בית2השקעות
בע"מ(3)

חברות2לניהול2קרנות2נאמנות:(3)

לאומי2פיא

פסגות
לאומי2גמל2בע"מ(3)

קה"ל2קרן2השתלמות2לעובדים
בע"מ

חברה2לנאמנות2של2בנק2לאומי
לישראל2בע"מ

בארץ
בנק2ערבי2ישראלי2בע"מ

בנק2לאומי2למשכנתאות2בע"מ
לאומי2ליסינג2והשקעות2בע"מ

לאומי2חברה2למימון2בע"מ
לאומי2לפיתוח2התעשיה2בע"מ
לאומי2לפיתוח2החקלאות2בע"מ
לאומי2החזקות2ריאליות2בע"מ(1)
לאומי2אחזקות2פיננסיות2בע"מ(2)

בחו"ל
בנק2לאומי2ארה"ב

בנק2לאומי2בריטניה2פי.אל.סי.
בנק2לאומי2לישראל2שוויץ

בנק2לאומי2לוקסמבורג2ס.א.
לאומי2אינטרנשיונל

אינווסטמנטס2נ.ו.

הבנק

חברות2כלולות
(תאגידים2ריאליים) שוק2ההון2ושירותים2פיננסיים בנקאות2ומימון



אסטרטגיה עיסקית

החזון של לאומי
קבוצת לאומי גיבשה אסטרטגיה עסקית, רב שנתית, המבוססת על החזון של לאומי:

להיות הקבוצה הבנקאית הרווחית ביותר בישראל לאורך זמן.-
להיות קבוצה ישראלית בינלאומית.-
להיות קבוצה הנותנת את הערך הגבוה ביותר ללקוחותיה, חדשנית ובעלת יוזמות המותאמות-

לצרכי הלקוח.
להיות הבחירה הראשונה של עובדיה, בהיותה מקום עבודה מבוסס ויציב, הדואג למשאב-

האנושי ומתגמל בהתאם לתרומה.
להיות קבוצה בנקאית השואפת שאיפה מתמדת למיקסום הערך לבעלי המניות.-
להיות קבוצה בנקאית מעורבת ותורמת לרווחת הקהילה, תוך דגש על דור העתיד. -

המידע המובא בפרק זה הינו "מידע צופה פני עתיד". למשמעות מושג זה ראה בסעיף "תיאור עסקי התאגיד
הבנקאי ומידע צופה פני עתיד" בדוח הדירקטוריון בעמוד 42 להלן.

תנאי הרקע
שינויים בסביבה העסקית

בשנים האחרונות מתחוללים שינויים רבים בסביבה העסקית, אשר מחייבים התאמת האסטרטגיה.

התגברות התחרות, הרגולציה, כמו גם הפעילות הגלובלית של הלקוחות, הם המניעים העיקריים

העומדים מאחורי עדכון האסטרטגיה של לאומי.

התגברות התחרות 

הפרטת והחלפת בעלות בבנקים מתחרים, והשיפור במצב הגיאופוליטי שלבמערכת הבנקאית: 

ישראל, שמקרב חידוש והרחבת פעילות בנקים זרים בישראל, מגבירים את התחרותיות בין

הבנקים.

צמצום מעורבות המדינה בפנסיה, בדרך של מכירת קרנותמול חברות הביטוח וקרנות הפנסיה:

הפנסיה ובדרך של צמצום שוק האג"ח המיועדות, יחד עם התעצמותן הצפויה של חברות הביטוח,

כרוכשות של קופות גמל וקרנות נאמנות, הופכות את חברות הביטוח למתחרות בבנקים בתחומי

האשראי ושוק ההון.

החקיקה החדשה מרחיבה את תחומי והיקפי הפעילות של בתי ההשקעותמול בתי השקעות: 

הפרטיים ודומיהם בתחומים רבים המשיקים לפעילות הבנקאית, ובכך מגבירה את התחרות עמם

על פלח הלקוחות האמידים, כמו גם על גיוס אשראי חוץ בנקאי. 

התגברות הרגולציה 

בשנים האחרונות מתגברת המעורבות של גורמים רגולטוריים, כמו אגף שוקהרגולציה בישראל: 

ההון, הביטוח והחסכון במשרד האוצר, הפיקוח על הבנקים, הממונה על ההגבלים ורשות ניירות

ערך, בפעילויות שונות של המערכת הבנקאית. 

יחד עם תרומתה להגברת התחרותיות, יוצרת התגברות הרגולציה הכבדה מהותית בצד ההוצאות. 

לצד הפעילות הרגולטורית המקומית, מושפעים הבנקים גם מהשפעותהרגולציה העולמית:

הרגולציה העולמית. הרגולציה המקומית מתיישרת לפי אמנות והוראות בינלאומיות, כדוגמת

(תקינה חשבונאית בינלאומית), חוקי סרבנס אוקסלי וכד', אשר חלקםIFRSהוראות "בזל 2", 

רלוונטיים באופן ספציפי לבנקאות וחלקם לכל ארגון עסקי. הגברת האחידות ברגולציה הבינלאומית

מגבירה את התחרות בשווקים הפיננסיים.

הרגולציה מחייבת הערכות מוקפדת לציות להוראות. מעבר לכך, על מנת להמשיך ולהראות שיעורי

צמיחה ורווחים גבוהים, על לאומי להתארגן מחדש לניצול ההזדמנויות שנפתחות בפניו עם השינויים

ברגולציה וזאת תוך כדי מתן מענה להפסד ההכנסות ולשינוי בפרופיל הסיכון הנגזר מהשינויים

ברגולציה. 
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גלובליזציה ותחרות בינלאומית

קצב צמיחה של המשק הישראלי צפוי להיות נמוך מקצב הצמיחה הממוצע של המשקים

המתפתחים. עובדה זו יחד עם פיתוח היכולת של היזם הישראלי לפעול בשווקי חו"ל גורם לחברות

ישראליות איכותיות להרחיב פעילותן בחו"ל. במקביל, הגברת האחידות בדרישות הרגולציה

באירופה, ובפרט ההתקדמות באימוץ כללי "בזל 2", בשילוב עם כניסת בנקים בינלאומיים לישראל,

צפויים להגביר את התחרות בין בנקים בחו"ל על הלקוח הישראלי הפועל שם, ויאפשרו לבנקים אלו

לממן את לקוחות הבנק בחו"ל לפתח עמם פעילות גם בישראל. 

האסטרטגיה של לאומי

לצורך מימוש חזון לאומי להיות הבנק המוביל בישראל ברווחיות לאורך זמן ובהתאם לשינויים

בסביבה העסקית, הציבה קבוצת לאומי יעדים רב שנתיים לגידול בהיקפי הפעילות וברווח, הן

בפעילות המקומית והן בפעילות הבינלאומית, תוך ניהול רמת הסיכון כפי שהיא משתקפת ביחסי

הלימות ההון הנוכחיים ובמדיניות ניהול הסיכונים הקיימת בקבוצה והמובאת בהמשך.

יודגש כי מאחר שמדובר ביעדים רב שנתיים, קיימת אי וודאות לגבי מידת התממשותם, גם, אך לא

רק, לאור תנאי הרקע המשתנים כל העת. 

לקבוצה הוגדרו ארבעה נושאים עיקריים שינחו את פעילותה בשנים הקרובות: התאמת פעילות

הבנק להוראות החוק החדשות בשוק ההון, האצת קצב הצמיחה, הגדלת הרווחיות וגיוון מקורות

ההכנסה תוך כדי קביעת פרופיל סיכון תואם צמיחה.

מחייבות את לאומי לפעול בכמה מישורים על מנתהוראות החוק החדשות בשוק ההוןא.

לעמוד בדרישות החוק, תוך שאיפה להמשיך להיות בנק מוביל ורווחי: 

התאמת פעילות הסניף ובפרט התאמת מערך ייעוץ ההשקעות בתחום המוצרים1.

הפיננסיים.

הקמת מערך יעוץ פנסיוני.2.

הרחבת סל המוצרים.3.

מכירת שירותים לגופים הפועלים בשוק ההון.4.

מכירת הנכסים וניצול התמורה להשקעות ולפעילויות התואמות את המצב החוקי,5.

והמשיאות את התשואה לטווח הארוך תוך שמירה על פרופיל סיכון הולם. 

הן בדרך של התפתחות בחו"ל והן בדרך שלקבוצת לאומי שואפת להאצת קצב הצמיחהב.

הרחבת הפעילות בארץ. 

ההתפתחות בחו"ל עשוייה להיות מושגת באמצעות:

מיזוגים ורכישות.1.

מינוף קשרי הקבוצה עם לקוחותיה בארץ ובחו"ל.2.

שילוב הפעילות בחו"ל עם הפעילות בישראל.3.

הרחבת הפעילות בארץ עשוייה להיות מושגת באמצעות:

הגדלת מצבת הלקוחות.1.

הגדלת נפח הפעילות שלקוחות לאומי יבחרו לנהל בקבוצה.2.

תורמת גם היא להאצת הצמיחה והיא עשויה להיות מושגת באמצעותהגדלת הרווחיותג.

מספר מרכיבים:

מתן מענה למכלול צרכיהם הפיננסיים של מגזרי הלקוחות השונים.1.

הגדלת והתאמת מגוון המוצרים והשירותים לצרכי הלקוחות.2.

מתן שירות ברמה גבוהה, באמצעות משאב אנושי מיומן, איכותי וממוקד לקוח.3.

הוא יעד אסטרטגיגיוון מקורות ההכנסה תוך כדי בניית פרופיל סיכון תואם צמיחהד.

התומך בכל היעדים האחרים. יעד זה רלוונטי במיוחד השנה לאור הוראות החוק החדשות

המסדירות את הפעילות בשוק ההון, מכירת האחזקות שנעשתה על פיהן, והצורך לנתב את

השקעת התמורה שהתקבלה בגינן. מאחר והחקיקה מצמצמת את אפשרות הבנק לפזר
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סיכונים בארץ בהיותה מגבילה את הבעלות בשוק ההון ובאחזקות הריאליות כאחת, על

הבנק לשאוף להתאמת פרופיל הסיכון שלו כך שרמת הסיכון תהיה כזו שתתמוך בצמיחה.

גיוון מקורות ההכנסה עשוי להיות מושג באמצעות רכישת פעילויות פיננסיות וריאליות בחו"ל

כמו גם על ידי השקעה באחזקות ריאליות בישראל, תוך בחינה של אופן ההשקעה וסוג

החברות בהן ישקיע הבנק לאור שינויי החקיקה. 

על מנת לעמוד ביעדים שהוגדרו, על הבנק לשאוף ליעל את השימוש שהוא עושה במשאבי כוח

האדם והטכנולוגיה שברשותו ואת תהליכי ההשקעה במשאבים אלו ולהתמקד בשיפור היכולת לנהל

ולייצר תהליכים קבוצתיים תוך הגברת שיתוף הפעולה בין יחידות הקבוצה. 

מיצוי המשאב האנושי וייעול השימוש בו א.

קידום נושא המשאב האנושי בהתאם לצרכי הארגון והאסטרטגיה אליו הוא שואף, תוך

התייחסות לתחומי הגיוס, ההכשרה, שביעות הרצון והתגמול.

הגברת הסינרגיה והעמקת שיתוף הפעולה והשיתוף בידע בין היחידותב.

שיפור הסינרגיה בין יחידות הבנק השונות ובין חברות הבנות, כמנוף לשיפור הפעילות

העסקית. 

רתימת הטכנולוגיה להשגת יעדי הבנק ג.

התאמת הטכנולוגיה לצרכים האסטרטגיים של הבנק והקבוצה, תוך התייחסות לכלל תרומת

הטכנולוגיה לארגון ולסיכון התפעולי הגלום בהשקעות מסוג זה. 

שיפור מערך ערוצי ההפצה ד.

הרחבת פעילות להגדלת שימוש לקוחות בערוצים הישירים, כמו גם מתן התייחסות לערוץ

הסניפי כערוץ מרכזי לשירות הלקוח.

הגברת המצוינות התפעולית ה.

הגברת המתאם בין האסטרטגיה לתהליכים העסקיים, תוך התייחסות מיוחדת לנושא

המשמעת האסטרטגית ומדידתה.

שיפור קשרי החוץ של לאומי ו.

קידום נושא המחויבות החברתית והקשרים עם גורמים מחוץ לארגון ולקבוצה.

יעדי הקבוצה אלו הותאמו לקווי העסקים בהם לאומי פועל המפורטים להלן. כל קו עסקים מתמחה

בפלח שוק ומטרתו לייצר יתרון יחסי בקרב קהלי המטרה.

על אף שלאומי שואף להתאים את פעילותו לאסטרטגיה שלו, ולהשגת מצוינות בכל התחומים

שהוזכרו לעיל, מטבע הדברים בתכנון אסטרטגי קיימת מידה לא מעטה של אי וודאות. הגשמת

התכנון האסטרטגי תלויה בגורמים משתנים רבים, ובהם: המצב הכלכלי בישראל ובחו"ל, לרבות

המשך תהליך הצמיחה או שינויים שיחולו בו, המצב הבטחוני, יחסי העבודה בקבוצה, שינויים

רגולטוריים וכן השפעות מתמשכות של השינויים הרגולטוריים שנעשו בשנה האחרונה, אשר עדיין

לא ניתן לומר בוודאות מה יהיה היקפן, בטווח של שנים.

תשומת הלב מופנית לאמור בעמודים 36, 37 ובמיוחד להשפעת הרפורמה בשוק ההון על הקיטון

הצפוי בהכנסות הבנק, אי הוודאות לגבי השימושים שהקבוצה עשויה לעשות בתמורות הנכסים

שנמכרו עקב הרפורמה, ואי הודאות הקיימת לגבי השפעות שליליות נוספות של יישום הוראות

החקיקה, על עיסקי הקבוצה. 

השליטה בבנק

ביום 31 בדצמבר 2004 החזיקה מדינת ישראל ב-36.29% מההון המונפק של הבנק. ב-2 בינואר

2005, לאחר מימוש אופציות הרכישה (סדרה 7), שהמדינה הנפיקה לציבור בנובמבר 2002, ירדה

החזקת המדינה ל-34.78% מההון המונפק של הבנק. לתאריך פרסום הדוח, מחזיקה המדינה

ב-14.79% מההון המונפק של הבנק (בדילול מלא — 13.96%), וב-19.78% מזכויות ההצבעה בבנק

(בדילול מלא — 18.66%). 

וב-13.96% בדילול מלא מההון המונפק של הבנק עקב מכירות מניות כמפורט להלן. לגבי זכויות

ההצבעה ראה להלן.
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מכירת מניות הבנק על ידי המדינה

,LondonAGBankDeutscheביום 1 במרס 2005, המדינה מכרה 6.5% מההון המונפק של הבנק ל-

תמורת כ-1,162 מיליון ש"ח (12.64 ש"ח למניה). הרוכש מכר את המניות באותו יום. ביום 26 ביולי

תמורת כ-611 מיליון ש"ח2005roupCitig המדינה מכרה 3.5% נוספים מההון המונפק של הבנק ל-

(12.35 ש"ח למניה). הרוכש מכר את המניות באותו יום.

ב-15 בנובמבר 2005, נמסר לבנק על ידי נכסים מ.י. בע"מ ("נכסים מ.י.") כי בהמשך לנוהל המכירה

של עד 20% ממניות המדינה בבנק אשר פורסם על ידי החשב הכללי במשרד האוצר ונכסים מ.י.

("ברנע") כמציע מועדף. ברנע.V.Barnea Investments Bב-14 בספטמבר 2005, נבחרה חברת 

התאגדה בהולנד, והנה חברה בת בבעלות מלאה של ברנע ס.א.ר.ל, אשר התאגדה בלוקסמבורג,

ואשר מוחזקת במשותף ובעקיפין על ידי סטיבן פיינברג ועזרא מרקין, באמצעות קרנות השקעה

הנשלטות על ידי ה"ה פיינברג ומרקין, בהתאמה.Gabrielו-Cerberusפרטיות מקבוצות 

המכירה בוצעה ב-24 בנובמבר 2005 ("מועד המכירה") כאשר ברנע שילמה סך של כ-2.474

מיליארד ש"ח עבור 9.99% מהון הבנק (17.51 ש"ח למניה), ביחד עם ריבית, בסך הכל כ-2.475

מיליארד ש"ח.

מתוך המניות הנרכשות, מניות המהוות 4.99% מהון המניות של הבנק מוחזקות בנאמנות, וברנע

והנאמן חתמו על ייפוי כח המסמיך את הועדה שמונתה בהתאם לסעיף 12 לחוק המניות הבנקאיות

שבהסדר (הוראת שעה), התשנ"ד-1993 ("הועדה"), כולל מי שיבוא במקום ועדה זו בתפקידה

כאמור, כפי שיקבע על ידי החוק האמור, או כל אדם אחר ששר האוצר יסמיך (1) להשתתף בכל

האסיפות של הבנק ולהצביע בהן מכח המניות האמורות וכן, (2) לממש את הזכות למנות

דירקטורים בהתייחס לכל המניות של הבנק המוחזקות על ידי ברנע.

כמו כן, העניקה הממשלה לברנע אופציה לרכישת 10.01% נוספים מהון הבנק בהתאם לתנאי כתב

האופציה שנחתם בין הממשלה, לבין נכסים מ.י. ולבין ברנע ב-23 בנובמבר 2005 ("כתב האופציה"),

ובכפוף, בין היתר, לקבלת כל ההיתרים הדרושים לרכישת המניות והשליטה בבנק מבנק ישראל

ומיתר רשויות הפיקוח הרלבנטיות בארץ ובחו"ל. האופציה, אשר נכנסה לתוקפה במועד המכירה,

ניתנת למימוש 180 יום ממועד המכירה, בכפוף להארכה של עד עוד 12 חודשים. המחיר למניה

למימוש האופציה נקבע ל-14.70 ש"ח למניה בתוספת ריבית בשיעור של 2% לשנה כאשר המחיר

האופציה תפקע, בין היתר, במקרה ששיעור המניותוהריבית צמודים למדד המחירים לצרכן. 

שבבעלות ברנע יפחת מ-7.5% מההון המונפק של הבנק, כתוצאה מהעברת מניות על ידי ברנע (בין

אם מדובר במניות המוחזקות ישירות בידי ברנע ובין אם במניות המוחזקות על ידי הנאמן הנזכר

לעיל).

כתב האופציה כולל תנאים מסויימים הנוגעים לפעילות בבנק במהלך תקופת המימוש של כתב

האופציה אשר תחילתה במועד המכירה, בין היתר: בכפוף לבקשה בכתב שתוגש לנכסים מ.י.

ולממשלה על ידי ברנע ובכפוף לאשור בנק ישראל כי ברנע פנתה אליו עד אותו מועד בבקשה

לקבלת היתר השליטה, ימליץ שר האוצר בכתב בפני דירקטוריון הבנק, אם בנק ישראל לא התנגד

לכך, כי כל עסקה מהותית של הבנק שלא במהלך העסקים הרגיל שלו, תעשה רק לאחר שעמדתם

של נציגי ברנע (ובלבד שניתנה לזהותם הסכמת המפקח על הבנקים) הובאה בפני דירקטוריון הבנק.

כמו כן, במהלך התקופה הנ"ל, באסיפה הכללית של הבנק תתנגד הממשלה (באמצעות הועדה)

לקבלת החלטות בנושאים הבאים, אלא אם ניתנה להן הסכמת ברנע: פירוק מרצון של הבנק; פיצול

של הבנק; מיזוג של הבנק עם חברות שאינן חברות בת בבעלות מלאה או פשרה או הסדר

(כמשמעותם בסעיף 350 לחוק החברות) שהבנק צד להן; הקצאת מניות או ניירות ערך המירים

למניות (למעט הצעה או מכירה של ניירות ערך של הבנק לעובדי הבנק או לעובדי תאגידים מקבוצת

לאומי), שינוי בזכויות הצמודות למניות הבנק והגדלת הון רשום או הנפקת זכויות על ידי הבנק; או

שינוי במסמכי ההתאגדות של הבנק.

בנוסף לאמור לעיל, אם מתבקשת הסכמתם של נכסים מ.י. או החשב הכללי לגבי אופן הצבעת

הממשלה או הועדה באסיפה הכללית של הבנק, יתייעצו נכסים מ.י. והחשב הכללי עם ברנע טרם

מתן הסכמתם כאמור, למעט אם מדובר בהצבעה בנוגע לאשור דוחות כספיים של הבנק, מינוי רואה

חשבון מבקר ומינוי או פיטורי דירקטורים.
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הקריטריונים והתנאים הכלליים שקבע בנק ישראל בנוגע לרכישת השליטה בבנק אשר פורסמו

במסגרת הליך המכירה, קובעים את המגבלות המפורטות להלן בקשר עם חלוקת דיבידנדים,

בתוקף ממועד מתן היתר שליטה על ידי בנק ישראל:

אין לחלק דיבידנד מרווחים שנצברו בבנק עד התאריך האחרון שאליו מתייחס הדוח הכספי1.

האחרון שלפני הגשת הצעת המחיר לרכישת אמצעי השליטה. אם יצטברו הפסדים לאחר

מועד זה לא יחולק דיבידנד אלא לאחר כיסוי הפסדים אלה. 

אין לחלק דיבידנד מרווחים ממכירת נכסים מהותיים של הבנק במשך 5 שנים ממועד2.

הרכישה של אמצעי השליטה, אלא אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

המכירה נובעת מדרישות חוק החלות על הבנק.א)

חלוקת הדיבידנד מרווחים ממכירת אותם הנכסים לא תגרום להפחתת יחס ההוןב)

המזערי הקיים בבנק ערב מכירת הנכסים כאמור.

דירקטוריון הבנק יאשר את החלוקה לאחר שבחן את צרכי הבנק ותכניותיו העסקיות.ג)

התקבל אשור, מראש ובכתב, של המפקח על הבנקים, לחלוקה כאמור, לאחר שבחןד)

את הלימות ההון של הבנק ואת החלטת הדירקטוריון וביסוסה.

יחד עם זאת, אם יתקיימו נסיבות מיוחדות, כפי שיאושר בהחלטת דירקטוריון הבנק וועדת הבקורת

שלו, לפיהן טובת הבנק תחייב חלוקת דיבידנדים מעבר לאמור לעיל, יהיו בעלי היתר השליטה

רשאים לפנות לנגיד בנק ישראל בבקשה לאשר חלוקה חריגה זו.

לפרטים נוספים בק"ע מדיניות הדיבידנד בעתיד ראה בעמודים 23-22.
לפרטים בק"ע הנפקת כתבי אופציה לעובדים ומכירת מניות לעובדים ראה בעמודים 22-21.

תיאור מגזרי הפעילות 

בנק לאומי בישראל מאורגן בארבעה קווי עסקים, המופעלים באמצעות ארבע חטיבות כאשר בראש

כל חטיבה עומד חבר הנהלת הבנק. כל קו עסקים מתמחה במתן שרות למגזרי לקוחות בעלי

מאפיינים וצרכים דומים, כאשר התמחות זו מאפשרת מתן שרות מקצועי מתמחה ברמה גבוהה.

בנוסף, קיימות יחידות מטה הנותנות שירותים שונים לחטיבות העיסקיות.

חברות הבנות בארץ ובחוץ לארץ שויכו בהתאם לאופי פעילותן ומאפייני לקוחותיהן לחטיבה

הרלוונטית בבנק.

להלן ארבעת קווי העסקים הראשיים בבנק:

עוסקת בקהל הלקוחות הפרטיים והעסקים הקטנים, כאשר יעדה האסטרטגיהבנקאות הקמעונאית

הינו גידול בבסיס הלקוחות והגדלת הרווחיות על ידי הרחבת ומיצוי הפעילות עם הלקוחות ועל ידי

התייעלות, תוך הסטת פעילותם לערוצים הישירים. הדגשים האסטרטגיים של קו העסקים הקמעונאי

בפרט, ייזום שיטתי מבוסס מידע כלפיCallהם: הרחבת הפעילות בערוצים הישירים ובלאומי 

לקוחות בכל מגזרי הפעילות: בהשקעות, באשראי הצרכני והמסחרי ובשירותי העו"ש ושיפור רמת

השירות ללקוחות.

עוסקת בפלח האמצע של הלקוחות העסקיים. יעדה האסטרטגי של הבנקאותהבנקאות המסחרית

המסחרית הוא להמשיך ולחזק את מעמדה המוביל באמצעות הרחבת היקף ומגוון הפעילות עם

לקוחותיה הקיימים וגיוס לקוחות חדשים, תוך מתן פתרונות כוללניים לטובת לקוחותיה הפועלים

בארץ ובחו"ל.

עוסקת בפלח לקוחות העסקים הגדולים. יעדה האסטרטגי הוא לבצר אתהבנקאות העיסקית

יתרונה היחסי ולשפר את תרומתה לרווח הקבוצה. מטרת הבנקאות העסקית היא להרחיב את

פעילות לקוחותיה עם הקבוצה, להגדיל את מגוון המוצרים והשירותים המוצעים ללקוחות, ולמנף את

קשריה המתמשכים עם הלקוחות לצורך פיתוח עסקים בין לקוחותיה לבין יחידות שונות בקבוצת

לאומי בארץ ובחו"ל. 
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עוסקת בקהל הלקוחות הפרטיים העשירים בארץ ובעולם.הבנקאות הפרטית הרב לאומית

החטיבה פועלת באמצעות מרכזים יחודיים בארץ המיועדים לתושבי חוץ ותושבי ישראל וכן

באמצעות שלוחות הבנק בשוויץ ובלוקסמבורג, ובנציגויות באירופה, אמריקה הלטינית קנדה

ואוסטרליה. יעדה האסטרטגי הוא להרחיב את בסיס הלקוחות ולהגדיל את נפח הפעילות של

לקוחות המגזר בארץ ובעולם, בעיקר על ידי שירות איכותי, המבוסס על מרכזי שירות ייחודיים בעלי

יתרון במקצועיות העובדים ובמוצרים המותאמים לצרכי הלקוחות. 

מגזרי פעילות עיקריים

בהתאם להוראות בנק ישראל מגזר פעילות הוא מרכיב אשר מתקיימים בו שלושה מאפיינים:

עוסק בפעילויות עסקיות אשר מהן הוא עשוי להפיק הכנסות ולשאת בהוצאות (כולל הכנסות1.

והוצאות מעיסקאות עם מגזרים אחרים בבנק).

תוצאות פעולותיו נבחנות באופן סדיר על ידי ההנהלה והדירקטוריון לצורך קבלת החלטות2.

בנוגע להקצאת משאבים למגזר והערכת ביצועיו.

קיים לגביו מידע פיננסי נפרד. 3.

להלן תיאור מגזרי הפעילות העיקריים שנקבעו על פי הוראות בנק ישראל בהתאם למאפיינים הנ"ל:

מתן שירות בנקאי כולל למשקי בית ואנשים פרטיים.-משקי בית1.

מתן שירותים בנקאיים לעסקים קטנים.-עסקים קטנים2.

מתן שירותים פיננסיים לחברות הגדולות והבינלאומיות במשק-בנקאות עיסקית3.

בפעילותן בארץ ובעולם.

מתן שירותים פיננסיים לחברות הבינוניות ולבעלי הענין-בנקאות מסחרית4.

בחברות אלה.

מתן שירותים פיננסיים לחברות קבלניות ולפרויקטים גדולים-בנייה ונדל"ן5.

שעיקר עסוקם בתחום הבניה והנדל"ן.

מתן שירותים ופתרונות פיננסיים כוללים וגלובליים ללקוחות-בנקאות פרטית 6.

פרטיים תושבי ישראל ותושבי חוץ בעלי תיק נכסים כספיים

גדול.

כולל פעילות הנוסטרו של הבנק, וחדרי עיסקאות במט"ח.-ניהול פיננסי7.

פעילות שלא הוקצתה למגזרים אחרים, כולל את החברות-*םאחרי8.

הכלולות (ריאליות).

הפעילות המגזרית כוללת בתוכה גם פעילות בינמגזרית, כמו שירותים שניתנים ללקוחות מגזר אחר

וכן פעילות (מוצרים) כמו משכנתאות, כרטיסי אשראי ושוק ההון. 

במסגרת זו נכללות הפעילויות האחרות של הקבוצה אשר כל אחת מהן איננה מגיעה עד כדי מגזר בר רווח*
על פי הוראות המפקח על הבנקים.

פרטים נוספים ראה בהמשך מעמוד 78 ובבאור 28 לדוחות הכספיים.

הקריטריונים לשיוך הלקוחות לפי קווי עסקים בבנק בארץ, בדרך כלל, הינם כדלהלן:

לקוחות עסקיים:א.

מחזור סחר בינלאומיהיקף אובליגומחזור פעילותחטיבה/מגזר

—מעל 15 מיליון דולרמעל 50 מיליון דולרעיסקית

—מעל 1.3 ועד מעל 4 ועד מסחרית
*ר15 מיליון דול50 מיליון דולר

עד 0.5 מיליון דולרעד 1.3 מיליון דולרעד 4 מיליון דולרעסקים קטנים

במקרים בהם המאפיינים האיכותיים ותמהיל הביטחונות יתאימו לקו העסקים המסחרי, יוכל היקף האובליגו*
להגיע עד ל-20 מיליון דולר.

בנוסף, נקבעו פרמטרים לסווג לקוחות מסויימים למגזרים עיסקיים או לחטיבה מסויימת כגון:

עיסקאות מורכבות ומיוחדות, פרויקטים מורכבים וליווי בניה, אשר עשויים לשנות את השיוך הנ"ל.
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לקוחות פרטיים לפי עושר פיננסי:ב.

תושבי חוץתושבי ישראלחטיבה/מגזר

מעל 0.5 מיליון דולרמעל 1 מיליון דולרבנקאות פרטית

עד 0.5 מיליון דולרעד 1 מיליון דולרמשקי בית

עד 0.5 מיליון דולרעד 1 מיליון דולרמסחרית

חברות הבנות הבנקאיות שויכו למגזרי הפעילות כדלהלן:ג.

בנק ערבי ישראלי — למשקי בית, עסקים קטנים ובנקאות מסחרית.-

בנק לאומי למשכנתאות — למשקי בית, בניה ונדל"ן ובנקאות מסחרית.-

לאומי ארה"ב מחולק ל-3 קווי עסקים*.-

לאומי שוויץ ולוקסמבורג — לבנקאות פרטית.-

לאומי בריטניה — לבנקאות המסחרית.-

- בנקאות עסקית — אובליגו מעל 2 מיליון דולר או לקוח עם פוטנציאל לגידול.בנק לאומי ארה"ב*

בנקאות פרטית — לקוחות עם עושר פיננסי מעל 100,000 דולר למקומיים. - 

בנקאות פרטית רב לאומית — לקוחות זרים עם עושר פיננסי מעל 1 מיליון- 

דולר. 

מערכת המדידה הפיננסית

לתמיכה ניהולית בפעילות לפי מגזרים הוקמה בבנק מערכת תפעולית ניהולית של מרכזי רווח לפי

קווי עסקים ובחתכים אחרים (מערכת "בחן"). 

מטרות המערכת:

מדידת הרווחיות של מרכזי הרווח השונים.-

מדידת היקף הפעילות העסקית של מרכזי הרווח השונים בחתכים שונים.-

אחידות בניתוח הפעילות העסקית.-

בקרה כוללת על הפעילות העסקית ועל הרווחיות מפעילות זו.-

הכוונת הסניפים והיחידות העסקיות האחרות להשגת יעדי הבנק ובכללם יעדי הרווחיות.-

בסיס להערכה ותגמול.-

כלי להקצאת משאבי הבנק באופן רציונלי.-

בסיס המערכת הקיימת בבנק הוא "מחסן הנתונים" המרכז את כל עיסקאות הבנק ובעזרת אינדקס

מתאים מאפשר מיון וסיווג העיסקאות בין מרכזי הרווח השונים.

הנתונים שלהלן לגבי מגזרי הפעילות כוללים את נתוני הבנק על פי עקרונות מערכת "בחן" כפי

שיוסברו להלן, ואילו נתוני המגזרים של חברות בנות בארץ וחברות בנות בחו"ל נלקחו מהדוחות

הכספיים שלהן. 

לצורך מדידת הרווחיות על ידי ההנהלה ודירקטוריון הבנק ברווח המימוני של השלוחות בחו"ל

נזקפים הפרשי שער הנובעים ממימון השקעות בחברות בנות בחו"ל. לחישוב הרווחיות בין המגזרים

מקוזזים הפרשי השער בגין עלויות המימון ונרשמים בין המגזרים לרבות השפעת המס. בפרק

מגזרי הפעילות מובאים הנתונים לפני ואחרי קיזוז הפרשי השער.

ייחוס ההכנסות וההוצאות לפי מגזרי פעילות בבנק נעשה כדלקמן:

הכנסות

הכנסות מימוניות:

מרכז הרווח מזוכה בריבית המתקבלת מההלוואות שהעמיד או מחויב בריבית המשולמת לפיקדונות

שגייס.

במקביל, מחויב מרכז הרווח נותן ההלוואה ומזוכה מרכז הרווח מקבל הפיקדון במחירי מעבר. מחירי

או עלויות(risk free)המעבר נקבעים בתפיסה כלכלית ומשקפים בדרך כלל תשואה חסרת סיכון 

שוליות לגיוס מקורות באותו סוג הצמדה ומטבע ולתקופה דומה. השפעות הנובעות משינויים
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בהפרשי שער שקל מט"ח, לרבות התאמות מתרגום של השלוחות בחו"ל וכן שינויים במדד

המחירים לצרכן על עודפי שימושים ו/או מקורות מיוחסים בקבוצה למגזר הניהול הפיננסי. בשיטה

המתוארת לעיל, מרכזי הרווח נושאים בסיכוני אשראי ואינם נושאים בסיכוני שוק.

כל מרכז רווח מזוכה על ההון שהוקצה לו בגין נכסי הסיכון לפי תשואת חסרת סיכון

free)(riskומחוייב בגין תוספת העלות על ההון המשני. בשיטה זו מזוכה ההון הפנוי של הבנק

בריבית השווה לעלות השולית של גיוס מקורות בהתאם למגזר אותו הוא מממן או מושקע בשוק

ההון. ההכנסות מניהול הנוסטרו נרשמות במגזר הניהול הפיננסי.

נזקפות במרכז הרווח שבו מתנהל חשבון הלקוח.ההפרשות לחובות מסופקים

הכנסות תפעוליות

כל ההכנסות התפעוליות (עמלות והכנסות תפעוליות אחרות) שהבנק גובה מלקוחותיו, ו/או מחברות

בנות בגין שירותים שונים נזקפות לזכות מרכז הרווח שבו מתנהל חשבון הלקוח. הכנסות מניירות

ערך נוסטרו, רווחי היעודה לפיצויים ודיבידנדים שהבנק מקבל נזקפים במרכז הרווח של ניהול

פיננסי.

הוצאות

הוצאות הבנק מיוחסות למרכזי הרווח השונים בהתבסס על מערכת "תמחיר פעולות", ועל פי היקפי

הפעילות (כמות הפעולות של מרכזי הרווח).

התמחיר הינו — תמחיר רב ממדי — מערכת תמחירית המחשבת עלות פעולה תוך התחשבות בסוג

הפעולה, קו העסקים וערוץ ההפצה. במערכת מתומחרים כ-6,200 פעולות מסוגים שונים.

הוצאות שאינן קשורות לפעילות מרכז הרווח (מגזר הפעילות) כמו הוצאות בקשר עם ההתחייבות

האקטוארית לפנסיה אינן נזקפות למרכזי הרווח ונזקפות במגזר ניהול פיננסי.

לפרטים נוספים על מגזרי הפעילות ראה בדוח הדירקטוריון בעמודים 120-78 ובדוחות הכספיים באור 28.

אמצעים הוניים ועיסקאות במניות הבנק

של הקבוצה הסתכם ב-31 בדצמבר 2005 ב-16,000 מיליון ש"ח, לעומת 14,986 מיליוןההון העצמי 

ש"ח בסוף 2004 — עלייה של 6.8%. הגידול בהון העצמי נובע בעיקר מהרווח לשנה ומהשינויים

בהתאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן ובניכוי הדיבידנד.

בתיק ניירות הערך (נוסטרו) מוחזקות בעיקר אגרות חוב ממשלתיות המהוות בדרך כלל שימוש

למקורות שגויסו ולהון הפנוי. מרבית תיק ניירות הערך מסווג כניירות ערך זמינים למכירה ונכלל

במאזן על בסיס שווי הוגן. ההכנסות נזקפות בדוח רווח והפסד על בסיס צבירה, וההפרש בין השווי

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

העצמי בניכוי השפעת המס המתיחס.

כתוצאה משינוי בשווי ההוגן של אגרות החוב בכל המגזרים נרשמה ירידת ערך בסך 48 מיליון ש"ח

נטו בהון העצמי לעומת ירידת ערך בסך 25 מיליון ש"ח בשנת 2004 (כל הסכומים הינם נטו לאחר

השפעת המס המתיחס).

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

ליום 31 בדצמבר 2005 מסתכמת בסך 46 מיליון ש"ח (לאחר השפעת המס).

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

חישוב ההון לצורך יחס הון מזערי למעט הפסדים, נטו שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של

מניות זמינות למכירה בניכוי השפעת המס. 

יחס הון עצמי למאזן ב-31 בדצמבר 2005 הגיע ל-5.9% בדומה ל-31 בדצמבר 2004.
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יחס הון לרכיבי סיכון הגיע ב-31 בדצמבר 2005 ל-11.55%, בהשוואה ל-11.25% ב-31 בדצמבר

2004. שיעור זה גבוה מהשיעור המזערי של 9% שנקבע על ידי המפקח על הבנקים. יחס ההון

הראשוני לרכיבי סיכון הגיע ב-31 בדצמבר 2005 ל-7.46%, בהשוואה ל-7.53% בסוף 2004.

השיפור ביחסי הלימות ההון נובע בעיקר מהרווחים בשנת 2005, ומגידול בהון המשני, שקוזז חלקית

על ידי הדיבידנד ששולם.

הנפקת כתבי התחייבות נדחים וגיוס פיקדונות נדחים

בשנת 2005 המשיכה הקבוצה בגיוס הון משני כדלהלן:

בחודש יולי 2005 הונפקו כתבי התחייבות נדחים בסך 1,500 מיליון ש"ח, במסגרת תשקיף1.

שפרסמה לאומי חברה למימון בע"מ ("לאומי למימון"), צמודים למדד המחירים לצרכן נושאים

ריבית בשיעור של 3.7%, ועומדים לפרעון בתשלום אחד ב-31 באוקטובר 2010.

").L.I.Iביום 22 בנובמבר 2005 פירסמה לאומי אינטרנשיונל אינווסטמנטס נ.ו. (להלן — "2.

(חברה בת בבעלות מלאה) תשקיף מעודכן לתוכנית הרב שנתית משנת 1997, לפיה רשאית

L.I.I.להנפיק אגרות חוב עד סך של 1.0 מיליארד דולר בערבות הבנק. ביום 6 בדצמבר

פורסם עדכון לתשקיף הנ"ל.

גייסה סכום של 112.5 מיליון דולר בכתבי התחייבות נדחים אשר.L.I.Iבחודש דצמבר 2005 

ייפרעו בתום 7 שנים, ובריבית משתנה בשיעור של ליבור ל-6 חודשים + 0.50%.

התשקיף עדיין תקף ומאפשר גיוס נוסף ו/או מיחזור אגרות חוב שתפרענה, בתנאים שיקבעו.

לתאריך פרסום הדוח ניתן לגייס 449 מיליון דולר נוספים.

הבנק גייס פיקדונות שקליים נדחים בסך כ-499 מיליון ש"ח.3.

בנק לאומי למשכנתאות בע"מ גייס פיקדונות שקליים נדחים בסך של 854 מיליון ש"ח.4.

בסך הכל גויס בקבוצה בשנת 2005 הון משני (פיקדונות נדחים וכתבי התחייבות נדחים) בהיקף של

כ-3,371 מיליון ש"ח.

עיסקאות בעלי ענין במניות הבנק

ביום 2 בינואר 2005, מימשה אליהו חברה לביטוח בע"מ את אופציות הרכישה (סדרה 7) שהיו

ברשותה, כך שהחזקת קבוצת אליהו בבנק עלתה מ-9.9969% ל-11.4%.

ביום 3 בפברואר 2005 מכרה קבוצת אליהו 20 מיליון מניות של הבנק והחזקתה בבנק ירדה

ל-9.98% מההון המונפק. ביום 19 בינואר 2006 רכשה אליהו חברה לביטוח בע"מ 194,131 מניות

והחזקת קבוצת אליהו שבה ל-9.9969%.

לפרטים אודות מכירת מניות על ידי המדינה ראה לעיל בעמוד 16.

הנפקת כתבי אופציה לעובדים

ביום 2 בפברואר 2006 אישרה האסיפה הכללית של הבנק, תכנית להקצאה של כתבי אופציה

לעובדי הבנק ועובדים שונים של קבוצת לאומי, כקבוע במתאר שפורסם על ידי הבנק ביום 24

בינואר 2006 ("המתאר"). בהתאם לתוכנית זו, הוקצו ביום 14 בפברואר 2006 84,853,960 כתבי

אופציה הניתנים למימוש ל-84,853,960 מניות רגילות של הבנק. על כתבי האופציה האמורים יחולו

כל התנאים הקבועים במתאר לרבות:

כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש בשתי מנות שנתיות שוות, המנה האחת בתום שנתיים1.

ממועד הקצאת כתבי האופציה והמנה השניה החל מתום השנה השניה ממועד הקצאת כתבי

האופציה ועד לתום השנה השלישית ממועד הקצאת כתבי האופציה. 

כתבי האופציה הוקצו לעובדים ללא תמורה.2.
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מחיר המימוש למניה יהיה 13.465 ש"ח ויהיה צמוד למדד המחירים לצרכן (החל מחודש3.

ספטמבר 2005). המחיר יותאם לחלוקת דיבידנדים (כשסכומם צמוד למדד), מניות ההטבה

ומרכיב ההטבה בהנפקת זכויות, אם תהיה הנפקה כזו.

בגין הנפקתם של כתבי האופציה האמורים ירשום הבנק הוצאות שכר בהתאם לשווי ההוגן של

כתבי האופציה בתוספת מס שכר. הוצאה זו תירשם בדוחות הכספיים של הבנק לאורך תקופה של

שנתיים ממועד ההקצאה.

פרטים נוספים ראה בעמוד 180.

האומדן לשווי ההוגן של כתבי האופציה ליום הקצאתם, אשר נערך על ידי מעריך חיצוני לפי מודל
בלק ושולס הינו כ-422 מיליון ש"ח. חישוב השווי התבסס על הפרמטרים העיקריים הבאים: 

סטית תקן של התשואה השנתית: 25%.-
שעור ריבית צמוד מדד חסר סיכון: 3.5%.-
מחיר מניה: שער סגירה 17.30 ש"ח למניה ליום 14 בפברואר 2006.-
מדיניות חלוקת דיבידנד: 50% מהרווח הנקי.-
שיעור עזיבת עובדים במהלך תקופת ההפשרה של האופציות: 2%.-

הבנק קיבל מרשות המסים אישור להפעלת התוכנית כ"תוכנית להקצאת מניות באמצעות נאמן
במסגרת סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, במסלול מיסוי רווח הון. חלק ההטבה הפירותי (אשר

ייחשב כהכנסת עבודה בידי העובדים) במועד הקצאת האופציות הינו כ-368 מיליון ש"ח. בגין חלק
זה ישלם הבנק מס שכר וביטוח לאומי בסך של כ-83 מיליון ש"ח, ומנגד יחסך לבנק מס חברות ומס
רווח בסכום של כ-163 מיליון ש"ח. חיסכון זה יירשם בספרי הבנק לאורך תקופה של שנתיים ממועד

ההקצאה במקביל לרשום ההוצאה. סכום ההוצאה בגין השווי ההוגן ירשם כנגד חשבון ההון.

מכירת מניות לעובדים
בחודש פברואר 2006 סוכם עם החשב הכללי על הצעת 2.873% (משיעור של 3.873% אשר

העובדים זכאים לו בגין ההפרטה) מהון המניות של הבנק על ידי המדינה לעובדים, המחיר הבסיסי
לרכישת המניה נקבע ל-16.10 ש"ח למניה (מחיר ממוצע של המניה, כפי שנמכר לברנע). המניות

יוצעו לעובדים בהנחה של 25% מהמחיר הבסיסי, כשהמחיר צמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש
ספטמבר 2005 ועד ליום מימוש ההצעה, בתוספת ריבית של 2% לשנה החל מ-24 בנובמבר 2005
("מחיר המימוש"). מחיר המימוש יותאם לחלוקת הדיבידנד ששולם ביום 28 בפברואר 2006 (0.78

ש"ח למניה). 

ההטבה שתינתן לעובדים בגין הרכישה הנ"ל (לפי מחיר המניה ביום 15 במרס 2006) תרשם
כהוצאת שכר בסך 225 מיליון ש"ח, כנגד חשבון ההון, עם הקצאת המניות שצפויה להתבצע ברביע

השני של 2006. למימון רכישת המניות, הבנק מתכוון להעמיד אשראי לעובדים בסך כ-466 מיליון
ש"ח, לארבע שנים בתשלום אחד בסוף התקופה. האשראי יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן וללא

ריבית. העמדת האשראי כפופה לאישור המפקח על הבנקים. סכום האשראי יופחת מהון הבנק. 

הנתונים הנ"ל הם אומדנים בלבד והנתונים הסופיים יקבעו ביום בו תועברנה המניות לידי העובדים
כנגד התשלום.

פרטים נוספים ראה עמוד 181.

חלוקת דיבידנדים

מדיניות הדיבידנד לשנים 2007-2006 א.

ביום 29 במרס 2006 החליט הדירקטוריון של הבנק לקבוע מדיניות דיבידנד כדלקמן:

בכוונת הדירקטוריון להמליץ לפני האסיפה הכללית על חלוקת דיבידנד שנתי, בגין השנים 2006
ו-2007, בסכום המהווה לפחות 50% מהרווח הנקי השנתי של הבנק הניתן לחלוקה, אם לא יתרחש
שינוי לרעה ברווחי הבנק ו/או במצבו העסקי והכספי ו/או במצב המשק הכללי ו/או בסביבה החוקית

או הפיסקלית.

כל חלוקת דיבידנד תהיה בהתאם לדרישות חוק החברות, התשנ"ט-1999, הקובע בין היתר, כי
הבנק רשאי לבצע חלוקה מתוך רווחיו, ובלבד שלא קיים חשש סביר שהחלוקה תמנע מן הבנק את

היכולת לעמוד בחבויותיו הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן. כמו כן, נדרש הבנק לעמוד
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במגבלות שקבע המפקח על הבנקים כגון: יחס הון מזערי שלא יפחת מ-9%, קיום דרישות סעיף
23א לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, לפיו נקבעה מגבלה לגבי שיעור ההון אשר מותר

לתאגיד בנקאי להשקיע בתאגידים ריאליים, וכן עמידה במגבלות שקבע המפקח על הבנקים בעניין
מתן אשראי כשיעור מההון ובמגבלות שקבע לענין חלוקת דיבידנדים, כגון: שלא יחולק דיבידנד אם

הנכסים הלא כספיים עולים על ההון או שחלוקת הדיבידנד תגרום למצב זה; לא יחולק דיבידנד
מתוך קרנות הון או מתוך הפרשים בזכות הנובעים מתרגום דוחות כספיים של יחידות אוטונומיות

בחו"ל; או כאשר אחת או יותר משלוש השנים הקלנדריות האחרונות הסתיימה בהפסד.

המדיניות הנ"ל כפופה גם למגבלות על חלוקת דיבידנדים הנובעות מתהליך הפרטת הבנק, החלות
לאחר מתן היתר שליטה לקונה על ידי בנק ישראל, ראה בסעיף "מכירת מניות הבנק על ידי

המדינה" בעמוד 17 לעיל.

אין בהצהרה על מדיניות הדיבידנד הנ"ל כל התחייבות כלפי צד שלישי כלשהו (לרבות בענין מועדי
תשלום דיבידנד או בענין שיעור חלוקת דיבידנדים בעתיד).

הצהרות מסוימות המופיעות בפיסקה זו לעיל מכילות "מידע צופה פני עתיד". למשמעות מושג זה, ראה סעיף
"תאור עסקי התאגיד הבנקאי ומידע צופה פני עתיד" בדוח הדירקטוריון בעמוד 42.

מדיניות הדיבידנד בגין השנים 2003 עד 2005 (כולל) היתה להמליץ בפני האסיפה הכללית עלב.
חלוקת דיבידנד בסכום המהווה לפחות 35% מהרווח הנקי השנתי של הבנק והניתן לחלוקה, זאת

בנוסח דומה לנוסח המדיניות לשנים 2006 ו-2007 המפורט לעיל.

דיבידנד לשנת 2005ג.

האסיפה הכללית המיוחדת שהתכנסה ביום 2 בפברואר 2006 אישרה את המלצת הדירקטוריון מיום
4 בדצמבר 2005, על חלוקת דיבידנד במזומן בשיעור של כ-65.9% מהרווח הנקי לתקופה של 9

החודשים הראשונים של 2005 (כ-1,103 מיליון ש"ח) ובשיעור של 78.0% על ההון הנפרע.

הדיבידנד שולם ביום 28 בפברואר 2006 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 15 בפברואר
2006 (התאריך הקובע). המניות נסחרו "אקס" דיבידנד ביום 16 בפברואר 2006. הדיבידנד היה

בשיעור של 0.78 ש"ח לכל מניה רגילה בת 1.0 ש"ח ע.נ.

דיבידנד לשנת 2004ד.

האסיפה הכללית המיוחדת שהתכנסה ביום 1 בפברואר 2005 אישרה את המלצת הדירקטוריון מיום
16 בדצמבר 2004, על חלוקת דיבידנד במזומן בשיעור של כ-65.6% מהרווח הנקי לתקופה של 9

החודשים הראשונים של 2004 (כ-1,004 מיליון ש"ח) ובשיעור של 71.0% על ההון הנפרע.

הדיבידנד שולם ביום 28 בפברואר 2005 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 15 בפברואר
2005 (התאריך הקובע). המניות נסחרו "אקס" דיבידנד ביום 16 בפברואר 2005. הדיבידנד היה

בשיעור של 0.71 ש"ח לכל מניה רגילה בת 1.0 ש"ח ע.נ.

*:הלהלן פרטים על דיבידנדים במזומן שהוכרזו ו/או שולמו בקבוצה.

200520042003

1,1031,004400בנק לאומי לישראל בע"מ — במיליוני ש"ח1.

606060בנק ערבי ישראלי בע"מ — במיליוני ש"ח2.

-5440בנק לאומי למשכנתאות בע"מ — במיליוני ש"ח3.

חברות שונות בבעלות מלאה של 4.
152816הקבוצה — במיליוני ש"ח

202035בנק לאומי ארה"ב — במיליוני דולר5.

4.74.510.6בנק לאומי בריטניה — במיליוני ליש"ט6.

-8.3-בנק לאומי שוויץ — במיליוני פר"ש7.

מגדל אחזקות ביטוח 8.
139252ופיננסים בע"מ — במיליוני ש"ח

333023אפריקה ישראל להשקעות בע"מ — במיליוני ש"ח9.

55-27החברה לישראל בע"מ — במיליוני ש"ח10.

-18-אפ-שר בע"מ — במיליוני ש"ח11.

חלקה של הקבוצה בדיבידנד על פי החלק המקנה זכות לקבלת רווחים כמפורט בבאור 6 לדוחות הכספיים*
מתייחס לשנת הדוח בגינה הוכרזו הדיבידנדים ולא בהכרח לשנת התשלום.
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20052004200320022001

סכומים מותאמיםסכומים מדווחים

הכנסות, הוצאות ורווח (במיליוני ש"ח):

6,6286,3595,9755,0835,463רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

1,4261,5141,8831,9071,549הפרשה לחובות מסופקים

3,7183,4033,2162,8962,823סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות

6,0705,4885,6035,2525,314סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

10714147336214מזה: עלויות הפרישה מרצון

2,8502,7601,7058201,423רווח מפעולות רגילות לפני מסים

1,1931,244824262531הפרשה למסים

2,0591,9041,159413918רווח נקי מפעולות רגילות

91(14)(8)77רווח (הפסד) מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים

2,1361,8641,145422919רווח נקי 

1.4561.3470.8200.2920.649רווח נקי מפעולות רגילות ל-1 ש"ח ע.נ. הון מניות (בש"ח)

1.5101.3180.8100.2980.650רווח נקי ל-1 ש"ח ע.נ. הון מניות (בש"ח)

--1,1031,004400דיבידנדים ששולמו (בגין שנת הדוח)

נכסים והתחייבויות לסוף התקופה (במיליוני ש"ח):

272,824255,782246,585243,520244,772סך כל הנכסים (סך כל המאזן)

177,255169,353169,151171,761166,946אשראי לציבור

47,82543,54340,26236,14341,131ניירות ערך

221,828209,652203,586205,001206,448פיקדונות הציבור

16,00014,98614,21313,14712,972הון עצמי

יחסים פיננסיים עיקריים במונחים שנתיים (ב-%):

65.066.268.670.568.2אשראי לציבור לסך המאזן

17.517.016.314.816.8ניירות ערך לסך המאזן

81.382.082.684.284.3פיקדונות הציבור לסך המאזן

11.5511.2510.7910.319.74ההון הכולל לרכיבי סיכון (א)

7.467.537.296.836.70הון ראשוני לנכסי סיכון

5.95.95.85.45.3הון עצמי (לא כולל זכויות בעלי מניות חיצוניים) למאזן

רווח נקי להון עצמי (לא כולל זכויות בעלי מניות חיצוניים) 
14.313.18.73.37.8לתחילת התקופה

רווח נקי מפעולות רגילות להון עצמי (לא כולל זכויות 
13.713.48.83.27.8בעלי מניות חיצוניים) לתחילת התקופה

41.945.148.332.037.3שיעור הפרשה למס

0.800.891.111.110.93הפרשה לחובות מסופקים מתוך האשראי לציבור

2.432.492.422.092.23רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים לסך המאזן

3.793.823.733.283.39סך כל ההכנסות לסך כל הנכסים (ב)

1.832.002.012.042.07סך כל ההכנסות לסך כל הנכסים בניהול הקבוצה (ב)

2.222.152.272.162.17סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות לסך כל הנכסים

1.071.131.221.341.32סך כל ההוצאות לסך כל הנכסים בנהול הקבוצה 

1.601.761.611.791.80מירווח פיננסי כולל הכנסות והוצאות ממכשירים פיננסיים נגזרים

61.661.5 (ג)57.656.159.4ההוצאות התפעוליות (ללא פרישה מרצון) מסך כל ההכנסות (ב)

ההכנסות התפעוליות והאחרות להוצאות התפעוליות והאחרות 
58.955.4 (ד)62.462.258.9(ללא פרישה מרצון)

35.934.935.036.334.1ההכנסות התפעוליות והאחרות מסך כל ההכנסות (ב)

הון עצמי — בתוספת זכויות בעלי מניות חיצוניים, בניכוי השקעות בהון של חברות כלולות והתאמות שונות.(א)
סך כל ההכנסות — רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים בתוספת הכנסות תפעוליות ואחרות.(ב)
יחס ההוצאות התפעוליות (ללא פרישה מרצון וללא הגביה נטו מהביטוח בגין הארוע בשוויץ בשנת 2002) מסך כל ההכנסות הינו 64.1%.(ג)
יחס ההכנסות התפעוליות והאחרות להוצאות התפעוליות והאחרות (ללא פרישה מרצון וללא הגביה נטו מהביטוח בגין הארוע בשוויץ בשנת 2002) הינו 56.6%.(ד)
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ג. מידע אחר

*קהתפתחויות עיקריות במש

כללי

בשנת 2005 נמשכה מגמת השיפור בפעילות הכלכלית, אשר החלה בשנת 2003. הפעילות הכלכלית

במשק הישראלי התרחבה בשנה שחלפה בשיעור ריאלי של כ-5.2% הגבוה מזה שנרשם ב-2004 —

4.4%. צמיחת המשק הוסיפה והתבססה על היצוא, למרות ההאטה בקצב גידולו לכ-5.6%. בפרט,

בלט הגידול ביצוא השירותים (קרוב ל-12%, בהשפעה של עלייה ניכרת ביצוא שירותי תיירות)

לעומת קצב התרחבות איטי יותר של יצוא הסחורות, על רקע האטה כלכלית מסוימת במדינות

הסחר המרכזיות של ישראל. הצמיחה מוטת היצוא נמשכה למרות שיפור בחלק מהביקושים

המקומיים, בפרט בתחום ההשקעות והצריכה הציבורית. דווקא הצריכה הפרטית התרחבה בשיעור

נמוך מזה שהיה בשנת 2004 למרות שרוב תנאי הרקע תמכו דווקא בהאצה בתחום זה. למשל,

שיעור האבטלה ירד בשנת 2005 לכ-9% בממוצע שנתי לעומת כ-10.4% בשנת 2004.

התפתחויות כלכליות בעולם

לאחר שבשנת 2004 הכלכלה העולמית רשמה את קצב הצמיחה המהיר ביותר זה 20 שנה של

כ-5%, בשנת 2005 כבר נרשמה התמתנות בקצב זה לכ-4.3%. העלייה במחירי הנפט באה לידי

ביטוי במהלך השנה בפגיעה מסוימת בקצב הצמיחה בחלקים שונים של העולם. המשק האמריקאי

צמח בשיעור של כ-3.5% בהשוואה ל-4.2% בשנת 2004 כאשר הגירעונות הגדולים בתקציב

ובחשבון השוטף של מאזן התשלומים טרם באו לידי פתרון. עד כה נראה שאסונות הטבע הגדולים

שהתרחשו במהלך השנה בארה"ב, ובעיקר סופת ההוריקן "קתרינה", השפיעו רק בטווח הקצר על

כושר התפוקה של הנפט הגולמי והגז הטבעי של ארה"ב ועל כושר הזיקוק של מוצרי אנרגיה. לכך

הייתה השפעה קצרת טווח על כלכלת ארה"ב.

אירופה המערבית נפגעה בעקבות דחיית הצעת החוקה האירופאית על ידי ההולנדים והצרפתים.

בנוסף לכך אירופה סובלת מקשיים כלכליים ניכרים ובפרט חולשה רבה בצמיחה הכלכלית.

ההתאוששות בתחום הצמיחה הכלכלית, מקצב של כ-1.2% בלבד בשנת 2005, צפויה להיות איטית

מאוד. ההרכב הכלכלי של אירופה איננו אחיד על פני המדינות השונות: גרמניה ואיטליה מתבססות

על סקטור היצוא, בעוד שבמשקים הקטנים המתבססים במידה רבה יותר על ביקושים מקומיים —

אפשרויות ההתאוששות הכלכלית נראות טובות יותר. 

הפעילות הכלכלית באסיה תלויה במידה קריטית בתחום היצוא, דבר שבא לידי ביטוי בשנת 2004

. עם התמתנות קצב התרחבות הביקושיםOECDשהייתה שנת שיא של היבוא מצד מדינות ה-

העולמי התמתנה הצמיחה גם בחלק זה של העולם מכ-6.7% בשנת 2004 לכ-5.8% בשנת 2005.

ישנם מספר סיכונים העלולים להעיב על הצמיחה באזור זה בשנים הבאות ובפרט התייקרות נוספת

וממושכת של מחירי האנרגיה. ישנם גם חששות מפני בועת השקעות ואשראי בסין ובעיקר בענפים

כמו נדל"ן, פלדה, וחלק ממוצרי הצריכה. השלטונות הסיניים משוכנעים שבאמצעות מדיניות נכונה

ניתן להשיג "נחיתה רכה". יש לזכור כי סין מהווה כיום את ה"כוח העולה" בתחום היבוא (ללא

יהלומים) לישראל ובשנת 2005 הייתה שלישית מבין המדינות. יתר על כן, מגמת הגידול החד ביבוא

מסין — אשר התרחב מכ-0.8 מיליארד דולר בשנת 2002 לכ-1.9 מיליארד דולר ב-2005, מצביעה על

אפשרות כי בעתיד הלא-רחוק תתפוס סין את המקום השני, לאחר ארה"ב. 

מקורות הנתונים: פרסומים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנק ישראל, משרד האוצר, הבורסה לניירות* 
ערך.
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התוצר העיסקי וענפי המשק 

תוצר הסקטור העיסקי של ישראל התרחב בשנת 2005 בשיעור ריאלי של כ-6.6%, השיעור הגבוה

ביותר מאז שנת 2000. צמיחת הסקטור העיסקי התבססה על הגידול בפעילות של רוב ענפי המשק

ובפרט של ענף הפיננסיים והשירותים העיסקיים (6.5%+). שיעור צמיחה דומה נרשם בשתי מחציות

השנה. סקר החברות של בנק ישראל לרביע האחרון של 2005, הצביע אף הוא על המשך העלייה

בפעילות במשק במהלך כל השנה. על פי דיווחי החברות, העלייה בפעילות נרשמה בכל הענפים

למעט ענף הבנייה. 

הגידול בענף התיירות ובענפי המשנה הקשורים בו, תמך רבות בצמיחת המשק ב-2005 וזאת על

רקע התייצבות המצב הגיאופוליטי. נתוני מספר הלינות במלונות תיירות, הכולל לינות של ישראלים

ותיירים, מצביעים על גידול כולל של כ-12.5%, לכ-19.1 מיליון לינות בשנת 2005, בהשוואה ל-2004.

כך, מספר הלינות הכולל היה נמוך השנה רק בכ-2% מרמת השיא של שנת 2000. הגידול בשנת

2005 נבע מעלייה של כ-42% במספר לינות התיירים אשר הגיעו לישראל, כאשר מספר הלינות של

ישראלים עלה בשיעור קל של פחות מאחוז אחד. 

תקציב המדינה ומימונו

הגירעון בתקציב המדינה (ללא מתן אשראי נטו) הסתכם בשנת 2005 בכ-10.8 מיליארד ש"ח (1.9%

תוצר) לעומת גירעון מתוכנן של כ-18.9 מיליארד ש"ח (כ-3.4% תוצר). הסיבה לסטייה בין התכנון

לביצוע מקורה בעיקר בתת-ביצוע בצד ההוצאות (דהיינו, הוצאות משרדי הממשלה וכן הוצאות

הריבית היו נמוכות מהחזוי). לעומת זאת, הכנסות הממשלה היו גבוהות במקצת מהחזוי, על אף

שההכנסות ממסים היו נמוכות מהתחזית, בפרט בתחום המסים העקיפים-מכס ומע"מ. הכנסות

המדינה ממסים גדלו בשנת 2005 בקרוב ל-9%, במונחים ריאליים (בניכוי השפעות חקיקה), בעיקר

בשל עלייה חדה בהכנסות ממסים ישירים אשר נבעה ברובה מגידול בפעילות הכלכלית וממבצעי

אכיפה שמנהלת רשות המסים, כאשר הגבייה מניכויים גדלה ברובה בהשפעת ענף הבנקאות

והביטוח. הגירעון הממשלתי מומן ברובו המכריע על ידי הכנסות מהפרטה בהיקף כולל של כ-8.6

מיליארד ש"ח, ממכירת מניות שהחזיקה המדינה בחברת "בזק" ובבנק לאומי. פירוט בעניין מכירת

מניות בנק לאומי, ראה בעמוד 16.

ב-25 ביולי 2005 אישרה הכנסת תיקון לפקודת מס-הכנסה הכולל את תכנית המסים הרב-שנתית

המתווה את מדיניות המס של ישראל לחמש השנים הקרובות. במסגרת התכנית הוקצו מקורות

בסך של כ-11 מיליארד ש"ח לצורך הפחתת מסים לתקופת התכנית כולה וכן הורחב בסיס המס

והוגברה האכיפה. לפירוט השפעות של חלק מהשינויים ברפורמת המס על הבנק ראה עמוד 179

להלן.

ב-1 בספטמבר 2005, הורד שיעור המע"מ מ-17.0% ל-16.5%, להוציא מוסדות כספיים לגביהם

נשארו שיעורי מס השכר והרווח ללא שינוי.

סחר חוץ, תנועות הון ושער החליפין
הגירעון המסחרי של ישראל הסתכם בשנת 2005 בכ-7.9 מיליארד דולר, גידול של כ-21% בהשוואה

להיקף הגירעון בשנת 2004. מקור רוב הגידול בגירעון היה בעליית מחירי הנפט בעולם כאשר

הגירעון ללא חומרי אנרגיה, אוניות, מטוסים ויהלומים הצטמצם בשנה שחלפה. רכיבי היבוא

המרכזיים — חומרי גלם ונכסי השקעה, גדלו, בשיעור דולרי של כ-4.5% ו-3.2%, בהתאמה, לעומת

עלייה של כ-7.1% ביבוא מוצרי צריכה. היצוא התעשייתי (ללא יהלומים), התרחב אף הוא בשיעור

דולרי מתון יחסית של כ-6.9%. התפתחויות אלה, משקפות את ההאטה בקצב הצמיחה העולמי אליו

חשופה ישראל. 

פעילות המשק במט"ח, במסגרת המגזר הפרטי הלא-בנקאי, הצביעה בשנה שחלפה על גידול ניכר

הן בהשקעות של תושבי חוץ בישראל והן בהשקעות של תושבי ישראל בחו"ל. ההשקעות של

תושבי חוץ בישראל הסתכמו בכ-10.8 מיליארד דולר כאשר בלטה העלייה בהשקעות הישירות

לכ-6.1 מיליארד דולר (גידול משמעותי בהשוואה לשנת 2000 שהייתה שנת שיא ובה הסתכמו
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השקעות אלה בכ-5.1 מיליארד דולר). ההשקעות של תושבי ישראל בחו"ל הגיעו לשיא של כ-9.7

מיליארד דולר, בעיקר בהשפעת עלייה ניכרת בהשקעות בתיק ניירות ערך למסחר.

עודף ההשקעות (נטו) של תושבי חוץ בישראל תמך בשער החליפין של השקל ומיתן התחזקות

משמעותית יותר של הדולר מול השקל על רקע התחזקות המטבע האמריקאי בעולם. בשנת 2005

נרשם פיחות של כ-6.85% בשערו של השקל מול הדולר לעומת היחלשות של כ-1.7% בלבד בשערו

של השקל מול סל המטבעות. יתר על כן, במחצית הראשונה של 2005 נרשמה יציבות בשערו של

השקל מול הסל. חלק גדול מהפער מוסבר בהתחזקותו של הדולר בעולם מול מטבעות זרים אחרים.

למשל, מול הארו התחזק הדולר במהלך שנת 2005 בכ-15.3%. כמובן שהשיפור בתנאי הרקע של

המשק, תוך גידול בעודף שבחשבון השוטף של מאזן התשלומים לצד תנועות הון נכנסות בהיקף

ניכר, היווה רקע נוח ליציבות היחסית בשער החליפין של השקל מול סל המטבעות. יחד עם זאת,

העלייה באי הוודאות הפוליטית וצמצום פערי הריבית בין השקל לדולר, היו גורמים שפעלו

להיחלשות השקל. לפיכך, נראה שהיחלשות השקל מול הדולר נבעה ברובה מהשפעות חיצוניות

למשק (יחסים בין המטבעות בעולם) ואילו ההשפעות המקומיות היו מתונות יחסית ובלטו בעיקר

במחצית השנייה של 2005. 

הסתכמו בכ-16.6 מיליארד דולר בסוף דצמבר 2005בבנקפיקדונות הציבור במט"ח וצמוד מט"ח 

בהשוואה ל-15.8 מיליארד דולר בסוף שנת 2004. 

עלה באותה תקופה מכ-6.0 מיליארד דולר בסוף 2004 ל-7.0בבנקשווי תיק ניירות ערך זרים 

מיליארד דולר בסוף דצמבר 2005, גידול של 16.7%. המחזורים בהמרות מטבע חוץ גדלו מכ-97.6

מיליארד דולר בשנת 2004 לכ-112.3 מיליארד דולר בשנת 2005, גידול של כ-15.1%.

אינפלציה ומדיניות מוניטרית

מדד המחירים לצרכן עלה בשנת 2005 בשיעור של 2.4% המצוי בתחום יעד יציבות המחירים של

הממשלה (3%-1%) וזאת לאחר עלייה של 1.2% בשנת 2004. חלק ניכר מעליית המדד ב-2005 נבע

מפיחות השקל מול הדולר אשר השפיע בעיקר על סעיף הדיור המהווה כחמישית מהמדד (הפיחות

של השקל מול הדולר הסתכם ב-6.85%, ברובו בהשפעת התחזקות הדולר בעולם ואילו הפיחות

המשמש לחישוב סעיף הדיור הסתכם בכ-6%). בנוסף, הושפע המדד מהעלייה במחירי הנפט

בעולם. יציבות המחירים באה לידי ביטוי גם בשווקים הפיננסיים: הציפיות לאינפלציה לתקופה של

12 חודשים קדימה, הנגזרות מנתוני שוק ההון, נעו במהלך השנה בטווח צר שבין 1.5% ל-2.5%

ואילו הציפיות לאינפלציה מהשנה השלישית ואילך נעו סביב הגבול העליון של היעד. 

יציבות המחירים אפשרה לבנק ישראל להוריד את הריבית בראשית 2005 עד ל-3.5%, רמה אשר

נשמרה מאז חודש פברואר ועד חודש ספטמבר. יחד עם זאת, מאז חודש אוקטובר הועלתה הריבית

עד ל-4.5% בחודש דצמבר 2005. בנק ישראל הסביר את השינוי במדיניותו בהערכה כי בעולם

צפויה מדיניות מוניטרית מרסנת יותר עקב חששות מקצב אינפלציה עולה — בהשפעת מחירי

האנרגיה והסחורות, הערכה כי הריבית הריאלית לטווח הקצר במשק נמוכה מדי על רקע האצת

קצב הצמיחה והשפעה אפשרית של הפיחות בשקל כנגד הדולר, על קצב האינפלציה. בראשית

2006 נמשכה העלאת הריבית אשר הגיעה בחודש מרס 2006 ל-4.75%.

שוק ההון

מדד המניות וניירות ערך הניתנים להמרה, עלה בשנת 2005 בכ-32.8% לאחר עלייה של כ-17.6%

בשנת 2004. העליות נמשכו בכל חודשי השנה, למעט בחודש יוני. במקביל גדלו גם מספר ההנפקות

ומספר החברות הציבוריות. שנת 2005 התאפיינה גם במחזורי שיא וגיוסי הון גדולים ביותר בשוק

אגרות החוב. מבין ענפי המסחר בלט מדד מניות הבנקים המסחריים אשר עלה בכ-55.1%. עליות

השערים נבעו בעיקר משיפור המצב הכלכלי המתבטא בתהליך הצמיחה המתמשך לו השפעה על

רווחיות החברות. ברקע הדברים עמדו השיפור במצב הגיאופוליטי וסיום תהליך ההינתקות כמו גם

הריבית הנמוכה יחסית, הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך. אלה השפיעו גם על המשקיעים הזרים

אשר השקיעו, במסגרת השקעותיהם בתיק ניירות ערך למסחר, סכום שיא של כ-2.6 מיליארד דולר

בניירות ערך הנסחרים בישראל. מחזור המסחר של מניות וניירות ערך בני המרה בבורסה התרחב
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הרכב�תיק�הנכסים
הכספיים�שבידי�הציבור

(נתוני�סוף�תקופה)

צמודי�מט"ח

מניות�בארץ�ובחו"ל

צמודי�מדד

לא�צמודים

דצמבר*2004

דצמבר�2005

30.1%

25.3%

31.3%

13.3%

28.7%

29.7%

27.8%

13.7%

בשיעור ניכר והסתכם בכ-895 מיליון ש"ח, בממוצע יומי, לעומת כ-596 מיליון ש"ח בממוצע יומי

בשנת 2004, עלייה בשיעור של כ-50%. בהשוואה לשנת 2002 גדל מחזור המסחר ביותר מפי 4.

, בו נרשם מעבר מפיקדונות לפעילות בשוק ההון.בבנקהעלייה בפעילות במערכת השתקפה גם 

בתמהיל הפעילות לסוף 2005 51.3% מקורם בפעילות חוץ מאזנית לעומת 45.4% בסוף 2004.

הגידול בהיקף הפעילות בשוק ההון הביא לעלייה בהכנסות הבנק מפעילות הלקוחות מכ-627 מיליון

ש"ח בשנת 2004 לכ-764 מיליון ש"ח בשנת 2005, עלייה של 21.9%.

מדד אגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד עלה בשנת 2005 בכ-6.5%, כאשר בלטה העלייה

באגרות לטווח של 7-10 שנים (8.4%). ההסבר העיקרי לכך הוא ההיקף הנמוך של גיוס הון ממשלתי

לטווח ארוך בעקבות הגירעון הממשלתי הנמוך אשר מומן בעיקר באמצעות הכנסות מהפרטה.

אגרות החוב הממשלתיות הלא-צמודות בריבית קבועה עלו בשיעור של כ-5.4%, כאשר האגרות עם

טווח לפדיון שמעל 5 שנים עלו בשיעור חד של כ-10.8% תוך ירידה בתשואות לפדיון (ל-8-9 שנים)

מכ-6.9% בינואר לכ-6.2% בדצמבר 2005. 

שוק אגרות החוב הלא ממשלתיות התאפיין בשנת 2005 בהנפקות רבות וגדולות. הצמצום החד

בגיוס ההון הממשלתי איפשר לחברות לגייס הון בהיקף חסר תקדים של כ-45 מיליארד ש"ח,

מרביתו צמוד למדד.

הנכסים הכספיים שבידי הציבור

שוויו של תיק הנכסים הכספיים שבידי הציבור הסתכם בסוף חודש דצמבר 2005 בכ-1.82 טריליון

ש"ח, גידול של כ-300 מיליארד ש"ח (19.8%) בהשוואה לסוף שנת 2004. חלק ניכר מהגידול בתיק

מוסבר בהשפעות שערוך הנכסים, בעיקר על רקע עליות המחירים של אג"ח ומניות בבורסה לניירות

ערך. יחד עם זאת, היה בשנת 2005 מרכיב לא מבוטל של זרמי חסכון חדשים של משקי בית

וחברות, בעקבות השיפור במצב המשק, אשר הופנו לרכישת נכסים פיננסיים בארץ ובחו"ל. הגידול

בשווי המניות, אשר היווה כמחצית מעליית השווי של התיק כולו, הביא את יתרת המניות בארץ

ובחו"ל לכ-29.7% מן התיק (לעומת כ-25.3% בסוף 2004) כאשר רק בשנים 1994 ו-2000 היה משקל

המניות גבוה יותר. לעומת זאת, המרכיבים הלא-צמוד והצמוד למדד קטנו בהשוואה לסוף 2004

בעוד הרכיב הצמוד למט"ח, בהשפעת הפיחות והגידול בפיקדונות גדל. 

במהלך 2005 נמשך השינוי בתמהיל הנכסים הכספיים של הציבור המנוהלים במערכת הבנקאית,

בעיקר על רקע שיעור הריבית הנמוך, תוך מעבר מפעילות מאזנית (פיקדונות הציבור) לנכסים

כספיים אחרים בשוק ההון. כך, גדלו פיקדונות הציבור בקבוצה בשנת 2005 בשיעור מתון של 5.8%

בעוד יתרת נכסי הלקוחות המנוהלים בקבוצה עלתה בשיעור משמעותי ב-26.0%.

סך הנכסים הכספיים של הציבור המנוהלים בקבוצה (פיקדונות הציבור, אג"ח ושטרי הון, תיקי

ניירות ערך לרבות קרנות נאמנות וכן קופות גמל וקרנות השתלמות) הסתכמו בסוף דצמבר 2005

בכ-514.0 מיליארד ש"ח בהשוואה לכ-441.6 מיליארד ש"ח בסוף דצמבר 2004, גידול של 16.4%.

האשראי הבנקאי

האשראי הבנקאי (כולל בנקים למשכנתאות ועל בסיס ממוצעים חודשיים) התרחב בשנת 2005

בשיעור נומינלי של כ-3.0%. הגידול באשראי בלט במגזר השקלי הלא-צמוד (10.8%) וקוזז בחלקו

עקב צמצום האשראי במט"ח. העלייה הקלה ברמתו הריאלית של האשראי הבנקאי במשק, למרות

קצב הצמיחה הנאה, מוסברת בעיקר בהתרחבות הניכרת של האשראי החוץ-בנקאי לסקטור

העיסקי המהווה חלופה לאשראי הבנקאי, כתוצאה מהנפקות אג"ח של חברות הנרכשות בעיקר על

ידי המשקיעים המוסדיים. על פי נתוני בנק ישראל לסוף 2005, משקל המשקיעים המוסדיים

באשראי למגזר העיסקי עלה מכ-5.8% בשנת 2000 ל-18.6% בשנת 2005, תוך ירידה במשקל

הבנקים מכ-77% לכ-62%. על בסיס נתוני הבורסה לניירות ערך (המהווים, כפי הנראה, אומדן חסר)

היקף ההנפקות, סחירות ולא-סחירות, של חברות במשק (ללא חברות בת בנקאיות, אג"ח מובנות,

תעודות סל ופיקדון), העשויות לשמש כתחליף לאשראי הבנקאי, הגיע על פי אומדן הבנק לכ-29-30

מיליארד ש"ח, בשנת 2005, השקולים לגידול של 5%, בקירוב, באשראי הבנקאי. 
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בשונה מהתפתחות האשראי הבנקאי לסקטור העיסקי כאמור לעיל, האשראי למשקי הבית התרחב

בשיעור גבוה יחסית. נתוני בנק ישראל על סיכון האשראי המאזני בקרב התאגידים הבנקאיים

הרגילים (על בסיס מאוחד), מצביעים על גידול של כ-7.2% בתשעת החודשים הראשונים של 2005

בענף משק אנשים פרטיים ללא הלוואות לדיור ושל כ-4.3% כולל הלוואות לדיור.

הסתכם בסוף דצמבר 2005 בכ-122.2 מיליארד ש"ח, עלייה של 3.4% ביחסבבנקהאשראי לציבור 

לסוף 2004. פירוט לפי מגזרי פעילות של האשראי בקבוצה ראה עמוד 78.

דירוג האשראי של מדינת ישראל ובנק לאומי

הודיעה ב-14 בפברואר 2005 כי היא מעלה את תחזית דירוג האשראיFitchחברת דירוג האשראי 

של ישראל במטבע מקומי מ"שלילי" ל"יציב". בהודעת החברה נמסר כי שיפור זה משקף ירידה

בשיעור החוב הציבורי של ישראל בשנת 2004 ודינמיקה טובה יותר של החוב בטווח הבינוני. 

הודיעה ב-11 בינואר 2005 כי היא מעלה את תחזית דירוג האשראי שלS&Pחברת דירוג האשראי 

ישראל מ"שלילי" ל"יציב". העדכון משקף שיפור בגירעון התקציבי בשנת 2004, הערכות חיוביות

באשר להתפתחות בתחום התקציב בשנים הבאות הנתמכות בתכנית הערבויות של ממשלת

ארה"ב, חידוש הצמיחה הכלכלית ושיפור משמעותי במאזן התשלומים. בנוסף ציינה החברה את

ההתייצבות בסיכונים הגיאופוליטיים. 

הודיעה ב-28 בפברואר 2006 כי היא מעלה את דירוג האשראי לטווחS&Pחברת דירוג האשראי 

. תחזית הדירוג הוא יציב. העלאת הדירוג הוסברה בהערכת(-A)ל-(+BBB)מ-הבנקארוך של 

.הבנקהחברה כי במקרה של מצוקה, ממשלת ישראל תעמיד עזרה משמעותית עבור 

חברת דירוג האשראי מעלות דירגה את ההתחייבויות של הבנק ואת הפיקדונות המופקדים בבנק

במסגרת הנפקותהבנק. את ההון השלישוני ואת ההון המשני העליון שהונפקו על די (+AA)ב-

, בהתאמה. את ההתחייבויות של בנק לאומי למשכנתאות(+A)ו-(-AA)פרטיות דירגה החברה ב-

.(+AA)ואת הפיקדונות המופקדים אצלו דירגה ב-

להלן דירוג האשראי של מדינת ישראל:

תחזית דירוג האשראי במטבעדירוג אשראי במטבע חוץחברת דירוג
חוץ לטווח ארוךלטווח ארוך

FitchA-יציב

Moody’sA2יציב

S&PA-יציב

להלן דירוג האשראי של הבנק הניתן על ידי חברות דירוג האשראי הזרות:

תחזית דירוג האשראי במטבעדירוג אשראי במטבע חוץחברת דירוג
חוץ לטווח ארוךלטווח ארוך

FitchBBB+יציב

Moody’sA2יציב

S&PA-יציב

ארועים נוספים

בבנק לאומי כבנקאי השנה בישראל לשנת The Banker.2005בחודש ספטמבר 2005 בחר המגזין 

בחירה זו מסתמכת הן על התוצאות הכספיות של הבנק והן על יוזמות אסטרטגיות, אימוץ

טכנולוגיות מתקדמות והשתלבות בצמיחה הכלכלית. כן דירג המגזין את הבנק במקום ה-149

במערכת הבנקאות העולמית.
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סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על הפעילות

למשמעות מושג זה ראה סעיף "תיאור עיסקי"מידע צופה פני עתיד" חלק מהמידע בפרק זה הינו 

התאגיד הבנקאי ומידע צופה פני עתיד בדוח הדירקטוריון" בפרק זה.

חקיקה לעניין רפורמה בשוק ההון

ב-9 בנובמבר 2004 פורסמו המלצות צוות, אשר מונה על ידי שר האוצר לצורך בחינה והמלצה על

הפעולות הדרושות בכדי להגביר את התחרות בשוק ההון בישראל. המלצות הצוות אושרו על ידי

הממשלה.

בעקבות המלצות הצוות, פורסמו ב-10 באוגוסט 2005 שלושה חוקים, המיישמים רפורמה מהותית

בשוק ההון. 

החוקים שפורסמו הם:

חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה),

התשס"ה-2005;

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005;

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005.

עיקרי הנושאים המוסדרים בחוקים הינם:

תאגיד בנקאי שיש לו פעילות קמעונאית מהותית לא יחזיק אמצעי שליטה כלשהם בחברה1.

לניהול קופות גמל ובחברה לניהול קרנות נאמנות ולא יחזיק יותר מעשרה אחוזים מאמצעי

שליטה כלשהם בתאגיד השולט בחברה כאמור או המחזיק בה יותר מעשרים וחמישה

אחוזים. 

כמו כן, השולט בתאגיד בנקאי כאמור לא יחזיק ביותר מחמישה אחוזים מסוג כלשהו של

אמצעי שליטה בחברה כאמור או בתאגיד שעיסוקו ניהול תיקי השקעות, כאמור בסעיף 3

להלן, ולא יחזיק ביותר מעשרה אחוזים בתאגיד אחר השולט באחד מאלה או המחזיק בו

יותר מעשרים וחמישה אחוזים.

כחריג לאיסור האחזקה האמור, הותר לבנק לשלוט ולהיות בעל ענין בחברה מנהלת של

קופת גמל מרכזית לפיצויים אשר העמית היחיד בה הוא הבנק ולעסוק בניהולה, וכן 

לנהל קופת גמל אשר כל עמיתיה הינם עובדי התאגיד הבנקאי או עובדי תאגיד בשליטתו

שב-1 ביולי 2005 היתה סגורה להצטרפות עמיתים חדשים.

הירידה באחזקות בחברות המנהלות קופות גמל ובחברות לניהול קרנות נאמנות תיעשה2.

כדלהלן:

על כל אחד מהבנקים הגדולים (קבוצות לאומי ופועלים), לרדת באחזקותיהם בקופות גמל

באופן שבתום שנתיים ירדו לנתח שוק של עד 18% (כל אחד מהם) ובתום שלוש שנים לא

יחזיקו כלל.

בקרנות נאמנות ירד כל אחד מהבנקים הגדולים, בתום שנתיים, לנתח שוק של עד 25%,

בתום שלוש שנים, לנתח שוק של עד 12.5% ובתום ארבע שנים לא יחזיקו כלל.

לבנקים האחרים במערכת ניתנו תקופות ארוכות יותר עד למימוש מלא של אחזקותיהם.

עד המועד בו נדרשים התאגידים הבנקאיים להפחית את מלוא אחזקותיהם בחברות לניהול

קופות גמל וקרנות נאמנות, הם נדרשים גם להפחית אחזקות בתאגידים השולטים או

המחזיקים בחברות כאמור יותר מעשרים וחמישה אחוזים, כדי להגיע לאחזקות בשיעורים

שהותרו בחוק (כאמור בסעיף 1 לעיל).
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כמו כן, עד המועד בו נדרשים התאגידים הבנקאיים לא להחזיק כלל בחברות לניהול קופות

גמל, על התאגידים הבנקאיים להפחית את אחזקותיהם בחברות לניהול תיקי השקעות, אשר

מנהלות השקעות עבור גופים מוסדיים, כמפורט בסעיף 3 להלן.

תאגידים בנקאיים כאמור בסעיף 1 לעיל לא ישלטו ולא יחזיקו יותר מחמישה אחוזים בתאגיד3.

המנהל תיקי השקעות, הכוללים נכסי מבטח הנזקפים לזכות מבוטחיו, קופות גמל (לרבות קרן

פנסיה) וקרנות נאמנות.

בהתאם להמלצות הצוות, הגדירו החוקים שני עיסוקים הדורשים הכשרה ורישוי, והנתונים4.

להסדרה ולפיקוח — ייעוץ ושיווק, הן במוצרים פיננסיים והן במוצרים פנסיוניים, כאשר הגופים

הפועלים בשוק ההון נדרשים לבחור ביניהם. לצורך כך, תוקנו, בין היתר, חוק הבנקאות

(רישוי), התשמ"א-1981, חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות,

התשנ"ה-1995, אשר מסדיר גם את העיסוק בשיווק השקעות, חוק השקעות משותפות

בנאמנות, התשנ"ד-1994 וחוק הפיקוח על עיסקי ביטוח, התשמ"א-1981. כן חוקק חוק חדש

העוסק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני, שחל על ייעוץ בקופות גמל, בקרנות פנסיה ובתוכניות

ביטוח הכלולות או הנילוות לקופות גמל ולקרנות פנסיה.

אפשרות הבחירה בין עיסוק בייעוץ השקעות ובייעוץ פנסיוני לבין עיסוק בשיווק השקעות5.

ובשיווק פנסיוני לא ניתנה לתאגידים בנקאיים בעלי פעילות קמעונאית מהותית, ולגופים

השולטים בהם או הנשלטים על ידיהם, ואלו יכולים לעסוק בייעוץ בלבד, למעט לגבי מוצרים

מובנים, אופציות וחוזים עתידיים, המוצאים על ידיהם בלבד, שאותם הם מורשים לשווק.

בנוסף, מתן ייעוץ פנסיוני על ידי תאגיד בנקאי יחייב קבלת רשיון מהממונה על שוק ההון,

אשר קבלתו, כאמור להלן, הותנתה בתנאים שונים.

לגופים אחרים קיימת אפשרות לבחור בין שני עיסוקים אלו, כאשר אלו שיבחרו בקבלת רישיון

משווק יוכלו, בשונה מההמלצות המקוריות של הצוות אשר המליץ לאפשר למשווקים שיווק

של שני גופים מוסדיים, כולל המשווק עצמו, לשווק מוצרים ללא הגבלה, ובלבד שיביאו

לידיעת לקוחותיהם את היותם משווקים ובעלי אינטרס בנכסים שאותם הם משווקים. על

המשווקים נאסר להשתמש במלה "ייעוץ" בשם עיסקיהם או בפרסומים.

המשווקים, הן של מוצרים פיננסיים והן של מוצרים פנסיוניים, מורשים לקבל טובות הנאה הן

מהגופים המוסדיים שאת מוצריהם הם משווקים והן מהלקוחות.

על בעלי רישיון ייעוץ השקעות, ובכלל זה תאגידים בנקאיים, נאסר לתת ייעוץ או לבצע עיסקה6.

בנכס פיננסי שלגוף מוסדי (לרבות למי ששולט בו או למי שנשלט על ידי מי מהם) המחזיק

בעשרה אחוזים ביועץ, יש זיקה אליו (זיקה, משמעה, ניהול הנכס, הנפקתו או הוצאתו, או

קבלת טובת הנאה שלא מרוכש או מחזיק בנכס, שלא הותרה במפורש בחוק, להלן: "זיקה").

בעל רישיון ייעוץ השקעות וכן תאגיד בנקאי יורשה לקבל עמלת הפצה מגוף מוסדי בקשר עם

ייעוץ וביצוע עיסקה בקרנות נאמנות ובקרנות השתלמות. 

בהקשר זה נקבע כי שיעור העמלה שתיגבה על ידי יועץ השקעות בשל ביצוע עיסקה, מאת

מנהל קרן נאמנות או מחברה מנהלת קרן השתלמות לא ישתנה עקב כך שהעמלה נגבית

ממנהלי קרנות שונים ולא יהיה תלוי בזהות החברה המנהלת של קרן ההשתלמות. שר

האוצר הוסמך לקבוע בתקנות תנאים לתשלום עמלה כאמור, את שיעורה המירבי ואת אופן

חישובה. בפברואר 2006 הותקנו תקנות בנושא עמלות ההפצה.

נאסר על בעל רשיון ייעוץ השקעות או על תאגיד קשור אליו להנפיק תעודות סל. 7.

על יועצים פנסיוניים תחול חובה לבחון, בעת בחירת סוג המוצר הפנסיוני, את כלל סוגי8.

המוצרים הפנסיוניים, ובעת בחירת המוצר הפנסיוני בסוג הרלוונטי, את כלל המוצרים

הפנסיוניים והגופים המוסדיים. 
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על יועצים פנסיוניים שהינם תאגידים בנקאיים ייאסר לייעץ לגבי מוצרים פנסיוניים, אשר לגוף

מוסדי (לרבות למי ששולט בו או למי שנשלט על ידי מי מהם), שהוא בעל עניין בתאגיד

הבנקאי יש זיקה אליו. כך גם על יועצים פנסיוניים שהינם תאגידים בנקאיים ייאסר לייעץ לגבי

מוצרים פנסיוניים שלגוף מוסדי זיקה אליהם, כאשר בעל השליטה בתאגיד הבנקאי מחזיק

ביותר מ-10% או שולט בגוף המוסדי הנ"ל.

בנוסף, ייעוץ פנסיוני על ידי תאגיד בנקאי ינתן רק בסניף שהוא מבנה קבוע שלגביו ניתן היתר

סניף על פי חוק הבנקאות (רישוי).

יועץ פנסיוני רשאי לקבל עמלת הפצה מחברה מנהלת, בגין קופות גמל לתגמולים, לקיצבה או

לפיצויים, שאינן קופות ביטוח, ובגין קרנות השתלמות, בכפיפות למגבלות. הכללים לגבי

עמלות ההפצה שישולמו על ידי חברה מנהלת נקבעו בתקנות עמלות ההפצה שהותקנו

בפברואר 2006.

מגבלות אלה אינן חלות על משווק פנסיוני, אשר, כאמור לעיל, רשאי לייעץ ולמכור, על פי

החוק ובשונה מהמלצות הצוות, את כל המוצרים הפנסיוניים, ולקבל ממנהליהם טובות הנאה.

על יועץ פנסיוני שהוא תאגיד בנקאי נאסר להתקשר עם מעביד או עם ארגון מעבידים, לעניין

מתן ייעוץ פנסיוני לעובדיו של אותו מעביד או לעובדיו של מעביד החבר בארגון כאמור. כמו

כן, נאסר על תאגיד בנקאי להתקשר עם נציגות עובדים לענין מתן ייעוץ פנסיוני לעובדים

המיוצגים על ידיה. מגבלה זו אינה חלה על משווק פנסיוני. 

על פי החוק, ביצוע עיסקה במוצר פנסיוני, תיעשה רק כחלק מייעוץ פנסיוני או משיווק פנסיוני,

ובהמשך לו.

יועצי השקעות בנכסים פיננסיים ויועצים פנסיוניים, לא יתקשרו עם גופים מוסדיים (מנהלי9.

קופות גמל, קרנות פנסיה, מבטחים, מנהלי קרנות נאמנות) בהסכמים למתן שירותים שאינם

במהלך העסקים הרגיל של היועץ, שאינם בתנאי שוק או העשויים להשפיע באופן מהותי על

רווחיות היועץ, רכושו או התחייבויותיו, אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב, מיושב

ראש רשות ניירות ערך או מהממונה על שוק ההון, לפי העניין, ולגבי תאגיד בנקאי, גם

מהמפקח על הבנקים, ועד שנת 2010 גם מהממונה על ההגבלים העיסקיים. 

תאגידים בנקאיים יוכלו לקבל רשיון ייעוץ פנסיוני, בהתקיים כל התנאים הבאים:10.

התאגיד הבנקאי רשאי לעסוק בייעוץ פנסיוני לפי חוק הבנקאות (רישוי); הבנק אינו מחזיק

ביותר מ-5% בחברת ביטוח ולא מחזיק ביותר מ-10% בתאגיד השולט בחברת ביטוח או

המחזיק ביותר מ-25% בחברת ביטוח; הבנק הפחית כל אחזקותיו בקופות גמל ובקרנות

נאמנות, על פי הנדרש בחוק באופן שאינו מחזיק עוד בחברות לניהול קופות גמל וקרנות

נאמנות, וכן אינו מחזיק יותר מעשרה אחוזים בתאגיד אחר השולט או המחזיק בחברות

לניהול קופות גמל או קרנות נאמנות יותר מעשרים וחמישה אחוזים; הממונה על שוק ההון

שוכנע כי עיסוק הבנק בייעוץ פנסיוני לא יפגע פגיעה מהותית בהתפתחות התחרות ובמניעת

הריכוזיות בישראל, בתחום הייעוץ הפנסיוני, בפעילות התיווך שבין לקוחות ובין גופים

מוסדיים ובתחום הבנקאות, וזאת לאחר התייעצות עם הממונה על ההגבלים העיסקיים ועם

המפקח על הבנקים.

עם זאת, הממונה על שוק ההון רשאי לתת רשיון יועץ פנסיוני לתאגיד בנקאי שההון העצמי

שלו ושל תאגידים בנקאיים השולטים בו והנשלטים בידו אינו עולה על 10 מיליארד ש"ח גם

לפני השלמת מכירת אחזקותיהם בקרנות נאמנות ובקופות גמל.
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רשיון ייעוץ פנסיוני של תאגיד בנקאי יהיה מוגבל באופן שבתקופה שנקבעה בחוק, ושהינה11.

ארוכה יותר לגבי קבוצות לאומי ופועלים מאשר לגבי הבנקים האחרים, הבנקים יהיו רשאים

לייעץ רק בחלק מהמוצרים הפנסיוניים, דהיינו קופות גמל לתגמולים, לקיצבה ולפיצויים שאינן

קופות ביטוח, ולא לגבי קופות ביטוח ומוצרי ביטוח חיים הכלולים או הנילווים לקופות גמל.

תקופת הייעוץ המוגבל לגבי קבוצות לאומי ופועלים תהיה חמש שנים רצופות מהמועד בו כל

אחד מהבנקים יעמוד בתנאים המזכים בקבלת רשיון יועץ פנסיוני (שלושת התנאים

הראשונים שהוזכרו בסעיף 10 לעיל), ולגבי הבנקים האחרים, תימשך תקופת ההגבלה עד

למועד בו התקיימו לראשונה בבנק כאמור התנאים הנ"ל לקבלת רשיון יועץ פנסיוני, אך לא

לפני 31 בדצמבר 2009.

בתקופת ההגבלה על הבנק להודיע ללקוח כי הייעוץ הפנסיוני הניתן על ידו מוגבל בסוגי

המוצרים, אולם על אף זאת קובע החוק כי בעת בחירת סוג המוצר המתאים ביותר ללקוח,

יבחן בעל הרשיון את כלל סוגי המוצרים הפנסיוניים, הן המותרים והן האסורים, אך בחירת

המוצר המתאים ביותר ללקוח תהיה מתוך המוצרים המותרים, בתנאי שאכן המוצר המתאים

ביותר ללקוח הוא בין המוצרים המותרים. 

הפיקוח והאכיפה לגבי קופות גמל עוגנו בחוק חדש — חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים12.

(קופות גמל), התשס"ה-2005. בחוק זה הוסדרה לראשונה קופת גמל בניהול אישי של

העמית, שייחודה בכך שהיא מיועדת לעמית אחד הרשאי לתת הוראות לענין השקעת

הכספים בקופה. כן נקבע בחוקים כי שליטה ואחזקה בשיעור נקוב מאמצעי השליטה בגוף

מוסדי יותנו בקבלת היתר. קבלת היתר כאמור תהיה כפופה לכך שנתח השוק של מבקש

ההיתר, בתחום החסכון לטווח ארוך, לא יעלה על 15%, ובתחום קרנות הנאמנות על 20%.

חוק זה מחולל שינויים יסודיים בזכויות עובדים ומעבידים בקופות גמל, שהעיקרי בהם הוא

חופש הבחירה המוענק לעובד ביחס לקופות גמל והמאפשר לו לעבור באופן חופשי מקופה

לקופה, ללא התערבות המעביד או ארגון עובדים.

החוקים מסדירים נושאים שאינם נובעים מהמלצות הצוות, ובהם, בין היתר: תיקון לחוק13.

הבנקאות (רישוי) המתיר לבנק ולבנק למשכנתאות לשלוט בסוכן ביטוח שעיסוקו ביטוח חיים

וביטוח דירות, אגב מתן הלוואות לדיור, תיקון לפקודת הבנקאות שיאפשר למפקח על

הבנקים להוציא הוראות ניהול בנקאי תקין, אשר מאשר את הוראות ניהול בנקאי תקין

הקיימות, תיקון לחוק הבנקאות (רישוי) שיחייב קבלת אישור המפקח להקמת תאגידי עזר על

ידי תאגיד בנקאי, עיצומים כספיים על הפרת הוראות ניהול בנקאי תקין ועל הפרות אחרות,

לרבות הפרות מסויימות של חוק הבנקאות (שירות ללקוח), אפשרות להטיל קנסות אזרחיים

על הפרת הוראות שונות של חוק הבנקאות (רישוי) ועל הפרת הוראות שונות של חוק הסדרת

העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, ועוד.

החוקים כוללים הוראות מעבר לתיקונים השונים. כל עוד לא תימכרנה מלוא האחזקות14.

בקופות הגמל ובקרנות הנאמנות, יחולו על התאגידים הבנקאיים הוראות חוק הסדרת העיסוק

בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, כפי שהן לפני התיקונים. עם זאת,

לגבי ייעוץ בקופות גמל לתגמולים ובקופות גמל אישיות לפיצויים, ממשיך לחול החוק האמור

עד תום שלוש וחצי שנים מיום התחילה, שהינו 10 באוגוסט 2005 או עד לקבלת רשיון יועץ

פנסיוני, לפי המוקדם.

המלצות הצוות בנושא עיסוק בחיתום

במסגרת המלצות הצוות הוצע כי תוחמרנה המגבלות על חיתום בידי תאגידים הנשלטים בידי

בנקים. ב-12 בפברואר 2006 פורסמה באתר רשות ניירות ערך טיוטת תקנות ניירות ערך (חיתום)

שחקיקתן בנוסח המוצע עלולה להשפיע באופן משמעותי לרעה על עיסקי לאומי ושות' חתמים

במבנה השליטה הנוכחי. התקנות טעונות אישור ועדת הכספים של הכנסת לפני כניסתן לתוקף.



הסדרת עמלות ההפצה

ב-26 בפברואר 2006 פורסמו ברשומות תקנות המסדירות תשלום עמלות הפצה בגין הפצת קרנות

נאמנות ועמלות הפצה בגין הפצת קופות גמל. ביחס לקרנות נאמנות, נקבעו שלושה מידרגים של

שיעורים מירביים של עמלות הפצה, שתחושבנה בשל יחידות בקרנות נאמנות שתוחזקנה באמצעות

המפיץ, על פי סוג קרן הנאמנות, והם: 0.25% לגבי קרנות המשקיעות בעיקר בהשקעות קצרות טווח

בעלות סיכון נמוך, 0.8% לגבי קרנות המשקיעות בעיקר במניות ו-0.4% לגבי קרנות אחרות.

נקבע כי מפיץ לא יהיה רשאי לגבות עמלת הפצה בשל יחידות בקרנות נאמנות כמפורט להלן:

יחידות שנרכשו לפני יום תחילת התקנות למעט יחידות בקרנות נאמנות שנוהלו ב-10 באוגוסט

2005 בידי מנהל קרן אשר נשלט באותו מועד בידי אותו מפיץ או בידי חברה ששלטה באותו מפיץ,

ובמועד גביית העמלה מנוהלת בידי מנהל קרן אשר קשור עם המפיץ בהסכם הפצה; יחידות של קרן

הרשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב. יחידות שנרכשו על ידי מנהל תיקים עבור לקוח

שתיק ההשקעות שלו מנוהל על ידו; אולם מפיץ שאינו מחזיק בתאגיד מנהל קרנות נאמנות, רשאי

לגבות עמלת הפצה בשל יחידות שנרכשו על ידי מנהל תיקים אשר נשלט על ידי המפיץ בעבור

לקוח של מנהל התיקים.

ביחס לקופות גמל, לרבות קרנות השתלמות, וביחס לקרנות פנסיה, השיעור המירבי של עמלת

ההפצה הוא 0.25% לגבי הפקדות חדשות בקופה שתיעשנה החל מ-1 בינואר 2006, ו-0.1% לגבי

הפקדות שנעשו עד 31 בדצמבר 2005 ועד בכלל, למעט כספים בקופה שנשלטה על ידי תאגיד

בנקאי ב-10 באוגוסט 2005 וכספים שיועברו מקופה שנשלטה על ידי תאגיד בנקאי ב-10 באוגוסט

2005 החל מ-1 באפריל 2006, לקופה אחרת. בשני מקרים אלו גם כספים שהופקדו לפני 31

בדצמבר 2005 ישאו עמלה מירבית של 0.25%. חישוב העמלה ייעשה לגבי שווי נכסי הקופה

שהופקדו, הועברו או נותרו בקופה בעקבות המשך חברות, כתוצאה מייעוץ שינתן לעמית, לרבות

רווחים שנצברו עליהם, ובקופת גמל לקצבה שווי הנכסים העומדים כנגד התחייבויות הקופה ללקוח.

התקנות חלות החל מ-1 באפריל 2006.

הסדרת עמלות התפעול

בפברואר 2006 הפיץ הממונה על שוק ההון טיוטת חוזר ובה מוצעות הגבלות לגבי הסכמי תפעול

שבין יועץ פנסיוני לגוף מוסדי, ובהן עמלה מירבית בשיעור של 0.1% לגבי מתן שירותי תפעול

לקופות גמל על ידי יועץ פנסיוני. 

בנוסף, החוזר המוצע מאפשר לחברה מנהלת שנרכשה מתאגיד בנקאי או שרכשה ממנו קופת גמל,

להמשיך לתת באמצעות התאגיד הבנקאי שירותים שונים לעמיתי קופת גמל שבניהולה שאינם

נכללים במסגרת הסכם התפעול לקופה, ואשר באופן רגיל הינם חלק משירות שנותן יועץ פנסיוני

ללקוחותיו, וכל עוד העמיתים אינם מקבלים שירות זה במסגרת הייעוץ הפנסיוני שנותן התאגיד

הבנקאי, לשלם בשל השירותים הנ"ל, עמלה בשיעור מירבי של 0.25% משווי סך כל נכסי העמית

המנוהלים בקופה. 

על פי החוזר המוצע, השירות והתשלום הנ"ל יעוגנו בהסכם בין החברה המנהלת לבין התאגיד

הבנקאי, וההסכם יוגש לאישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון. על פי הטיוטא, ההסדר הנ"ל

יהיה לתקופה מוגבלת, דהיינו, עד תום שנת 2007, וכן מוצע כי ההסכם יקבע מנגנון שיבטיח כי

החברה המנהלת לא תשלם בעד השירות בשל עמית שאין בכוונת התאגיד הבנקאי לתת לו ייעוץ

פנסיוני עד לתום התקופה הנ"ל או שלא נתן לו בפועל ייעוץ פנסיוני עד לאותו מועד. מוצע כי

החברה המנהלת לא תשלם לתאגיד הבנקאי תשלום כאמור בשל עמית שקיבל ייעוץ פנסיוני על ידי

יועץ פנסיוני כלשהו, החל ממועד קבלת הייעוץ.
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הצעדים שהבנק ביצע בעקבות החקיקה

בעקבות החקיקה, הבנק ביצע את הצעדים הבאים: 

ב-15 בספטמבר 2005 התקבלה החלטה על מכירת האחזקות בלאומי פיא, במחיר של כ-535-

מיליון ש"ח, להראל השקעות בביטוח בע"מ, הכפופה לחתימת הסכם בין הצדדים ולאישורים

רגולטוריים. 

ב-19 באוקטובר 2005 מכר הבנק את אחזקותיו בביטוח ישיר — השקעות פיננסיות בע"מ לצור-

שמיר החזקות בע"מ, במחיר של כ-116 מיליון ש"ח.

ב-26 בנובמבר 2005 החליט הבנק להתקשר יחד עם לאומי גמל בע"מ למכור את המוניטין,-

הפעילות, הנכסים וההתחייבויות בקשר עם קופות הגמל המנוהלות על ידי לאומי גמל בע"מ. 

קבוצה של חמש קופות גמל, שהגדולות שבהן הן קופות הגמל עצמה, תעוז ורימון, ופעילות

ההשקעות של קופות הגמל, נמכרו להראל השקעות בביטוח בע"מ, במחיר של 675 מיליון ש"ח.

השלמת העיסקה כפופה לקבלת אישורים רגולטוריים וחתימת הסכמי הפצה ותפעול. קבוצה 

של עשר קופות גמל, שהגדולות שבהן הן שיאון, קופה מרכזית לפיצויים, צור ושגיא, נמכרו 

לא. סלומון השקעות בע"מ, (או חברה בשליטתה) במחיר של 473 מיליון ש"ח. השלמת העיסקה

כפופה לקבלת אישורים רגולטוריים, ותנאים מתלים אחרים אשר בהתקיימם קרן מרקסטון

תהפוך לבעלת השליטה בא. סלומון השקעות בע"מ. קבוצת לאומי תמשיך לתת את שירותי

התפעול בקשר עם כל קופות הגמל שנמכרו, בכפיפות לחתימת הסכמי תפעול.

ב-28 בנובמבר 2005 החליט הבנק להתקשר יחד עם פסגות אופק בית השקעות בע"מ וחברות-

בנות שלה, לרבות פסגות מנהלי קרנות נאמנות — לאומי בע"מ ("קבוצת פסגות אופק"), בעיסקה

למכירת מוניטין, פעילות, נכסים והתחייבויות, בקשר עם כל נכסי קבוצת פסגות אופק, עם

York Capital Management("יורק") בשם גופים המנוהלים על ידה, במחיר של 1,350 מיליון

ש"ח. כמו כן, קיבל הבנק אופציה לרכוש מיורק מחצית מאמצעי השליטה בחברה שתנהל את

פעילות ניהול תיקי ההשקעות. השלמת העיסקה כפופה לקבלת אישורים רגולטוריים ולתנאים

מתלים אחרים.

בהתאם לחקיקה, הבנק הודיע במרס 2006 על עמלה חדשה שתיגבה בגין החזקות לקוחות-

בקרנות נאמנות, וזאת במקרה בו לא יהיה הסכם הפצה בין הבנק לבין מנהל קרן או בהעדר

הסכמת לקוח לכך שהבנק יקבל עמלת הפצה ממנהל הקרן. לגבי מנהלי קרנות שהיו בשליטת

הבנק במועד פרסום החוקים, העמלה תיגבה החל מהמועד שמנהלי קרנות אלה לא יהיו

בשליטת הבנק. למועד מסירת דוחות אלה לדפוס, הבנק נמצא במשא ומתן לקראת חתימת

הסכמי הפצה.

הבנק נערך למכירת אחזקותיו בקרנות ההשתלמות.-

הבנק בוחן ביחד עם נציגות העובדים את ההערכות הנדרשת, לצורך עמידה בתנאי ההיתר-

שניתן לבנקים בחקיקה לעסוק בניהול קופות גמל אשר כל עמיתיהן הם עובדי הבנק או עובדי

תאגיד בשליטתו.

הבנק נערך להקמת קופות מרכזיות לפיצויים עבור עובדיו ועובדי חברות נוספות בקבוצה.-

הבנק בוחן את השלכות חופש הבחירה שהוענק לעובדים ביחס לקופות גמל, לרבות חופש-

המעבר מקופה לקופה, על התחייבויותיו כלפי עובדיו בעת הפרישה.
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השפעת הרפורמה על הבנק והקבוצה

לרפורמה השפעה מהותית על פעילות הקבוצה בשוק ההון, אשר עד כה עסקה הן בניהול נכסים

בשוק ההון עבור הציבור, והן בייעוץ והפצה ובמתן שירותים נוספים בשוק ההון. בעקבות הרפורמה,

תתמקד פעילות הקבוצה בישראל בעיקר במתן ייעוץ השקעות, במתן ייעוץ פנסיוני כשהבנק יקבל

רשיון לעסוק בכך, במתן שירותי תפעול לגופים הפעילים בשוק ההון, ובפעילויות נוספות כמפורט

בעמוד 14.

המגבלות בחקיקה, לפיו תאגיד בנקאי לא יוכל לעסוק בשיווק אלא רק בייעוץ, לעומת גופים אחרים

שיוכלו לעסוק בשיווק, האיסור להחזיק החזקה מהותית בתאגיד המנהל תיקי השקעות עבור גופים

מוסדיים, והמגבלות על העיסוק בייעוץ פנסיוני, יצמצמו להערכת ההנהלה, את יכולת הבנק

להתמודד באופן מיטבי בשוק הפיננסי והפנסיוני.

כמו כן, היפרדות הבנק מאחזקותיו בחברות לניהול קרנות נאמנות, קופות גמל וקרנות השתלמות,

תגרום לירידה בהכנסות השוטפות של הבנק הנובעות מתחומי פעילות אלו. מנגד, החקיקה, כאמור

לעיל, מאפשרת קבלת עמלות הפצה מגופים מוסדיים, וקבלת עמלות בגין שירותי תפעול לגופים

מוסדיים, ועמלות אלו תפחתנה את הפגיעה הצפויה במידה חלקית.

חלק מהמידע המפורט להלן הינו "מידע צופה פני עתיד". למשמעות מושג זה ראה עמוד 42.

להלן פרטים על הכנסות מדמי ניהול מקרנות נאמנות קופות גמל וקרנות השתלמות במיליוני ש"ח:

2005200420052004

בנקמאוחד

427341291232מקרנות נאמנות

201187137129מקופות גמל

32332830מקרנות השתלמות

660561456391סך הכל

להערכת הנהלת הבנק, המבוססת על הנתונים וההנחות המפורטים להלן, במקום ההכנסות שנבעו

לבנק ולקבוצה מדמי ניהול כמפורט לעיל, ואשר החל מסיום עיסקות המכירה לא תנבענה עוד, הבנק

עשוי לקבל בשנת 2006 דמי ניהול, עמלות הפצה ועמלה בגין שירות לעמיתים, בסכומים שיקטינו

את הרווח לפני מס בכ-220 מיליון ש"ח. 

הקדמת/עיכוב מכירה של כלל קרנות הנאמנות וקופות הגמל בחודש אחד תקטין/תגדיל את רווח

הקבוצה בכ-25 מיליון ש"ח, לפני מס.

הנתונים וההנחות על פיהם נעשה האומדן הינם:

לגבי הרביע הראשון של שנת 2006 חושבו הכנסות מדמי ניהול מקרנות ומקופות, לרבות קרנות

השתלמות, בהתבסס על יתרות אחזקות הלקוחות כפי שהיו ב-31 בדצמבר 2005, ללא הנחת

שינויים באחזקות, שעלולים להשפיע על היקף הכנסות אלה.

לגבי הרבעונים העוקבים, חושבו עמלות הפצה ועמלה בגין שירות לעמיתים, כמפורט להלן:

חישוב עמלות ההפצה בגין קרנות נאמנות מבוסס על יתרות אחזקות לקוחות הבנק או הקבוצה, לפי

הענין, כפי שהיו ב-31 בדצמבר 2005, וכן על שיעור משוקלל של העמלות, על פי התפלגות סך נכסי

הקרנות שנוהלו על ידי לאומי פיא ופסגות ב-31 בדצמבר 2005, ללא הנחת שינויים באחזקות,

שעלולים להשפיע על סכום העמלות שהבנק יקבל, הן בשל שינויים בסיווג הקרנות והן בשל שינויים

בהיקף ובתמהיל אחזקות הלקוחות. 

חישוב עמלות ההפצה מבוסס על השיעורים המירביים שנקבעו בתקנות.
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חישוב עמלות ההפצה בגין קרנות נאמנות מבוסס על ההנחה שסיווגי הקרנות הינם על פי השקעות

הקרנות בפועל ל-31 בדצמבר 2005.

חישוב עמלות ההפצה בגין קופות גמל, כולל גם עמלה בגין שירות לעמיתים שבאופן רגיל הינו חלק

משירות שנותן יועץ פנסיוני, כל עוד לא ינתן ייעוץ פנסיוני. תשלום עמלה זו מותנה בהוצאת החוזר

הנזכר בפיסקה לעיל "הסדרת עמלות התפעול" על ידי הממונה על שוק ההון, וכן מבוסס על יתרות

אחזקות עמיתי קופות הגמל שבניהול הקבוצה, כפי שהיו ב-31 בדצמבר 2005, בהנחה שהעמלות

תשולמנה על יתרות אלו במלואן. חישוב זה נעשה ללא הנחת שינויים באחזקות, שעלולים להשפיע

על סכום העמלות שהבנק יקבל.

בחישוב לא נלקחה בחשבון עמלת תפעול שהבנק עשוי לקבל משירותי תפעול, לאור ההוצאות

המהותיות הכרוכות במתן שירותים אלה.

בסכומים הנ"ל לא נלקחו בחשבון השימושים שהבנק עשוי לעשות בתמורת המכירות של האחזקות,

שנעשו עקב החקיקה.

העיסקאות שביצע הבנק (להוציא מכירת ביטוח ישיר שהסתיימה ב-2005) צפויות להסתיים במהלך

שנת 2006 ובעקבותיהן צפויים לבנק בשנת 2006 רווחי הון נטו בסך של כ-1.9 מיליארד ש"ח. (לא

כולל תוצאות מכירת חלקו של הבנק בקרן ההשתלמות שטרם נמכרה).

להערכת הבנק, בנוסף לאומדן הקיטון בהכנסות שניתן לעיל, ליישום מכלול הוראות החקיקה עלולות

להיות השפעות שליליות נוספות על עיסקי הקבוצה, אשר לא ניתן בשלב זה להעריך את היקפן

המדויק, לאור אי ודאויות שקיימות עדיין בקשר לנושאים שונים. 

עמלות הבנקים ממשקי הבית 

החל מ-1 בדצמבר 2005, הבנק מיישם את עקרונות עסקת החבילה לחשבונות משקי בית, כדלקמן:

בוטלו עמלת רישום פעולה ודמי ניהול עו"ש קבועים במתכונתם הקודמת ובמקביל אושרו 7א.

עמלות חדשות (מהן 4 עמלות בפיקוח) בתעריף של 1.21 ש"ח לפעולה.

ביום 23 בנובמבר 2005 פירסמה המפקחת על המחירים במשרד התעשייה, המסחר

והתעסוקה היתר כללי לגביית עמלה בגובה של 1.21 ש"ח עבור ארבעה שירותים בסיסיים

בחשבון עובר ושב.

הבנק מאפשר ללקוחותיו לשלם לפי ביצוע הפעולות בפועל "סל בסיסי — תשלום לפי פעולה"ב.

תוך תשלום עמלת ניהול חשבון מינימלית של 10 ש"ח לחודש.

סל ועדת הכלכלה ("סל מורחב פעולות") בסך 18 ש"ח לחודש הינו אופציונאלי לבחירתג.

הלקוח.

לקוח שבוחר בסל מורחב פעולות, יכול תמורת הסכום הנ"ל לבצע מספר מוגדר של פעולות

מסוימות, המנויות בסל. 

לקוח שחורג ממספר הפעולות המנויות בסל, מחויב בעמלה בגין כל פעולה החורגת

מהמכסה. כמו כן, הלקוח משלם עמלות בגין פעולות שאינן מנויות בסל. 

הוקפאה העלאת עמלות ניהול חשבון עובר ושב למשקי בית עד 31 במאי 2006.ד.

המידע דלהלן הינו "מידע צופה פני עתיד" למשמעות מושג זה ראה עמוד 42.

להערכת הנהלת הבנק, יישום עסקת החבילה יגרום לקיטון בהכנסות הקבוצה בהיקף של

כ-100 מיליון ש"ח במונחים שנתיים, ועיקר ההשפעה תהיה בשנת 2006.
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ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא איתור והשבת נכסים של נספי שואה

ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא ("הועדה"), פירסמה ביום 18 בינואר 2005 את הדוח המסכם

בנושא הבדיקה בבנקים בישראל של נכסי קרבנות השואה. לדוח המסכם צורפו נספחים המתארים

את מסקנות הבדיקה שנערכה על ידי רואי החשבון בכל אחד מהבנקים הרלוונטים, כולל לאומי.

ממצאי הועדה אישרו את העובדות ההיסטוריות להן טען הבנק והן שהבנק העביר את הכספים

שהיו מופקדים בבנק אנגלו — פלשתינה בתקופת מלחמת העולם השניה ושהיו שייכים לתושבי

המדינות הכבושות — על פי החוק שהיה בתוקף באותה עת — לידי הממונה על רכוש האוייב של

ממשלת בריטניה. רכוש שהועבר כאמור לא הוחזר אחר כך לידי הבנקים. נכסים וכספים, שמטעם

כל שהוא לא הועברו לממונה על רכוש האויב, הוחזרו לזכאים להם או שהועברו לאחר קום המדינה

לאפוטרופוס הכללי.

יחד עם זאת, נטען בדוח, כי כאשר הכספים הועברו או שולמו כאמור, הדבר לא נעשה בערכים

ריאליים, ולכן המליצה הועדה שכל החשבונות ישוערכו על פי מפתח שנקבע על ידה, כאשר הבנק

אמור לשאת בעלות השערוך רק לגבי התקופה שבה הכספים היו ברשותו, ואילו המדינה אמורה

לשאת בעלות השערוך לתקופה שלאחר שהכספים הועברו לממשלת בריטניה או לאפוטרופוס

הכללי בישראל. על פי השיערוך הבסיסי שהומלץ על ידי הועדה חבות הבנק מגיעה לסך של 

כ-35 מיליון ש"ח, כאשר חבות המדינה בגין אותם חשבונות הינה כ-67 מיליון ש"ח (שערוך זה נערך

על פי הנוסחה כדלקמן: החל ממועד תחילת השערוך (דהיינו התאריך המאוחר מבין אלה: מועד

הפקדת הסכום בבנק, מועד כיבוש מדינת המוצא של נספה השואה או מועד פרוץ מלחמת העולם

השניה, אם לא ניתן לזהות מדינה), ועד 14 במאי 1948 — ריבית שנתית של 3%. החל ב-15 במאי

1948 ועד 30 בספטמבר 2004 — הצמדה למדד ידוע בתוספת ריבית שנתית של 3%).

בנוסף המליצה הועדה כי, באותם המקרים בהם ימצאו יורשים לכספים הללו, יבוצע שערוך אחר

ובמקרה זה מגיעה חבות הבנק לכ-307 מיליון ש"ח וחבות המדינה לכ-390 מיליון ש"ח. (שערוך זה

נערך על פי הנוסחה כדלקמן: החל ממועד תחילת השערוך ועד 30 בספטמבר 2004 — הצמדה

למדד ידוע בתוספת ריבית שנתית של 4%).

הועדה מציינת בדוח כי זהו שערוך נכון רק: "...בהנחה שיימצאו כל היורשים. לפיכך נתונים אלה הם

תיאורטיים בלבד ואינם נשוא לתביעה נגד הממשלה או הבנקים ומתפרסמים לצורך מידע בלבד".

יצויין כי חבות הבנק, כמתואר לעיל, נובעת רובה ככולה מהשערוך כמתואר לעיל של כספים

שהועברו לממונה על רכוש האוייב או לאפוטרופוס הכללי או הוחזרו לבעליהם ואינם נמצאים מזה

עשרות שנים בידי הבנק. 

בחבות הבנק נכללה גם חבות בסכום זניח, בגין 130 חשבונות המצויים עדיין בבנק ונכללו ברשימת

"החשבונות שלא נדרשו", שהבנק פירסם באתר האינטרנט שלו בשנת 2000, וחבות בסכום נוסף

שאינו משמעותי (המתייחסת לכ-50 חשבונות), נובעת מאגרות חוב שהונפקו על ידי חברת בת של

הבנק ולטענת הבנק הן נפדו ואינן רשומות בספרי הבנק. הועדה כללה סכומים אלה בדוח משום

שלטענתה לא נמצאו ראיות פוזיטיביות לכך שאגרות החוב נפדו.

הבנק הודיע כי למרות שהוא חולק על ממצאי הועדה ולמרות שטעויות רבות בגוף הדוח לא תוקנו,

הוא ישתף פעולה עם כל גוף שיוקם באמצעות חקיקה של הכנסת.

על פי השערוך הבסיסי שהומלץ על ידי הועדה הפריש הבנק סך של 35 מיליון ש"ח לכיסוי חבותו זו.
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חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006 

ביום 3 בינואר 2006 אושר בכנסת החוק הנ"ל, שמקורו בהצעת חוק מטעם הממשלה.

מטרות החוק הינן לפעול להגברת הפעולות לאיתור נכסים בישראל שיש יסוד להניח כי בעליהם

נספו בשואה ("הנכסים"), איתור היורשים והשבת הנכסים ליורשים ולבעלי הזכויות שיאותרו ולהביא

לכך שנכסים כאמור, אשר הזכאים להם לא יאותרו, ישמשו למטרת סיוע לניצולי השואה, הנצחת

זכר השואה והנספים.

על פי הוראות החוק תוקם חברה בשם: "החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ"

("החברה"), עליה חלים סעיפים מסוימים מחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975. החברה

תפעל, בין השאר, לשם איתור נכסים כאמור — אשר יועברו לקניין החברה, להשגת מידע על

היורשים ובעלי הזכויות בנכסים ולהשבת נכסים או שווים לזכאים להם. במקרים בהם לא יאותרו

זכאים כאמור — תשתמש החברה בנכסים לשם השגת מטרות החוק הנוספות.

על פי החוק, האפוטרופוס הכללי יעביר לקניין או לניהול החברה את הנכסים כאמור, המנוהלים 

על ידו.

כל אדם אחר המנהל או מחזיק נכס כאמור, יודיע על כך לחברה בתוך 30 יום מהמועד בו החברה

תפרסם הודעה על כך בעיתונות. לפי דרישת החברה יעביר אליה המחזיק את הנכס, בצירוף

הפירות שצמחו ממנו ובמקרה של כספים או ניירות ערך בצירוף הפרשי הצמדה וריבית בניכוי

הוצאות שנזקפו לחובת הנכס כתוצאה מפעולות השקעה עליהן יש ראיות. גובה ההצמדה והריבית

והתקופות לגביהן יש לחשבן, ייקבעו על ידי ועדה בת 5 חברים אשר ימונו על ידי שר המשפטים.

ניהול מסגרות אשראי בחשבון עובר ושב (הוראה 325 — ניהול בנקאי תקין)

בפברואר 2005 הוציא המפקח על הבנקים הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא "ניהול מסגרות אשראי

בחשבונות עובר ושב", אשר תחילתה בינואר 2006. ההוראה נועדה למזער את אי הוודאות הנגרמת

ללקוח ולתאגיד הבנקאי כאחד כתוצאה מפרקטיקה המאפשרת חריגות אשראי בחשבונות העו"ש.

על פי ההוראה, כאשר תאגיד בנקאי נותן אשראי ללקוח בחשבון עו"ש (לרבות חשבונות עיסקיים),

לפי בקשת הלקוח, תיקבע מסגרת האשראי, בהתבסס על ניתוח מתועד של צרכי האשראי של

הלקוח, אשר תאושר על ידי הגורם המוסמך בתאגיד הבנקאי. התאגיד הבנקאי יהיה רשאי לקבוע

סכומי סף שונים לקבוצות לקוחות שונות, שלגביהן יוגדרו קריטריונים כלליים לניתוח המתועד של

צרכי האשראי. הסכם מסגרת האשראי יפרט, בין היתר, את מחויבות הצדדים לבצע חיובים לחשבון

העובר ושב בתוך המסגרת המאושרת בלבד, ובלא חריגה ממנה, ואת משמעויות מחויבות זו.

מעבר לאמור לעיל חל איסור על התאגיד הבנקאי לאפשר היווצרות יתרת חובה בחשבון העו"ש.

ואולם, תאגיד בנקאי רשאי להעמיד ללקוח, שיש עימו הסכם מסגרת אשראי, מסגרת אשראי באופן

חד צדדי, אך בגין העמדתה לא יחוייב הלקוח בעמלה ושיעור הריבית לא יעלה על השיעור שהוסכם

עמו לגבי מסגרת האשראי האחרונה שהוסכמה עם הלקוח. במקרים בהם לא ניתן יהיה למנוע

חריגה, חיוב החשבון בתוספת ריבית חריגה ועמלות טיפול יתאפשר רק לאחר שהתאגיד הבנקאי

יסווג את החשבון כחוב בעייתי (בפיגור). על התאגיד הבנקאי להודיע ללקוח שעליו לפעול לביטול

מיידי של החריגה, ולחדול מיצירת חיובים נוספים שכיבודם ייצור או יגדיל חריגה מהמסגרת

שנקבעה לו. ריבית בגין חריגות שנוצרו בחשבונות שסווגו כבעייתיים תיזקף לדוח רווח והפסד רק

עם גבייתה בפועל. 

ב-17 באוגוסט 2005 הוציא המפקח על הבנקים חוזר ובו מספר שינויים והבהרות לגבי תוכן

ההוראה. השינויים הינם: דחיית תחולת ההוראה לגבי חשבונות עו"ש במט"ח עד ליום 1 בינואר

2007 ומתן אפשרות לתאגידים הבנקאיים להעמיד מסגרת חד צדדית גם ללקוחות עימם אין להם

הסכם מסגרת אשראי — גם זאת עד לתאריך 1 בינואר 2007. הריבית במסגרת חד צדדית זאת לא

תעלה על הריבית הנהוגה בפועל לגבי אותו סוג לקוחות.
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בנוסף פרט המפקח בחוזר מספר הבהרות לגבי התיקונים שעל התאגידים הבנקאיים לערוך

בהסכמים עם הלקוחות, לשם יישום ההוראה, והאופן בו יש לפעול להחתמת הלקוחות על הסכמים

אלה. 

ב-26 בדצמבר 2005, הוציא המפקח על הבנקים חוזר נוסף ובו מספר הקלות והבהרות להוראה.

עיקר ההקלה הינו בדחיית כניסתם לתוקף — עד 1 ביולי 2007 — של שני סעיפים מתוך ההוראה:

האיסור על יצירת יתרות חובה בחשבון עו"ש העולה על המסגרת המוסכמת, כמתואר לעיל,

והאפשרות לזקוף ריבית בגין חריגה לדוח רווח והפסד רק עם גבייתה בפועל. בנוסף נקבע כי, 

על אף האמור בהוראת נוהל בנקאי תקין מס' 317, עד ליום 1 ליולי 2006 רשאי תאגיד בנקאי לתת

או לחדש מסגרת אשראי גם מבלי שמצוי בידו דוח כספי של הלקוח, בכפוף לתנאים מסויימים,

הקבועים בהוראה. 

על פי הסבר המפקח על הבנקים, דחיית התחילה של רכיבים מסויימים מתוך ההוראה נועדה

לאפשר את השלמת ההערכות למילוי ההוראה, הן ללקוחות והן לתאגידים הבנקאיים.

יחד עם זאת הדגיש המפקח על הבנקים, כי תחילת ההוראה, בכפוף להקלות שנקבעו, היא ביום 

1 בינואר 2006.

הבנק השלים הערכותו ליישום ההוראה, תוך השקעת משאבים בהתאמת מערכות המיכון, שינויי

טפסים והדרכת העובדים.3למרות ההקלות שניתנו על ידי בנק ישראל לתקופת המעבר3כמתואר

לעיל, ניתנו הנחיות לגורמים העיסקיים להשתדל לפעול, החל ב-1 בינואר 2006, על פי3רוח ההוראה,

כולל השקעת מאמצים להחתמת מירב הלקוחות על מסגרות אשראי מעודכנות ומניעת/מיסוד

החריגות, תוך שימוש, בעת הצורך ולאחר הפעלת שיקול דעת עיסקי, באפשרות להעמיד מסגרות

אשראי3זמניות וחד צדדיות.

לפי הערכה של הנהלת הבנק ובהתבסס על סכומי הריבית החריגה שגבה הבנק, לא תהיה ליישום

ההוראה השפעה מהותית על עיסקי הבנק.

סגירת חשבון לקוח — (הוראה 432 — ניהול בנקאי תקין)

ביולי 2005 הוציא המפקח על הבנקים נוסח מתוקן של הוראת ניהול בנקאי תקין 432, שנועד לפשט

ולהקל מעבר לקוחות מבנק לבנק.

על פי ההוראה, נדרשים הבנקים למסור ללקוחות, בכתב, מידע מורחב, אודות נכסיהם,

התחיבויותיהם ופעילותם בחשבונם, תוך 4 ימי עסקים מיום בקשתם. דרישה זו כרוכה בהיערכות

מיכונית מיוחדת. 

ההוראה קובעת הנחיות להסדרת הליך של העברת הפעילות השוטפת בחשבון, תוך הותרת נכסים

או התחיבויות שטרם הגיע מועד פרעונם (והפעילות בחשבון בתקופת הביניים, עד להשלמת

ההעברה וסגירת החשבון). במקרה כזה, הבנק יפסיק לגבות מחשבון העו"ש דמי ניהול אך יהיה

רשאי לגבותם בכל חודש בו הוצגו שיקים לחשבון.

ההוראה מאפשרת לבנק הנעבר לבצע עבור הלקוח חלק מהפעולות הטכניות הקשורות למעבר או

אם הסכים הבנק הנעבר, לשמש כמיופה כוח של הלקוח להעברת פעילותו מהבנק המעביר.

במכתב המפקח בקשר ליישום "עסקת החבילה" ניתן3פירוט של עמלות אשר מהוות הפרעה או

חסם למעבר מבנק לבנק ולכן, לדעת המפקח,3יש לבטלן או להפחיתן.3סך3כל העמלות לבנק

מפעולות להעברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח, במצטבר, יהיה כפוף לתקרה כוללת של 40

ש"ח (לא כולל הוצאות כלפי צד שלישי).

תחילת ההוראה מ-1 בדצמבר 2005. 
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הארכת יום עסקים בנקאי

בנק ישראל החליט להאריך את הגבול העליון לסיום יום העסקים הבנקאי החל מיום 21 בפברואר

2006 לשעה 18:30 במקום השעה 15:00. בימי ו' ובערבי חגים מסוימים נקבע הגבול לסיום יום

העסקים לשעה 14:00 במקום השעה 15:00. לצורך זה הותאמו הוראות הבנקאות (שירות ללקוח)

(מועד זיכוי וחיוב בשיקים), התשנ"ב-1992, הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (דרכי חישוב ריבית),

התשנ"א-1990 והוראה 402 להוראות ניהול בנקאי תקין. כמו כן, תוקנה הוראה 401 להוראות ניהול

בנקאי תקין באופן שסגירת סניף ביום עסקים בנקאי תחייב לאפשר ללקוחות הסניף הסגור לקבל

שרותים בנקאיים עיקריים בסניף שמרחקו אינו עולה על 30 ק"מ מהסניף הסגור.

לאור הארכת יום העסקים הבנקאי נערך הבנק על מנת להתאים את מערכות המחשוב שלו לשעות

יום העסקים הבנקאי החדשות ולהשלכות הנובעות מהארכת השעות כאמור. כמו כן פעל הבנק על

מנת להתאים את התהליכים תומכי הפעילות העיסקית. עלות התאמת המערכות המחשוביות

והתפעוליות מוערכת בכ-9.3 מיליון ש"ח, מזה כ-4.1 מיליון ש"ח ב-2006.

ההשלכות העיקריות של הארכת יום העסקים הבנקאי: 

שינוי שעות פעילות הסניפים — בנק ישראל קבע את הגבול העליון לסיום יום עיסקים בנקאי.1.

עוד קבע בנק ישראל כי כל תאגיד בנקאי יקבע ויפרסם את השעה המאוחרת ביותר שבה

הוא מקבל מלקוחותיו הוראות ביצוע לפעולות הנרשמות בחשבונותיהם באותו יום עסקים.

בעקבות כך קבע הבנק שעות עבודה לסניפי הבנק לפי המגזרים השונים שלהם ניתן השרות2.

באותו הסניף. כמו כן, קיימות שעות פעילות שונות לסניפים העובדים במתכונת הפיצול

ולסניפים העובדים במתכונת הרציפה.

בימים בהם הסניף פתוח אחה"צ, כל הפעולות (למעט פעולות מסוימות במט"ח כפי שיפורט3.

להלן) שיבצע הלקוח בסניף, בשעות אחר הצהריים, תקבלנה את ערך אותו היום, כאילו בוצעו

בשעות הבוקר.

בעקבות הארכת יום העסקים הבנקאי הוזזה שעת פרסום המדד לשעה 18:30 (תום יום4.

העסקים הבנקאי). מכיוון שגם כיום המדד מפורסם בתום יום העסקים הבנקאי הרי שהשינוי

לא דרש הערכות מיוחדת.

שעת פרסום השער היציג לא השתנתה ונותרה בסביבות השעה 15:00. המשמעות לאור5.

הארכת יום העסקים הבנקאי, היא כי פרסום השער יבוצע במהלך יום העסקים, בשעות בהן

מתקיימת פעילות בנקאית. הדבר דרש הערכות הן תפעולית והן עיסקית של הבנק. 

השלכות מחשוב ותפעול — קיצור תהליכי העבודה בסוף יום העסקים, רכישת ציוד נוסף6.

לביצוע פעולות בו זמנית והתאמת סידורי הבטחון.
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תיאור עיסקי התאגיד הבנקאי ומידע צופה פני עתיד בדוח הדירקטוריון

ביום 30 ביוני 2004 פורסם תיקון מס' 23 לחוק ניירות ערך, התשנ"ח-1968. בהמשך לעקרונות

שהומלצו על ידי ועדת ברנע (להלן — התיקון לחוק ניירות ערך).

במקביל לתיקון לחוק ניירות ערך, פורסם ביום 14 בספטמבר 2004 תיקון לתקנות ניירות ערך

בהמשך לעקרונות שהומלצו על ידי ועדת ברנע (להלן — התיקון לתקנות ניירות ערך). בין היתר,

התיקון לתקנות ניירות ערך מסדיר את כללי הגילוי בדבר המידע הנדרש בתשקיף, מרחיב בצורה

משמעותית את הגילוי הנדרש בדוחות התקופתיים, משנה את מבנה הדוח התקופתי וכולל גם

דרישות לגילוי מידע צופה פני עתיד.

בהתאם לתיקון לתקנות ניירות ערך, הדרישה להרחבת הגילוי בדוחות התקופתיים (תקנה 8(ב) ו-8א

לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים)) אינה חלה על תאגידים בנקאיים.

לאור האמור נוצר צורך להחיל על תאגידים בנקאיים את דרישות הגילוי המורחבות שנוספו לתקנות

ניירות ערך, בהתאם להבהרות שניתנו על ידי רשות ניירות ערך כאמור לעיל, בשינויים המתחייבים

מעיסקי התאגידים הבנקאים.

בהתאם לאמור לעיל תיקן המפקח את הוראות הדיווח לציבור ופרסם ביום 19 בפברואר 2006

הוראת שעה (להלן — "הוראת השעה") לפיה יש לכלול בדוח הדירקטוריון מידע נוסף, שבעיקרו

מתבסס על התיקון לתקנות ניירות ערך, בשינויים שהמפקח מצא לנכון להחיל על התאגידים

הבנקאיים. על פי הוראות השעה, נכלל בדוח הדירקטוריון גם מידע, שאינו בגדר תיאור של עובדות

מהעבר, ולפיכך הינו מידע צופה פני עתיד, במשמעות מושג זה בתיקון לחוק ניירות ערך.

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

בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1969 (להלן — החוק) כ"מידע צופה פני עתיד". מידע צופה פני עתיד

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

מנוסח בדרך כלל באמצעות מילים או ביטויים כגון "הבנק מאמין", "הבנקמידע צופה פני עתיד

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

הבנק", "תחזית הבנק", "אסטרטגיה", "יעדים", "עלול להשפיע" וביטויים נוספים המעידים על כך

שמדובר בתחזית לעתיד ולא בעובדות עבר.

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

שונים הקשורים להתפתחות הכלכלית בארץ ובעולם ובמיוחד לשוקי המטבע ושוקי ההון, לחקיקה,

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

כתוצאה מאי היכולת לחזות בוודאות שאמנם תחזיות אלה תתממשנה ומכך שבפועל האירועים

יכולים להיות שונים מאלו שנחזו, קוראי הדוח הכספי צריכים להתייחס בזהירות למידע המוגדר

כ"צופה פני עתיד". שכן הסתמכות על מידע כאמור כרוכה בסיכונים ובאי ודאות והתוצאות הכספיות

והעיסקיות העתידיות של קבוצת לאומי עשויות להיות שונות באופן מהותי.

הבנק אינו מתחייב לפרסם עדכון למידע צופה פני עתיד הכלול בדוחות אלה. 
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חקיקה הנוגעת למערכת הבנקאית

תיקון חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981; תיקון פקודת הבנקאות — 1941

הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 13), התשס"ג-2003 התקבלה בכנסת בחודש אוגוסט 2004

והתיקון נכנס לתוקף ביום 1 בספטמבר 2004.

התיקון כולל הוראות שמטרתן להתאים את סביבת ההסדרה, הפיקוח והבקרה על התאגידים

הבנקאיים ועל המחזיקים אמצעי שליטה בהם, למצב בו אין גרעין שליטה מזוהה בעל היתר שליטה

מנגיד בנק ישראל והוראות שמטרתן להרחיב את הפיקוח והבקרה על כל התאגידים הבנקאיים.

בין היתר, נקבע בתיקון לחוק כי החזקות תאגיד בנקאי בתאגיד בנקאי אחר תהינה מוגבלות באופן

שתאגיד בנקאי לא יהיה רשאי להחזיק בתאגיד בנקאי אחר אלא אם כן מתקיים אחד מאלה:

התאגיד הבנקאי מחזיק 1% (או פחות) מאמצעי השליטה בתאגיד הבנקאי האחר או, אם התאגיד

הבנקאי שולט לבדו ומחזיק לבדו, יותר ממחצית מאמצעי השליטה בתאגיד הבנקאי האחר, על פי

היתר כחוק;

התיקון מחמיר את מגבלות ההחזקה של משקיעים מוסדיים קשורים לתאגיד בנקאי, באמצעי

שליטה בתאגיד בנקאי אחר;

התיקון אוסר על כל אדם החזקת יותר מחמישה אחוזים (במקום עשרה אחוזים מקודם) מאמצעי

שליטה בתאגיד בנקאי, ללא היתר הנגיד; כמו כן נקבע כי הגבלה זו תחול גם על החזקת אמצעי

שליטה בתאגיד בנקאי כערובה לחיוב, למעט החזקות זניחות;

לנגיד סמכויות לבטל היתר להחזקת אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי והורחבו סמכויותיו לפעול כלפי

מי שפעל ללא היתר כנדרש;

נקבע מנגנון למינוי דירקטורים על ידי ועדה, במקרה בו פחת מספר הדירקטורים מהמספר שקבע

המפקח לאותו תאגיד בנקאי, והאסיפה הכללית לא פעלה כנדרש להשלמת מספר הדירקטורים, או

אם סבר המפקח שאין להמתין למינוי הדירקטורים באסיפה הכללית;

הורחבו חובות הדיווח על החזקת אמצעי שליטה;

כמו כן, התקבלו מספר תיקונים לפקודת הבנקאות, 1941, שהעיקריים בהם הינם: 

התיקון מרחיב את סמכויות המפקח ומאפשר לו להעביר מתפקידו דירקטור, מנהל עסקים או בעל

זכות חתימה, בנוסף לסמכות הקיימת היום בדבר התליית או הגבלת סמכותם של הנ"ל; 

בתאגיד בנקאי ללא גרעין שליטה: כהונת דירקטור, מנהל כללי, מבקר פנימי ועד שבעה בעלי

תפקידים אחרים, כפי שיקבע על ידי המפקח על הבנקים, תותנה בהסכמת המפקח על הבנקים או

בהחלטתו שלא להתנגד למינוי. בתאגיד בנקאי עם גרעין שליטה: כהונת דירקטור, מנהל כללי,

מבקר פנימי, ועד ארבעה בעלי תפקידים אחרים, כפי שיקבע על ידי המפקח על הבנקים, תותנה

בהסכמת המפקח על הבנקים או בהחלטתו שלא להתנגד למינוי.

הסכמת המפקח תידרש גם לעניין כהונת דירקטור כיו"ר הדירקטוריון. בכל התאגידים הבנקאיים,

הורחב המידע שידרש מבעלי המניות בתאגיד הבנקאי;

נקבעה דרך למינוי דירקטורים בתאגיד בנקאי שאינו נשלט בידי מי שקיבל היתר שליטה, הכוללת

מספר מגבלות על אופן המינוי. ההצבעה על מינוי דירקטורים באסיפה הכללית תהיה לכל מועמד

בנפרד; הדירקטוריון לא ימנה דירקטורים, ונושאי משרה לא יפעלו למינוי או מניעת מינוי דירקטור

מסוים, פרט להצעת מועמדותו הוא כדירקטור.

תיקון לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001

ביום 11 באוגוסט 2004 נכנס לתוקף תיקון לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001. במסגרת תיקון

זה, הוגבלה זכותו של ספק מים להפסיק את הספקת המים לרשות מקומית בתנאים שונים. לצד

הטלת המגבלה האמורה, נקבע כי רשויות מקומיות המפעילות בעצמן את שירותי המים והביוב

שבתחומיהן, שחובן לספק המים במהלך שלושה חודשים עולה על 120% מהחשבון הממוצע לאותם

חודשים ושהגרעון המצטבר שלהן הינו 17.5% או יותר מהכנסותיהן בתקציב של השנה האחרונה,
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תנהלנה חשבון בנק נפרד שישמש רק להפקדת דמי המים והאגרות או תשלומים הקשורים במים או

בביוב, שהרשות המקומית גובה מצרכניה (למעט היטלי פיתוח), ושהכספים בו ייועדו לתשלום

החשבונות השוטפים לספק המים בשל הספקת מים. היתרה שתיוותר בחשבונה של רשות מקומית

כאמור לאחר תשלום החשבונות האמורים תועבר לחשבון הבנק הרגיל של הרשות שבו הופקדו

ההכנסות ממים ומביוב קודם לכן.

בתיקון לחוק נקבע במפורש כי אין בו כדי לפגוע בשעבודים שנרשמו כדין לפני תחילתו של התיקון,

הכוללים שעבודים שונים שניתנו לבנקים על מקורותיהן השונים של הרשויות המקומיות, ואולם,

התיקון מקנה עדיפות לחובות השוטפים של הרשות המקומית לספק המים וזאת ביחס לתקבולים

של הרשויות המקומיות, שהתיקון הנ"ל יחול עליהן, מדמי מים ומאגרות ותשלומים הקשורים במים

או בביוב, ושיופקדו בחשבון הבנק הנפרד כאמור. להערכת הנהלת הבנק לא ניתן לאמוד, בשלב זה,

את השפעת החוק על הבנק.

חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002 

החוק הנ"ל התקבל בכנסת בינואר 2002. החוק מהווה את התשתית החוקית להפעלת שירות נתוני

אשראי ושירות מידע על עוסקים, על ידי מי שיקבלו רשיונות, אשר יינתנו על ידי רשם שימונה על ידי

שר המשפטים. השירות האמור יכלול איסוף, ניהול והחזקה של נתונים שונים, כמפורט בחוק, לצורך

מסירה לאחר.

בעל רשיון שירות נתוני אשראי יהיה רשאי לאסוף מידע על לקוח, ללא הסכמת הלקוח, כאשר

מדובר בנתונים בדבר אי תשלום חובות. בין המקורות למסירת מידע כאמור יהיו תאגידים בנקאיים

ומנפיקי כרטיסי חיוב (להלן — "תאגיד בנקאי").

במסגרת דוח האשראי לגבי לקוח, שיכלול נתונים בדבר אי תשלום חובות, יכללו גם נתונים בדבר

אשראי שניתן ללקוח (שנקראים בחוק — נתונים חיוביים), שייאספו גם ללא הסכמת הלקוח, מתאגיד

בנקאי בלבד. בנוסף לכך, איסוף ומסירת נתונים חיוביים על לקוח יכולים להעשות גם כשלא ניתן

לגביו דוח על אי תשלום חובות, אך זאת רק כאשר הלקוח מודיע בכתב על הסכמתו לכך. התאגידים

הבנקאיים יהיו חייבים למסור את המידע הנזכר לעיל ושר המשפטים הוסמך להתקין תקנות גם

בדבר התשלומים אותם יהיה התאגיד הבנקאי רשאי לגבות עבור מסירת המידע לבעל שירות נתוני

אשראי.

החוק בתוקף מתחילת אוגוסט 2004, וזאת לאחר אישור התקנות מכח החוק והבנק נערך למסירת

המידע הנדרש על פי החוק והתקנות. בשלב זה לא ניתן להעריך את השפעת החוק הנ"ל על הבנק.

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 147 והוראת שעה), התשס"ה-2005

תיקון זה קובע, בין היתר, כי שיעור המס החל על חברות יופחת באופן הדרגתי החל משנת המס

2005 ועד לשנת המס 2010 לשיעור של 25%. לפרטים נוספים ראה בהמשך בעמודים 179 וכן

בבאור 26 לדוחות הכספיים.

חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005 

חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005 אושר בכנסת ביום

29 במרס 2005. 

במסגרת חוק זה תוקן בין היתר, חוק מס ערך מוסף ונקבע לגבי המוסדות הכספיים, כי השכר בגינו

ישולם מס שכר יכלול מעתה, בנוסף להכנסת עבודה וקצבה המשתלמת מאת מעביד לשעבר, גם

מענק פרישה או מוות, וכן תשלומי המעביד לקרן השתלמות או לקופת גמל.

תחילתו של התיקון מיום 1 בינואר 2005. בשנת 2005 הסתכמה תוספת ההוצאה בגין מס שכר עקב

שינוי החוק בכ-45 מיליון ש"ח.

הדוחות הכספיים לשנת 2005 מביאים שינוי זה בחשבון.



חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 8), התשס"ה-2005 

ב-22 ביוני 2005 פורסם תיקון מס' 8 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול השקעות

("החוק").

התיקונים הרלוונטיים העיקריים שהוכנסו הינם:

הוכנסו למסגרת החוק מוצרים מובנים, ונקבע כי עיסקה בהם תחשב לעיסקה בסיכון מיוחד. 

נקבע כי ניתן להודיע ללקוח על ניגוד עניינים במתן ייעוץ ולקבל את הסכמתו גם באמצעות טלפון,

בשיחה שתירשם על ידי בעל הרשיון. 

נקבע כי בייעוץ השקעות למשקיע מסווג (משקיע מוסדי הכלול בתוספת לחוק ניירות ערך) לא יחולו

הוראות החוק המחייבות עריכת הסכם ייעוץ, מתן גילוי נאות, איסור העדפה והודעה על סיכון מיוחד.

נקבע במפורש כי הפרת הוראות החוק, המהווה עבירה משמעתית, תחול גם על תאגידים בנקאיים,

ולא רק על יועצים המועסקים על ידיהם. הוראה דומה נקבעה לגבי הפרת הוראות החוק שבגינן

חלה אחריות פלילית. 

תיקונים מהותיים נוספים בחוק זה הוכנסו במסגרת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי

העניינים בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005, המתואר בעמודים 33-30 לדוח.

חוק תובענות יצוגיות, התשס"ו-2006

ב-1 במרס 2006 התקבל בכנסת חוק תובענות יצוגיות, התשס"ו-2006.

החוק מחליף את ההסדרים הקיימים לגבי תובענות יצוגיות בחוקים שונים, לרבות חוק הבנקאות

(שירות ללקוח), והוראותיו מרחיבות את האפשרויות להגשת תובענות יצוגיות, ומקלות על הגשתן,

במידה רבה.

להלן השינויים והתוספות העיקריים בחוק התובענות הייצוגיות החדש שעלולות להיות להן השלכות

על הבנק:

קיימת אפשרות להגיש תובענה ייצוגית נגד תאגיד בנקאי בקשר לענין שבינו לבין לקוח, בין1.

אם נקשרה עיסקה בינהם, ובין אם לאו. המשמעות היא שהלקוח יכול להגיש תביעה כאמור,

בגין כל עילה אף אם לא נקשרה עיסקה בין הצדדים. לפי המצב החוקי ששרר טרם החוק,

היה ניתן להגיש תביעות ייצוגיות על פי עילות שנקבעו בחוקים ספציפיים שונים.

הורחבה זכות העמידה בתובענה ייצוגית לרשויות ציבוריות נוספות, שלפני החוק לא היתה2.

להן זכות כאמור, להגשת תובענה יצוגית בתחום אחת ממטרותיהן הציבוריות, אף שאין להן

עילת תביעה אישית.

נקבעו הוראות מעבר לגבי תחולת החוק על בקשות לאישור תובענות יצוגיות ועל תובענות3.

יצוגיות שבמועד פרסום החוק החדש תלויות ועומדות בבתי משפט, ובנסיבות מסוימות נקבע

שלענין מנין תקופת ההתיישנות, יראו בקשות לאישור תובענות יצוגיות שהוגשו לפני פרסום

החוק, כאילו הוגשו ביום פרסומו.

מאידך הורחבה ההגנה לגופים מיוחדים, כולל תאגידים בנקאיים, בנוסף להגנה בשלב אישור

התביעה, שהותנתה בתנאים שונים, להגנה נוספת חדשה בשלב פסיקת הפיצויים, לפיה לבית

המשפט יוקנה שיקול דעת מיוחד להתחשב בעת פסיקת פיצויים בנזק שעלול להיגרם לנתבע,

לציבור הנזקק לשירותי הנתבע או לציבור בכללותו, כתוצאה מפגיעה ביציבותו הכלכלית של הנתבע,

לעומת התועלת הצפויה מכך לחברי הקבוצה או הציבור.
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חוק הסכמים בנכסים פיננסיים, התשס"ו-2006

ב-1 במרס 2006 התקבל בכנסת חוק הסכמים בנכסים פיננסיים, התשס"ו-2006.

מטרת החוק להקנות ודאות משפטית ועיסקית ביחס לעיסקאות נגזרים וביחס לעיסקאות מכר חוזר

הנדרשת לפעילות התקינה של שוקי הכספים וההון בישראל ועיקריו הם כמפורט להלן:

הוראות לסיום מוקדם בהסכם מסגרת, המסדיר עיסקאות בנגזרים ועיסקאות מכר חוזר1.

בניירות ערך, תהיינה תקפות על אף קיומם של הליכי חדלות פרעון של אחד מהצדדים

להסכם. הוראות כאמור מאפשרות לצדדים להסכם המסגרת להביא את העיסקאות הכלולות

בהסכם, בהתקיים תנאים שנקבעו בהסכם, לידי סיום מוקדם, לשקלל את שווין של

התחייבויות וזכויות הצדדים בגין כל העיסקאות ולקזז את התחייבויות וזכויות הצדדים בגין כל

העיסקאות, כך שהתוצאה תהיה שאחד מהצדדים בלבד ידרש לשלם לצד השני את סכום

הנטו (הסכום שהוא חייב לשלם לצד השני בגין כל העיסקאות בנכוי הסכום שהצד השני חייב

לו בגין כלן העיסקאות).

העברות כספים או ניירות ערך מאחד הצדדים להסכם המסגרת לצד האחר להסכם, לצורך2.

הגבלת החשיפה של הצד אליו הועברו הכספים או ניירות הערך כאמור, מסווגות לכל דבר

וענין, בכפוף לתנאים הקבועים בחוק, כעיסקאות מכר, והוראות חוק המשכון לא יחולו עליהן.

עיסקאות מכר חוזר בניירות ערך מסווגות לכל דבר וענין, בכפוף לתנאים הקבועים בחוק,3.

כעיסקאות מכר, והוראות חוק המשכון לא יחולו עליהן.

חקיקה דומה קיימת במדינות נוספות.
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מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים

כללי

הכנת הדוחות הכספיים המאוחדים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ובהתאם להוראות המפקח

על הבנקים דורשת מההנהלה שימוש באומדנים והערכות המשפיעים על הסכומים המדווחים של

נכסים, התחייבויות וכן על סכומי הכנסות והוצאות.

התוצאות בפועל של סעיפים אלה עלולות להיות שונות מהאומדנים ו/או ההערכות.

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

ונסיון העבר תוך הפעלת שיקול דעת ואשר ההנהלה מאמינה כי הינם סבירים בעת החתימה על

הדוחות הכספיים.

בבאור 1 לדוחות הכספיים מובאים בפירוט עיקרי המדיניות החשבונאית אותה יישמה קבוצת לאומי.

בשנת 2005 לא חלו שינויים במדיניות החשבונאית בנושאים קריטיים לעומת אלו שתוארו בדוח

השנתי לשנת 2004.

להלן תיאור תמציתי של נושאים חשבונאיים קריטיים עיקריים המגלמים הערכות ואומדנים של

ההנהלה ואשר נדונו בין הדירקטוריון, להנהלה ולרואי החשבון המבקרים המשותפים:

הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים

בחודש אוקטובר 2001 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 12

בדבר "הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים". בהתאם לתקן זה, ובהתאם לתקן חשבונאות מספר

17 שפורסם בחודש דצמבר 2002, הופסקה ההתאמה של הדוחות הכספיים לאינפלציה החל מיום 1

בינואר 2004. עד ליום 31 בדצמבר 2003, המשיך הבנק לערוך דוחות מותאמים בהתאם להוראות

המפקח על הבנקים על בסיס הכללים שנקבעו בגילוי דעת 36 של לשכת רואי חשבון בישראל. החל

מיום 1 בינואר 2004 מיישם הבנק את הוראות תקן 12 והוראות המעבר של המפקח על הבנקים. 

הסכומים המותאמים הכלולים בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2003 שימשו נקודת מוצא לדיווח

הכספי בסכומים מדווחים. 

הפרשה לחובות מסופקים

הפרשה ספציפית

במסגרת מדיניות האשראי של הבנק נקבעו עקרונות אשר לפיהם יועמד, ינוהל ויבוקר תיק האשראי

של הבנק במטרה לשפר את איכותו ולהקטין את הסיכון הגלום בניהולו. הבנק בוחן באופן שוטף את

תיק האשראי במטרה לאתר, מוקדם ככל הניתן, לווים שבהם עלתה רמת הסיכון והחשיפה,

והזקוקים לתשומת לב ניהולית מיוחדת וליווי צמוד, במטרה לשפר את מצבם. הערכת עומק הבעיה

נעשית תוך הפעלת שיקולים עיסקיים על ידי הגורמים העסקיים המטפלים בלווה. 

בהתאם לנהלים מתקיימות בדיקות של החובות במטרה לקבוע את דירוג הסיכון שלהם ובמקרה

הצורך לסווגם כחובות בעייתיים או לבצע הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים. 

הפרשה ספציפית לחובות מסופקים מבוצעת על פי בחינה של היקף החשיפה אצל הלווים השונים,

פרטנית לגבי כל לקוח. חישוב ההפרשות הספציפיות מתבסס על הערכה בדבר יכולת הלקוח

להמשיך לפעול ולשרת את חובו, והערכה ריאלית של יכולת מימוש הבטוחות. החישוב נסמך על

המידע הקיים לגבי החייב, כגון: מצבו העיסקי של החייב, הסביבה העיסקית בו הוא פועל, דירוג

האשראי שלו, מידת עמידתו בהתחייבויותיו בעבר ואמידת ערך הביטחונות שבידי הבנק. 
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התהליך המתואר של אמידת ההפסדים הפוטנציאליים בתיק האשראי כרוך במידה רבה של אי

וודאות ובהערכות סובייקטיביות בכל הקשור לסיווג החוב כבעייתי ולגורמים המשמשים לחישוב

ההפרשות. להערכות ולאומדנים עשויה להיות השפעה מהותית על גובה ההפרשה לחובות

מסופקים.

אחת לרביע מתקיים דיון בוועדת חובות מסופקים של הבנק בראשות המנכ"ל הראשי, בהפרשות

הנדרשות לרביע. בדיון מוצגות המלצות רמות הניהול השונות בבנק להפרשה הרבעונית הנדרשת

ברמת לקוח. כמו כן, מתקיים בדירקטוריון, במסגרת הדיון בדוחות הכספיים, דיון בהפרשות לחובות

מסופקים כדי לאשר את סכומי ההפרשות. כחומר רקע לדיון מובאים בפני הדירקטוריון נתוני

החובות והביטחונות של הלקוחות העיקריים לגביהם נדרשת הפרשה וכן סכומי ההפרשות המוצעים

על ידי ההנהלה.

סיווג החובות הבעייתיים על פי הגדרות בנק ישראל קובע את קיומן וגובהן של הפרשות לקרן ו/או

לריבית. הגדרות בנק ישראל מתייחסות גם לצורך בחישוב הפרשה נוספת בגין סיווגים מסוימים. 

ההפרשות הספציפיות בגין הלוואות לדיור שניתנו על ידי בלמ"ש, נקבעות בעיקר כשיעורים מהחוב

בהתאם לעומק הפיגור. שיעורים אלה נקבעו בהוראות המפקח על הבנקים.

ההפרשות בחברות מאוחדות בארץ מתבצעת על פי ההליכים המקובלים בבנק ועל פי הוראות בנק

ישראל לגבי תאגידים בנקאיים.

ההפרשות בחברות מאוחדות בחו"ל נקבעות על ידי הגורמים המוסמכים בהן, זאת בהתאם למקובל

במדינות פעילותן, ולהוראות שלטונות הפיקוח המקומיים.

הפרשה נוספת

ההפרשה הנוספת מחושבת על פי הסיווגים של החובות ועל פי נוסחה שנקבעה בהוראות המפקח

על הבנקים, בנוהל בנקאי תקין 315. קביעת הסיווגים שעל פיהם מחושבת ההפרשה נעשית על פי

נהלים שנקבעו ועל פי מדרג סמכויות אך הסיווג הוא בסופו של דבר, במידה רבה, תוצאה של שיקול

דעת.

שינוי בסיווג החובות ושינוי במקדמים שקבע בנק ישראל לגבי שיעור ההפרשה, יביאו לשינוי בגובה

ההפרשה הנדרשת. יש לציין ששינוי בהפרשה הנוספת אינו משפיע על חבות המס, מאחר והפרשה

הנוספת אינה מוכרת כהוצאה לצרכי מס.

מכשירים נגזרים

,FASבהתאם להוראות הדיווח הכספי של המפקח על הבנקים, הבנק מיישם את הוראות תקן 133 

על תיקוניו, בכל הקשור לטיפול ולהצגה של מכשירים נגזרים. על פי ההוראות השווי של המכשירים

הנגזרים הנסחרים בשוק פעיל נקבע על פי מחיר שוק.

מכשירים נגזרים שאינם נסחרים בשוק פעיל משוערכים על פי מודלים מקובלים ומודל

Scholes&Blackלתמחור אופציות. המודלים וסבירות התוצאות נבחנים באופן שוטף על פי נהלי

בקרה קיימים. חישוב השווי ההוגן מתבסס על תשואות של נכסי הבסיס המשמשים לכיסוי מכשירים

אלה, וכן פרמטרים נוספים כגון: סטיות תקן, תקופות הזמן עד לפדיון, מרווחי סיכון ושערי חליפין.

במקרים בהם אין בבנק מודל מתמטי לשיערוך מכשירים נגזרים, השווי ההוגן נקבע על פי ציטוטי

מחירים המתקבלים מגורמים הסוחרים במכשירים אלה. על אף שהציטוט מתקבל מברוקרים

אמינים שהבנק בחר לעבוד עמם, אין ודאות שהמחיר שצוטט משקף את המחיר שיתקבל בפועל

לעיסקה בכל סכום שהוא, ובפרט לעיסקה בסכום גדול. מכשירים נגזרים ששווים ההוגן, ליום 

31 בדצמבר 2005, נקבע לפי ציטוט מהווים כ-0.13% מסך כל המכשירים הנגזרים.
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ניירות ערך

ניירות ערך, למעט אגרות חוב מוחזקות לפדיון, מוצגים במאזן לפי שווי הוגן למעט מניות ואופציות

שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין ומוצגות לפי עלות.

השווי ההוגן נקבע: על פי השער בבורסה לגבי ניירות שיש להם שער, על פי ציטוטים מבלומברג,

רויטרס, ופייננשיל טיימס ובמקרים של ניירות ערך שאינם נסחרים, לפי עלות.

לגבי ניירות ערך ששוויים נקבע על פי ציטוטים וכן לגבי אלו ששוויים נקבע על פי השער בבורסה

(ראה גם לגבי מכשירים נגזרים) השווי ההוגן אינו משקף בהכרח את המחיר שיתקבל בפועל

ממכירת ניירות ערך בהיקפים גדולים.

מסך כל אגרות החוב כ-9.5% הינו השקעה באגרות חוב סחירות של מדינת ישראל וכ-1.4% באגרות

חוב של ממשלות זרות בעיקר של ארה"ב.

התחייבויות לזכויות עובדים

הסכומים של ההתחייבויות לפנסיה ולמענק יובל מחושבים על פי מודלים אקטואריים תוך כדי

שימוש בשיעור היוון של 4% שנקבע על ידי המפקח על הבנקים ובהתחשב בתחזית עליית השכר

בשיעור שנתי ממוצע של 2.5% ריאלי, על פי הערכת ההנהלה.

המודלים האקטואריים כוללים הנחות לגבי: לוחות תמותה, שיעורי נכות, שיעורי עזיבה וכד'. על אף

שהפרמטרים נקבעו בזהירות ובמקצועיות ראויה, שינוי בכל אחד מהפרמטרים או בכמה מהם ו/או

בשיעור ההיוון ו/או בשיעור עליית השכר יביא לשינוי בגובה ההתחייבויות של הבנק. 

הערכת האקטואר של זכויות העובדים נמצאת באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך

www.magna.isa.gov.il.

בחודש נובמבר 2005 הודיע המפקח על הבנקים שהוא מאמץ את מכתב האקטואר הראשי של אגף

שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, לחברות הביטוח, לפיו על מבטח להעריך החל מהרביע

הראשון של 2006 את העתודות לפוליסות ביטוח חיים על בסיס לוחות התמותה, כפי שהוצגו בנייר

העמדה שהועבר על ידי המפקח על הביטוח להערות חברות ביטוח וקרנות פנסיה בחודש אפריל

 .2005

בהתאם להערכת אקטואר הבנק, בהסתמך על עדכון הנחות התמותה על פי נייר העמדה הנ"ל,

לצורך הערכת ההתחייבויות האקטואריות, ירשום הבנק ברביע הראשון של 2006, הפרשה נוספת

בסך של כ-131 מיליוני ש"ח לפני מס (כ-83 מיליון ש"ח לאחר מס) לעדכון עתודות הפנסיה והיובל. 

התחייבויות בגין תביעות משפטיות

בין יתר התחייבויות הבנק קיימות הפרשות בגין תביעות משפטיות שונות נגד הבנק, ביניהן גם

בקשות לתביעות ייצוגיות. ההפרשות נקבעו באופן שמרני על פי הערכת ההנהלה ומבוססות על

חוות דעת משפטיות. 

אחת לרביע נערך דיון בדירקטוריון, לגבי הפרשות בגין תביעות מעל סכום מסוים שהוגשו נגד

הבנק.

לצורך הערכת הסיכונים בהליכים משפטיים המוגשים כנגד הבנק מתבססת הנהלת הבנק על חוות

דעתם של היועצים המשפטיים החיצוניים המייצגים את הבנק בתביעות אלו.

חוות דעת אלו ניתנו על ידי היועצים המשפטיים החיצוניים על פי מיטב שיקול דעתם, על יסוד

העובדות המוצגות להם על ידי הבנק ועל יסוד המצב המשפטי (הדין והפסיקה) כפי שהם ידועים

במועד ההערכה, והנתונים, לא פעם, לפרשנות ולטיעונים אפשריים סותרים.

49

ון
רי

טו
ק

ר
די

ה
ח 

דו
ת 

אי
ונ

ב
ש

ח
ת 

יו
ינ

ד
מ

ם 
יי
ט

רי
ק

ם 
אי

ש
נו

ב



הערכת הסיכונים לאישור תובענות ייצוגיות כרוכה בקושי רב עוד יותר שכן מדובר בתחום משפטי

חדש יחסית אשר ההלכות המשפטיות בו גם בנושאים עקרוניים ומרכזיים מצויות עדיין בהתהוותן

וטרם גובשו. כמו כן ישנן תביעות בהן, בשל השלב בו מצוי ההליך, אין ביכולתם של היועצים

המשפטיים להעריך ולו גם במגבלות האמורות את הסיכון הכרוך בהן.

לאור האמור לעיל, יתכן שתוצאות התביעות בפועל תהיינה שונות מההפרשות שנעשו.

בניינים וציוד

בניינים וציוד מוצגים לפי עלות, בניכוי פחת שנצבר והפרשה לירידת ערך. בניינים העומדים למכירה,

מוצגים לפי עלות או שווי מימוש שלהם, כנמוך שבהם. שווי המימוש מבוסס על הערכות שווי

הנערכות על ידי שמאים. שינויים בהערכות אלו עשויים להשפיע על גובה ההפרשה.

הפחת מחושב מהעלות, בהתאם לתקופת השימוש המשוערת, לפי שיטת הקו הישר.

עלויות ישירות בקשר עם פיתוח תוכנות מחשב לשימוש עצמי (כפי שהוגדר בנייר עמדה אמריקאי 

(SOP 98-1)מהוונות להשקעות בציוד לאחר סיום שלב התכנון ההתחלתי של הפרויקט ומופחתות

ממועד הפעלתן בהתאם להערכת משך השימוש בהן.

הנהלת הבנק בוחנת מעת לעת את הצורך בהפרשות לירידת ערך הנכסים שבבעלותה. המבחן

לירידת ערך הנכסים נעשה על ידי השוואת עלות הנכס בספרים לשווי בר השבה שלו. שווי בר

השבה הינו הגבוה מבין מחיר המימוש של הנכס לבין שווי השימוש שלו (שהינו הערך הנוכחי

לאומדן תזרימי מזומנים העתידיים הצפויים מהשימוש בנכס).

מסים על ההכנסה

בחודש יולי 2004 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 19, "מסים

על הכנסה", להלן "התקן". התקן קובע את כללי ההכרה, המדידה, ההצגה והגילוי לגבי מסים על

ההכנסה ומסים נדחים בדוחות הכספיים. בין היתר קובע התקן כי יש להכיר בהתחייבות מסים

נדחים בגין כל ההפרשים הזמניים החייבים במס וכן יש להכיר בנכס מסים נדחים בגין כל ההפרשים

הזמניים הניתנים לניכוי, הפסדים לצורכי מס והטבות מס שטרם נוצלו, במידה שצפוי שתהיה הכנסה

חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצלם, למעט מספר מצומצם של חריגים. התקן החדש חל על הדוחות

הכספיים לתקופות המתחילות ב-1 בינואר 2005 אך מעודד יישום מוקדם. התקן קובע כי יש לאמצו

בדרך של השפעה מצטברת של שינוי שיטה חשבונאית. הבנק מיישם את התקן הנ"ל החל משנת

.2004

בנושאים מסוימים המתייחסים לטיפול החשבונאי במסים על הכנסה, לרבות בנושא הכרה בנכס מס

נדחה בגין הפסדים להעברה והפרשי עיתוי, קיימות בהוראות המפקח על הבנקים מגבלות נוספות.

בנושאים אלה חלות על הבנק גם המגבלות הנוספות שנקבעו בהוראות המפקח על הבנקים.

לפרטים נוספים בדבר מצב המיסוי ראה בעמוד 179.
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ד. תיאור עיסקי הקבוצה לפי מגזרים ותחומי פעילות

(1)התפתחות ההכנסות, ההוצאות וההפרשה למס

בהתאם לקביעת המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ועל פי הוראות המפקח על הבנקים החל

ב-1 בינואר 2004 הופסקה התאמת הדוחות הכספיים להשפעת האינפלציה. לפיכך, דוחות רווח

והפסד לשנים 2005 ו-2004 הינם בערכים מדווחים ולשנת 2003 הינם על בסיס מדווח עד לשורת

הרווח מפעולות רגילות לפני מסים, לאחר שורה זו מספרי נתוני 2003 הינם לפי נתונים מותאמים

ל-31 בדצמבר 2003. לפרטים נוספים ראה באור 1(ב) לדוחות הכספיים.

של קבוצת לאומי הסתכם בשנת 2005 בסך 2,136 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח שלהרווח הנקי 

1,864 מיליון ש"ח בשנת 2004 — עלייה של 272 מיליון ש"ח שהם 14.6%. הרווח הנקי מפעולות

רגילות גדל בשנת 2005 ב-155 מיליון ש"ח, 8.1%. 

בשנת 2005 נרשמו עלויות חד פעמיות בנושאי מס ופרישה מרצון, כמפורט בהמשך, שהקטינו את

הרווח הנקי בסך של 345 מיליון ש"ח לעומת הוצאת מס ופרישה מרצון בסך של כ-145 מיליון ש"ח

בשנת 2004.

להלן השינויים העיקריים ברווח הנקי של הקבוצה בשנת 2005:

שינוישינוי20052004

ב %במיליוני ש"ח

2,1361,86427214.6— הרווח הנקי

2,0591,9041558.1— הרווח הנקי מפעולות רגילות

ברביע הרביעי של השנה הסתכם הרווח הנקי מפעולות רגילות בסך של 416 מיליון ש"ח לעומת

348 מיליון ש"ח ברביע הרביעי בשנת 2004, עלייה של 68 מיליון ש"ח, 19.5%. הגידול ברווח הנקי

מפעולות רגילות ברביע הרביעי הושפע בעיקר מגידול ברווח המימוני, גידול בהכנסות התפעוליות

ומקיטון בהפרשות לחובות מסופקים. מאידך הגידול בהוצאות התפעוליות וקיטון ברווחים מחברות

כלולות קיזזו חלקית את הגידולים הנ"ל.

הגידול ברווח הנקי בשנת 2005 לעומת הרווח הנקי בשנת 2004 מוסבר בעיקר על ידי הגורמים

הבאים*:

גידול ברווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים בסך 269 מיליון ש"ח, לפני1.

השפעת המס.

גידול בהכנסות התפעוליות והאחרות בסך 315 מיליון ש"ח, לפני השפעת המס, בעיקר2.

כתוצאה מגידול בהכנסות מפעילות לקוחות בשוק ההון, שירותי מערך התשלומים ובכרטיסי

אשראי, ומגידול בהכנסות מהיעודה לפיצויים בסך 96 מיליון ש"ח.

קיטון בהפרשות לחובות מסופקים בסך 88 מיליון ש"ח, לפני השפעת המס.3.

גידול ברווח מפעולות בלתי רגילות בסך 85 מיליון ש"ח.4.

בעקבות יישום מוקדם של תקן חשבונאות מספר 19 נרשמה בשנת 2004 הוצאת מס בסך 5.

32 מיליון ש"ח כהשפעה מצטברת של שינוי שיטה חשבונאית. 

קיטון של 3.2 נקודת האחוז בשיעור המס האפקטיבי השפיע על הקטנת ההפרשה למס 6.

ב-92 מיליון ש"ח.

* לפני חלקם של בעלי מניות חיצוניים.

הדוחות הכספיים נערכו בערכים מדווחים. מדד המחירים לצרכן הידוע עלה בשנת 2005 ב-2.69%. בתקופה(1)
זו השקל פוחת נומינלית לעומת הדולר האמריקאי ב-6.85% ויוסף לעומת הארו ב-7.32%. השער היציג של

הדולר ב-31 בדצמבר 2005 היה 4.603 ש"ח. 
פרטים נוספים ראה באור 1(ג) לדוחות הכספיים.
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מאידך הגורמים דלהלן קיזזו חלקית את הגידול הנ"ל:

הגידול בהוצאות התפעוליות והאחרות (כולל שכר ופרישה מרצון) בסך 582 מיליון ש"ח, לפני1.

השפעת המס, מזה גידול בסך 93 מיליון ש"ח בעלויות פרישה מרצון.

קיטון בחלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות בסך 32 מיליון ש"ח, נטו, וזאת לאחר ניכוי2.

הפרשה למס בסך 71 מיליון ש"ח בגין רווחי אקויטי, שנרשמו עד 31 בדצמבר 2004

מהחברות הכלולות שיש צורך במכירתן והפרשה מלאה למס בגין שנת 2005, ובקיזוז הקטנת

הפרשות למסים לשלם בחברות כלולות בסך 38 מיליון ש"ח עקב הרפורמה במס. 

של קבוצת לאומי הסתכם בשנת 2005הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

ב-6,628 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-6,359 מיליון ש"ח בשנת 2004 — עלייה של 4.2%. בבנק עלייה של

.3.9%

הגידול ברווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים בקבוצה נובע בעיקר מ-:

גידול בהיקפי הפעילות הפיננסית במגזר השקלי הלא-צמוד בשיעור של כ-11.7%, שהגדיל1.

את הרווח המימוני בסך כ-386 מיליון ש"ח.

גידול בהיקפי הפעילות הפיננסית במגזר המט"ח וצמוד מט"ח בשיעור של 7.1% שהגדיל את2.

הרווח המימוני בסך 126 מיליון ש"ח.

העלייה בפער הריבית במגזר השקלי הצמוד מ-1.03% בשנת 2004 ל-1.05% בשנת 3,2005.

הגדילה את הרווח המימוני בסך של כ-81 מיליון ש"ח. המדד הידוע החיובי בשיעור של

2.69% בשנת 2005 לעומת מדד ידוע בשיעור של 0.90% בשנת 2004, על עודף הנכסים

הכספיים תרם אף הוא לשיפור במרווח. 

גידול בהכנסות מימון אחרות כמפורט בהמשך.4.

מאידך הגורמים הבאים קיזזו חלקית את הגידול ברווח מפעולות מימון:

קיטון בפער הריבית של 0.24 נקודות האחוז במגזר השקלי הלא צמוד הקטין את הרווח1.

המימוני בכ-235 מיליון ש"ח.

הירידה בהיקפי הפעילות במגזר הצמוד למדד הקטינה את הרווח המימוני בסך 128 מיליון2.

ש"ח.

ירידה בשווי הוגן נטו של מכשירים נגזרים בסך 23 מיליון ש"ח לעומת עלייה בסך 19 מיליון3.

ש"ח בשנת 2004 (בעניין סיווג מכשירים פיננסיים נגזרים ראה באור 1(י) בדוחות הכספיים).

הירידה בפער הריבית במגזר המט"ח והצמוד מט"ח ב-0.08 נקודות האחוז הקטינה את4.

הרווח המימוני בסך 117 מיליון ש"ח כולל השפעת הפרשי השער בגין חובות שאינם נושאים

הכנסה.

בקשר עם השינויים ברווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים לפי מגזרים ראה באור 28(א) 
לדוחות הכספיים. 

להלן התפתחות הרווח המימוני לפי מגזרי פעילות עיקריים:

השינוי20052004המגזר

%במיליוני ש"ח

1,8771,8600.9משקי בית

(2.1)779796עסקים קטנים

1,5691,4478.4בנקאות עיסקית

1,0399647.8בנקאות מסחרית

6505969.1בניה ונדל"ן

3213016.6בנקאות פרטית

(11.7)356403ניהול פיננסי

-(8)37אחר

הגידול בבנקאות עיסקית נובע בעיקר מגידול הרווח המימוני בפעילות המגזר בחו"ל.-

הגידול בבנקאות מסחרית בבניה ונדל"ן נובע מגידול בפעילות המגזרים בארץ.-

52



ון
רי

טו
ק

ר
די

ה
ח 

דו
 ,

ת
סו

כנ
ה

ה
ת 

חו
ת

פ
ת

ה
ס

מ
 ל

ה
ש

ר
פ

ה
ה

 ו
ת

או
צ
הו

ה

משקל%המגזרים%בפעילות
ותרומתם%לרווח%בשנת2005%

אחוזים

0

10

20

30

40

מט"י
לא0צמוד

מט"י
צמוד0מדד

מט"ח

תרומה0לרווח

משקל0בפעילות

50

60

20050201 03 04

פערי%הריבית

מט"י0לא0צמוד

פער0הריבית0הכולל

1

אחוזים
3.5

0

1.5

2

2.5

3

להלן משקל מגזרי הצמדה בפעילות ותרומתם לרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות

מסופקים:

השינויים ברווח
המימוני20052004

במיליוני ש"חתרומה לרווח*היקףתרומה לרווח*היקף
השפעתהשפעתבמיליוניהפעילותבמיליוניהפעילות

המחירהכמותש"חב-%ב-%ש"חב-%ב-%

מטבע ישראלי:

(235)30422,82228422,671386לא-צמוד

81(128)17149101915957צמוד מדד

מטבע חוץ כולל 
(117)53312,06153322,052126צמוד מטבע חוץ

1005,7931005,680384(271)

אופציות ומכשירים 
5141-נגזרים אחרים

42534247עמלות מימון

הכנסות מימון 
95776391אחרות, נטו

1006,6281006,359סך הכל

* כולל הכנסות/הוצאות מימון מפעילות בנגזרים.

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

הכספיים היה 2.62% ב-2005 לעומת 2.65% ב-2004.

הכולל (ללא עיסקאות במכשירים נגזרים) בשנת 2005 הוא 2.29% לעומת 1.92%פער הריבית

בשנת 2004 (בבנק — 2.49% בשנת 2005 לעומת 1.79% בשנת 2004). פער הריבית, הכולל עיסקאות

במכשירים נגזרים הוא 1.60% בשנת 2005 לעומת 1.76% בשנת 2004 (בבנק — 1.57% בשנת 2005

לעומת 1.62% בשנת 2004). 

פרטים נוספים על שיעורי הכנסה והוצאה לפי המגזרים השונים — ראה בתוספת ג' בסקירת ההנהלה.

הסתכמו בשנת 2005 ב-253 מיליון ש"ח לעומת 247 מיליון ש"ח בשנת 2004.העמלות המימוניות

עמלות אלו כוללות בעיקר את ההכנסות מהפעילות החוץ-מאזנית. מסגרת זו כוללת ערבויות למתן

אשראי, ערבויות לרוכשי דירות, ערבויות אחרות וכן עמלות מפעילות סחר חוץ. 

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

אגרות חוב למסחר לשווי הוגן או לשווי שוק, הכנסות מעמלות פירעון מוקדם על אשראים, גביית

ריבית בגין חובות מסופקים משנים קודמות והפחתות הפרשות לריבית. ההכנסות נטו מפעילויות

אלו הסתכמו ב-577 מיליון ש"ח בשנת 2005, לעומת סך של 391 מיליון ש"ח בשנת 2004. הגידול

בסעיף זה נובע מגידול בהפרשי שער בגין נכסים כספיים אחרים לא מניבים בשלוחות חו"ל ומגידול

בעמלות פרעון מוקדם בעיקר בבלמ"ש.

לפרטים נוספים ראה באור 20 לדוחות הכספיים.

בקבוצת לאומי הסתכמה בשנת 2005 ב-1,426 מיליון ש"ח, בהשוואהההפרשה לחובות מסופקים

ל-1,514 מיליון ש"ח בשנת 2004 — קיטון בשיעור של 5.8%. ההפרשה לחובות מסופקים בבנק בשנת

2005 הסתכמה ב-1,280 מיליון ש"ח, לעומת 1,384 מיליון ש"ח בשנת 2004 — קיטון בשיעור של

.7.5%

בהפרשות הספציפיות לחובות מסופקים בקבוצת לאומי הייתה בשנת 2005 ירידה של 93 מיליון

ש"ח ובשיעור של 6.1%, בבנק קיטון של 5.8%. 
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הקיטון בהפרשות לחובות מסופקים בשנת 2005 נובע משיפור במצב המשק וכן מגביות והקטנת

הפרשות בעיקר במספר מועט של לקוחות בסך כולל של 749 מיליון ש"ח לעומת 485 מיליון ש"ח

בשנת 2004. הקיטון בהפרשות היה בעיקר במגזרי הפעילות המסחרית, בניה ונדל"ן ועסקים קטנים.

מאידך בבנקאות העיסקית היה גידול בבהפרשות בשיעור של כ-19.5%.

ההפרשות העיקריות לחובות מסופקים (כ-91.0%) היו בענפי המשק כמו תעשיה, בינוי ונדל"ן, מסחר,

תקשורת והלוואות לדיור. 

על פי הוראות המפקח על הבנקים משנת 1992, מבוצעת הפרשה נוספת לחובות מסופקים נוסף על

ההפרשה הספציפית, בגין סיכונים שאינם מזוהים בתיק האשראי והמתבססים על מאפייני הסיכון

בתיק האשראי, ובגין חריגה ענפית לאשראי (בפועל קיימת בבנק חריגה ענפית רק באשראי לבינוי

ונדל"ן בשיעור של 0.22%). 

ההפרשה הנוספת קטנה בשנת 2005 ב-1 מיליון ש"ח בהשוואה לקיטון בסך של 6 מיליון ש"ח

בשנת 2004. 

שיעור ההפרשה לחובות מסופקים ב-2005 היה 0.80% מסך כל האשראי לציבור לסוף השנה לעומת

0.89% בשנת 2004. שיעור ההפרשה הספציפית ב-2005 היה 0.80% לעומת 0.90% בשנת 2004. יש

לציין כי במחצית השנייה של שנת 2005 שיעור ההפרשה מתיק האשראי על בסיס שנתי היה 0.55%

לעומת 1.11% במחצית הראשונה (בבנק 0.67% לעומת 1.51% במחצית הראשונה ו-1.05% בכל

שנת 2005).

להלן ההתפתחות הרבעונית של ההפרשות לחובות מסופקים בשנת 2005:

20052004

רביערביערביערביערביערביערביערביע
ראשוןשנישלישירביעיראשוןשנישלישירביעי

במיליון ש"ח

313205477432573332229386הפרשה ספציפית

3215(10)(43)1713(39)8הפרשה נוספת וכללית

321166494445530322261401סך הכל

שיעור ההפרשה 
מסך הכל 

האשראי לציבור 
%0.730.38%1.17%1.06%1.26%0.76%0.62%0.96%(על בסיס שנתי)

היתרה המצטברת של ההפרשה הכללית, ההפרשה הנוספת וההפרשה המיוחדת לחובות מסופקים

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

בסוף 2005 ב-1,040 מיליון ש"ח (מהווה כ-0.39% מסך כל סיכוני האשראי), בהשוואה ל-1,041 מיליון

ש"ח בסוף שנת 2004. מאחר שההפרשה הכללית וההפרשה הנוספת אינן מוכרות כהוצאה לצרכי

מס, הרי שבהתחשב בשיעור המס הסטטוטורי, יתרת ההפרשה הנ"ל הינה שוות ערך להפרשה

ספציפית של 1,764 מיליון ש"ח.

לפרטים נוספים בנושא אשראים, חובות בעייתיים והפרשות לחובות מסופקים — ראה באור 4(ג) לדוחות
הכספיים, תוספת ה' שבסקירת ההנהלה ובעמוד 71 לדוח.
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התפלגות%ההכנסות
התפעוליות%והאחרות

בשנת2005%

שוק0ההון

אחרות

כרטיסי0אשראי

דמי0ניהול0ח-ן

שירותי0מערך0התשלומים

37%
12%

22%

17%

12%

להלן התפתחות ההפרשות לחובות מסופקים לפי מגזרי פעילות עיקריים:

2005200420052004מגזר

*)(באחוזיםבמיליוני ש"ח

1721870.40.5משקי בית

751030.60.8עסקים קטנים

8186841.41.3בנקאות עיסקית

1873230.61.1בנקאות מסחרית

1572080.70.8בניה ונדל"ן

* שיעור ההפרשה כאחוז מיתרת האשראי של המגזר לסוף השנה.

להלן התפלגות ההפרשות העיקריות לחובות מסופקים בקבוצה (הבנק וחברות מאוחדות) שנזקפו

לדוח הרווח וההפסד:

20052004

במיליוני ש"ח

1,2801,384הבנק

147בנק ערבי ישראלי

10690בנק לאומי למשכנתאות

3011בל"ל — ארה"ב 

23(5)בל"ל בריטניה

(1)1אחרים

1,4261,514סך הכל

ההפרשה לחובות מסופקים כאחוז מיתרת האשראי לציבור שעל אחריות הבנק:

200520042003

%

0.921.1(*)המערכת הבנקאית בארץ

0.800.891.1קבוצת בל"ל

נתוני המערכת הבנקאית אינם ידועים במועד פרסום דוח זה.(*)
פרטים על חובות בעייתיים ראה להלן בעמוד 71.

של קבוצת לאומי הסתכם בשנת 2005הרווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים

ב-5,202 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-4,845 מיליון ש"ח בשנת 2004 — עלייה של 7.4%. העלייה נובעת

מגידול ברווח מפעולות מימון ומקיטון בהפרשות לחובות מסופקים. הרווח מפעולות מימון לאחר

הפרשה לחובות מסופקים בבנק, הסתכם ב-3,754 מיליון ש"ח בשנת 2005, בהשוואה ל-3,459

מיליון ש"ח בשנת 2004 — עלייה של 8.5%. 

של קבוצת לאומי הסתכמו בשנת 2005 ב-3,718 מיליוןסך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות

ש"ח, בהשוואה ל-3,403 מיליון ש"ח בשנת 2004 — גידול של 9.3% (בבנק 2,432 מיליון ש"ח בשנת

2005, בהשוואה ל-2,194 מיליון ש"ח בשנת 2004 — גידול של 10.8%). בנטרול השפעת העלייה

בהכנסות מהיעודה לפיצויים, סך כל ההכנסות התפעוליות בקבוצה גדלו בשיעור של 6.5% ובבנק

.6.7%

הגידול בהכנסות התפעוליות והאחרות של הקבוצה הושפע בעיקר מהגורמים הבאים:

גידול בהכנסות מעמלות מפעילות לקוחות בשוק ההון בסך 147 מיליון ש"ח, (15.0%). 1.

גידול בהכנסות מהיעודה לפיצויים בסך 96 מיליון ש"ח.2.

גידול בהכנסות מכרטיסי אשראי בסך 34 מיליון ש"ח, (8.2%).3.

גידול בהכנסות משירותי מערך התשלומים בסך 18 מיליון ש"ח, (2.8%) בעיקר מהמרות מטבע4.

חוץ והעברות.
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התפלגות%ההוצאות
התפעוליות%והאחרות

בשנת2005%*

פחת0והפחתות

אחזקת0בניינים0וציוד

אחרות

משכורות0והוצאות0נילוות

*0ללא0פרישה0מרצון

59%

20%

12%
8%

מאידך הגורמים דלהלן קיזזו חלקית את ההשפעות דלעיל:

ירידה בדמי ניהול חשבון בסך 29 מיליון ש"ח ובשיעור של 1.6.0%.

ירידה מעמלות משירותים ממוחשבים בסך 4 מיליון ש"ח ובשיעור של 2.11.8%.

לפרטים נוספים ראה באורים 23-21 לדוחות הכספיים.
לתיאור מפורט של נושא העמלות ממשקי הבית ראה בעמוד 37 לעיל.

בקשר לתביעות משפטיות והדיונים עם הממונה על הגבלים עיסקיים בנושאים הקשורים בכרטיסי אשראי ראה
באור 18(טו) לדוחות הכספיים.

להלן ריכוז ההכנסות מפעילות בכרטיסי אשראי (במיליוני ש"ח):

לשנת

20052004

6330רווח של חברת לאומי קארד (לאחר תשלום עמלת מנפיק)

5953חלקו של הבנק בעמלת המנפיק, לפני מס

4747דמי חבר והגבלת אחריות, לפני מס שגבה הבנק

נוסף על כך, גבה הבנק בגין אשראים שהועמדו למימון רכישות בכרטיסי אשראי בשנת 2005 ריבית

בסך 58 מיליון ש"ח (60 מיליון ש"ח בשנת 2004). 

משקל ההכנסות התפעוליות והאחרות מסך כל ההכנסות (קרי, רווח מפעולות מימון לפני הפרשה

לחובות מסופקים והכנסות התפעוליות והאחרות) היה בשיעור של 35.9% לעומת 34.9% בשנת

.2004

ההכנסות התפעוליות והאחרות מכסות 61.3% מההוצאות התפעוליות והאחרות לעומת כיסוי של

62.0% בשנת 2004. 

של קבוצת לאומי הסתכמו בשנת 2005 ב-6,070 מיליוןסך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות 

ש"ח, בהשוואה ל-5,488 מיליון ש"ח בשנת 2004 — עלייה של 10.6%, ללא עלויות הפרישה מרצון

גידול בשיעור של 8.9%. (בבנק 4,324 מיליון ש"ח בשנת 2005, בהשוואה ל-3,884 מיליון ש"ח בשנת

2004 — עלייה של 11.3% ועלייה של 8.9% ללא עלות הפרישה מרצון).

הוצאות השכר (ללא עלות הפרישה מרצון) עלו בשנת 2005 בשיעור של 8.8%, בהשוואה לשנת 2004.

עלות הפרישה מרצון הסתכמה בשנת 2005 ב-107 מיליון ש"ח לעומת 14 מיליון ש"ח ב-2004.

ההוצאות התפעוליות והאחרות למעט שכר ופרישה מרצון עלו ב-2005 בשיעור של 9.1% לעומת

שנת 2004. העלייה בהוצאות התפעוליות נובעת בעיקר מהגורמים הבאים:

גידול בהוצאות אחזקת בניינים וציוד בסך 77 מיליון ש"ח, (11.7%).1.

גידול בהוצאות פחת בסך 12 מיליון ש"ח, (2.8%).2.

גידול בהוצאות בגין שירותים מקצועיים בסך 48 מיליון ש"ח, (16.8%).3.

גידול בהוצאות מחשב בסך 35 מיליון ש"ח, (38.5%).4.

(הוצאות המחשב לא כוללות את הוצאות המחשב בבנק הנכללות בין שאר כל ההוצאות בהיות מרכז

המחשבים מערך בתוך הבנק). הוצאות מחשב אלה כוללות בעיקר הוצאות בחברות בנות הרוכשות

שירותי מחשב.

מאידך, קיטון בהוצאות הביטוח בסך של 23 מיליון ש"ח קיזזו חלקית את הגידול הנ"ל. (שחרור

עתודות ביטוח בלאומי רי. לפרטים ראה עמוד 139).

ההוצאות לשכר ולנלוות (ללא עלות הפרישה מרצון) היוו כ-59.0% מסך כל ההוצאות התפעוליות

לעומת 59.1% בשנת 2004.

לפירוט נוסף ראה באורים 24 ו-25 לדוחות הכספיים.
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להלן פרטים נוספים על מרכיבי ההוצאות התפעוליות:

כחלק מאסטרטגיית ההתייעלות של הבנק, ומתוך ראיית הצרכים העיסקיים — הניהוליים של1.

הבנק בשנים הבאות, אישר דירקטוריון הבנק בחודש אוגוסט 2005 תכנית פרישה מרצון

בעלות כוללת עד לסך של 114 מיליון ש"ח. התכנית יועדה לחלק מעובדי הבנק כפי שאושר על

ידי הדירקטוריון. 

בשנת 2005 פרשו 137 עובדים, לעומת 13 עובדים שפרשו בשנת 2004 במסגרת תכנית

פרישה מרצון. סך כל העלויות בגין הפרישה מרצון, שנרשמו בדוחות הכספיים בשנת 2005,

הסתכמו בסך של 107 מיליון ש"ח, לעומת סך של 14 מיליון ש"ח בשנת 2004. סכומים אלו

כוללים גם את הערך הנוכחי של ההתחייבויות הפנסיוניות לעתיד בגין תכנית הפרישה מרצון.

חישוב ההתחייבות האקטוארית של הבנק לפנסיה נעשה על בסיס שיעור ההיוון (4%) שנקבע2.

על ידי המפקח על הבנקים, ובניכוי עליית שכר ריאלית בשיעור של 2.5% כפי שהוערכה על ידי

ההנהלה. בבדיקה אקטוארית שנעשתה בשנת 2005 נמצא כי שיעור הגידול בתוחלת החיים

גבוה מלוח תמותה ישראלי 1999. לפיכך נעשה תיקון אקטוארי המתיחס ללוחות התמותה

שהגדיל את ההתחייבות בסך של 34 מיליון ש"ח, (בשנת 2004 — 36 מיליון ש"ח).

בחודש נובמבר 2005 הודיע המפקח על הבנקים שהוא מאמץ את מכתב האקטואר הראשי של3.

אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, לחברות הביטוח, לפיו על מבטח להעריך החל

מהרביע הראשון של 2006 את העתודות לפוליסות ביטוח חיים על בסיס לוחות התמותה, כפי

שהוצגו בנייר העמדה שהועבר על ידי המפקח על הביטוח להערות חברות ביטוח וקרנות

פנסיה בחודש אפריל 2005. 

בהתאם להערכת אקטואר הבנק, בהסתמך על עדכון הנחות התמותה על פי נייר העמדה

הנ"ל, לצורך הערכת ההתחייבויות האקטואריות, ירשום הבנק ברביע הראשון של 2006,

הפרשה נוספת בסך של כ-131 מיליוני ש"ח לפני מס (כ-83 מיליון ש"ח לאחר מס) לעדכון

עתודות הפנסיה והיובל. 

פירוט נוסף — ראה בבאור 15 לדוחות הכספיים. 

ההוצאות התפעוליות בשנת 2005 מהוות 58.7% מסך כל ההכנסות, לעומת 56.2% בשנת 2004,

ו-61.0% בשנת 2003.

של קבוצת לאומי הסתכם בשנת 2005 ב-2,850 מיליון ש"ח,הרווח מפעולות רגילות לפני מסים 

בהשוואה ל-2,760 מיליון ש"ח בשנת 2004 — עלייה של 3.3%, (בבנק, רווח של 1,862 מיליון ש"ח

בשנת 2005, בהשוואה ל-1,769 מיליון ש"ח בשנת 2004 עלייה של 5.3%). 

בקבוצת לאומי הסתכמה בשנת 2005 ב-1,193 מיליוןההפרשה למס על הרווח מפעולות רגילות

ש"ח, בהשוואה ל-1,244 מיליון ש"ח בשנת 2004. שיעור ההפרשה למס בשנת 2005 היה 41.9%

מהרווח לפני מס לעומת 45.1% בשנת 2004. שיעור המס הסטטוטורי, בשנת 2005 למוסדות כספיים

בארץ הוא 43.59% לעומת 44.52% בשנת 2004.

ההפרשה למס בשנת 2005 הושפעה בעיקר מהנושאים דלהלן:

ביום 25 ביולי 2005 אושר החוק לתיקון פקודת מס הכנסה בדבר הפחתת שיעור מס החברות1.

העתידי משיעור של 30% בתוואי יורד עד ל-25% בשנת 2010. בשל הפחתת שיעורי המס

הותאמו יתרות0המסים הנדחים, ברביע השלישי של 2005, על בסיס שיעורי המס החדשים,

בהתאם למועד ההכרה בסכומים לצרכי מס בעתיד. השינוי בשיעורי המס על יתרות המסים

הנדחים הגדיל את ההפרשה למס בבנק ובחברות המאוחדות בסך של כ-122 מיליון ש"ח

בשנת 2005, 4.3 נקודות האחוז משיעור המס האפקטיבי, לעומת הגדלת ההפרשה למס בסך

131 מיליון ש"ח והקטנת ההפרשה השוטפת בסך 14 מיליון ש"ח בשנת 2004, בשל תקון

פקודת מס הכנסה להפחתת המס משיעור של 36% ל-30%. לפרטים נוספים ראה להלן

ב-"תיאור מצב המיסוי" בעמוד 179 לדוח.

הפחתת שיעור מס חברות מ-35% בשנת 2004 ל-34% ב-2.2005.
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השפעת האינפלציה החיובית של המדד הידוע בשיעור של 2.69% לעומת אינפלציה בשיעור3.

של 0.90% בתקופה המקבילה אשתקד קיזזה חלקית את ההשפעות דלעיל.

השפעת הפרשי השער בגין ההשקעות בחו"ל שאינם נכללים בבסיס חישוב המס ואשר4.

בתקופה הנדונה היו חיוביים בסכום גדול יותר מאשר בתקופה המקבילה אשתקד. 

רישום השלכות הסדר עם שלטונות המס בשנת 2005, כמפורט בעמוד 179 לדוח, לפיו הוקטנו5.

הוצאות המס של הבנק בסך כ-8.6 מיליון דולר, מתוכם נרשמו מסים נדחים בסך 5.6 מיליון

דולר לעומת רישום מסים נדחים בגין השלוחה בארה"ב בסך 12.0 מיליון דולר בשנת 2004.

פרטים נוספים על ההפרשה למס — ראה בבאור 26 לדוחות הכספיים.

של קבוצת לאומי הסתכם בשנת 2005 בסך 1,657 מיליוןהרווח מפעולות רגילות לאחר מסים 

ש"ח, לעומת 1,516 מיליון ש"ח בשנת 2004, עלייה של 9.3%.

הסתכם בשנת 2005 ברווחחלק הקבוצה ברווח מפעולות רגילות לאחר מס של חברות כלולות

של 378 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-410 מיליון ש"ח ב-2004, קיטון של 7.8%.

עיקר הרווח בסעיף זה נובע מתרומת החברות הבאות:

החברה לישראל בע"מ: רווח בסך 293 מיליון ש"ח ב-2005, לעומת 234 מיליון ש"ח בשנת1.

.2004

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ: רווח בסך 26 מיליון ש"ח ב-2005, לעומת 92 מיליון ש"ח2.

ב-2004.

אפריקה ישראל להשקעות בע"מ: רווח בסך 53 מיליון ש"ח ב-2005, לעומת 64 מיליון ש"ח3.

ב-2004.

כתוצאה מדרישת בנק ישראל למכירת שני תאגידים ריאליים (ראה להלן בעמוד 115 לדוח) נרשמו

בשנת 2005 הפרשות למסים בסך 71 מיליון ש"ח בגין רווחי אקויטי שנרשמו עד 31 בדצמבר 2004

וכן בוצעו ההפרשות למס לפי שיעורי מס של מוסד כספי בגין רווחי שנת 2005. המסים בעבר נרשמו

באופן חלקי בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, מאידך תוצאות החברות הכלולות הינן לאחר

הקטנת הפרשות מס בחברות עקב הורדת שיעורי המס בסך של 38 מיליון ש"ח.

הסתכם בהפסד של כ-24 מיליון ש"חחלקם של בעלי המניות החיצוניים ברווחי (הפסדי) הקבוצה

לעומת רווח בסך של כ-22 מיליון ש"ח בשנת 2004. ההפסד נובע בחלק המיעוט בשוויץ בתוצאות

השלוחה וכן בהפרשי השער השליליים בגין ההשקעה בשוויץ.

של קבוצת לאומי הסתכם בסך 2,059 מיליון ש"ח לעומת 1,904 מיליוןהרווח הנקי מפעולות רגילות

ש"ח בשנת 2004 — עלייה בשיעור של 8.1%. 

בחודש יולי 2004 פירסם המוסדהשפעה מצטברת לתחילת שנה של שינוי שיטה חשבונאית — 

הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 19 "מסים על ההכנסה". התקן החדש חל

לגבי התקופות החל מינואר 2005. על אף זאת החליט הבנק לאמץ את התקן כבר בדוחות הכספיים

לשנת 2004 בדרך של השפעה מצטברת לתחילת שנה של שינוי שיטה חשבונאית. כתוצאה הוקטן

הרווח בשנת 2004 בסך 32 מיליון ש"ח. ראה גם בבאור 1(טז) לדוחות הכספיים.

של קבוצת לאומי הסתכם בשנת 2005 ב-77הרווח (ההפסד) מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים

מיליון ש"ח לעומת הפסד בסך 8 מיליון ש"ח בשנת 2004. הרווח נובע ממכירת 0.526% מהאחזקות

באפריקה ישראל להשקעות בע"מ, ממכירת אופציות לרכישת מניות החברה לישראל בע"מ

וממכירת כל ההחזקות בחברת ביטוח ישיר — השקעות פיננסיות בע"מ.

פירוט נוסף ראה בעמוד 117 לדוח ובבאור 27 לדוחות הכספיים.
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הגיע בשנת 2005 ל-21.1%, בדומה*והרווח מפעולות רגילות לפני מס ביחס להון העצמי נט

ל-21.1% בשנת 2004.

*) הגיע בשנת 2005ו(תשואה להון נט* יהרווח מפעולות רגילות לאחר מס ביחס להון העצמ

ל-12.3% בהשוואה ל-11.6% בשנת 2004.

* הון עצמי בתוספת זכויות בעלי מניות חיצוניים ובניכוי השקעות בהון של חברות כלולות.

הגיע בשנת 2005 ל-1.456 ש"ח,הרווח הנקי מפעולות רגילות ל-1 ש"ח ערך נקוב של הון מניות

בהשוואה ל-1.347 ש"ח בשנת 2004.

הגיע בשנת 2005 ל-1.510 ש"ח, בהשוואה הרווח הנקי ל-1 ש"ח ערך נקוב של הון מניות

ל-1.318 ש"ח בשנת 2004.

התשואות להון עצמי (ללא זכויות המיעוט) של: (א)

20052004

%

14.313.1הרווח הנקי

13.713.4הרווח הנקי מפעולות רגילות

(א):התשואות להון עצמי (ללא זכויות המיעוט) בפריסה רבעונית (במונחים שנתיים)

20052004

רביערביערביערביערביערביערביערביע
ראשוןשנישלישירביעיראשוןשנישלישירביעי

%

(ב)2.61(ב)15.814.99.215.26.11(ג)11.54.91(ד)הרווח הנקי

הרווח הנקי 
13.7(ב)9.315.36.11 (ב)10.315.014.714.9מפעולות רגילות

חישוב התשואה מתייחס להון העצמי לתחילת התקופה.(א)
הוצג מחדש.(ב)
כולל רווח של 34 מיליון ש"ח מפעולות בלתי רגילות (כמפורט בעמוד 117) המשקף 0.9% בתשואה לרביע(ג)

השני של 2005.
כולל רווח של 46 מיליון ש"ח מפעולות בלתי רגילות (כמפורט בעמוד 117) המשקף 1.1% בתשואה לרביע(ד)

הרביעי של 2005.

התפתחויות חריגות בתקופות הביניים ב-2005

להלן הסעיפים העיקריים בהם היו התפתחויות חריגות לפי רבעונים:

הרווח המימוני לפני הפרשה לחובות מסופקים:1.

ברביע השלישי של השנה:

חל גידול ברווחים שמומשו ממכירת אגרות חוב ורווחים שטרם מומשו מהתאמות לשווי-

הוגן של אגרות חוב למסחר בסך כ-34 מיליון ש"ח.

השפעת המדד הידוע החיובי בשיעור של 1.39% על עודף הנכסים במגזר הצמוד למדד-

בסך כ-74 מיליון ש"ח.

קיטון בעלויות הנובעות מחשבונות שאינם נושאים הכנסה עקב ירידת הריבית השקלית-

על מקורות המימון.

ברביע הרביעי של השנה:

נרשמו הפרשות לירידת ערך בגין אגרות חוב ורווחים שטרם מומשו מהתאמות לשווי-

הוגן של אגרות חוב למסחר בסך כ-63 מיליון ש"ח.

קיטון בהשפעת המדד הידוע החיובי בשיעור של 0.61% הקטינה את ההכנסות בסך כ-20-

מיליון ש"ח לעומת הרביע השלישי של 2005.
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הפרשה לחובות מסופקים:2.

ברביע הראשון והשני של השנה ההפרשות לחובות מסופקים היו גבוהות יחסית לממוצע-

ההפרשות הרבעוניות של שנת 2004.

ברביע השלישי והרביעי של השנה ההפרשות לחובות מסופקים היו נמוכות יחסית-

לממוצע ההפרשות הרבעוניות במחצית הראשונה של השנה וכן נמוכות יחסית לממוצע

הרבעוני לשנת 2004. ראה פירוט נוסף להלן בפרק על אשראים בדוח הדירקטוריון.

הכנסות תפעוליות ואחרות:3.

ברביע השלישי של השנה היה גידול בסך 84 מיליון ש"ח בהכנסות מרווחים מהיעודה-

בקופות הגמל לפיצויים, וזאת על רקע העליות בשוק ההון.

מאידך ברביע הרביעי רווחים מהיעודה בקופות הגמל לפיצויים הסתכמו בסך 13 מיליון-

ש"ח בלבד.

הוצאות משכורת והוצאות נלוות:4.

ברביע הראשון של השנה הוצאות השכר היו גבוהות כתוצאה מפריסה לא לינארית של-

ההפרשות לפיצויי פיטורין ולפנסיה בגין קידומי השכר לשנת 2005.

ברביע השני של השנה עלו הוצאות השכר בשל עדכון העתודות לפנסיה עקב תיקון-

לוחות התמותה בסך כ-34 מיליון ש"ח.

ברביע השלישי של השנה עלו הוצאות השכר עקב עלויות פרישה מרצון בסך 108 מיליון-

ש"ח והפרשות למענקים.

הוצאות תפעוליות אחרות:5.

ברביע הרביעי של השנה חל גידול בהוצאות שיווק ופירסום בסך 13 מיליון ש"ח,-

בהוצאות ייעוץ מקצועי בסך 39 מיליון ש"ח וכמו כן נרשמה הפרשה בסך כ-46 מיליון

ש"ח בגין אירוע חריג בשוויץ (פרטים ראה בעמוד 136).

הפרשה למס:6.

ברביע הראשון של השנה שיעור המס היה נמוך כתוצאה מרישום מסים נדחים לקבל-

בגין רווחי חברת בת בחו"ל, על פי הסדר עם שלטונות המס.

ברביע השני של השנה שיעור המס היה נמוך כתוצאה מהפרשי שער חיוביים בגין-

ההשקעות בחברות בנות בחו"ל אשר אינם נכללים בבסיס המס.

ברביע השלישי של השנה שיעור המס היה גבוה כתוצאה מהתאמת יתרות המסים-

הנדחים בסך של כ-122 מיליון ש"ח, בשל עדכון החוק לתיקון פקודת מס הכנסה בדבר

הפחתת שיעור מס החברות. 

בחלק הקבוצה ברווחי חברות הכלולות היה גידול בשני הרבעונים הראשונים של השנה.7.

ברביע השלישי של השנה היתה ירידה בסך של כ-122 מיליון ש"ח כתוצאה מהשלמת

הפרשה למס בגין רווחי אקויטי שנרשמו עד 30 ביוני 2005 בגין חברות כלולות שיש צורך

במכירתן, וכן הפרשות לפי שיעור מס של מוסד כספי בגין רווחי הרביע השלישי. מאידך

תוצאות החברות הכלולות הינן לאחר הקטנת הפרשות מס בסך של 38 מיליון ש"ח עקב

הרפורמה להורדת שיעור המס.

הרווח מפעולות בלתי רגילות:8.

ברביע השני של השנה נרשם רווח בסך של כ-34 מיליון ש"ח הנובע ממכירת 0.526%-

מהאחזקות באפריקה ישראל להשקעות בע"מ וממכירת אופציות לרכישת מניות החברה

לישראל בע"מ.

ברביע הרביעי של השנה נרשם רווח בסך של כ-46 מיליון ש"ח הנובע בעיקר ממכירת-

מלוא החזקות הבנק בחברת ביטוח ישיר — השקעות פיננסיות בע"מ.

מידע רב רבעוני נוסף ראה בתוספת ו' ו-ז' שבסקירת ההנהלה.
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המבנה וההתפתחות של הנכסים וההתחייבויות

המאזן של קבוצת לאומי הסתכם ב-31 בדצמבר 2005 ב-272.8 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-255.8

מיליארד ש"ח בסוף 2004 — עלייה של 6.7%; ושל הבנק הסתכם ב-31 בדצמבר 2005 ב-222.4

מיליארד ש"ח לעומת 210.5 מיליארד ש"ח בסוף 2004.

ערך הנכסים הנקובים במטבע חוץ והצמודים למטבע חוץ מסך נכסי הקבוצה הינו כ-124.8 מיליארד

ש"ח, כ-45.7% מסך הנכסים. בשנת 2005 פוחת השקל ביחס לדולר של ארה"ב ב-6.85% וביחס

לסל המטבעות ב-1.66% ויוסף ביחס לארו ב-7.32%. 

סך כל הנכסים בניהול הקבוצה — סך כל המאזן וכן תיקי ניירות ערך של הלקוחות, קופות גמל

וקרנות השתלמות, מסתכמים בכ-565 מיליארד ש"ח, לעומת 488 מיליארד ש"ח בסוף 2004, 

(123 מיליארדי דולר ו-113 מיליארד דולר בהתאמה) כמפורט להלן.

להלן ההתפתחות בסעיפי המאזן העיקריים:א.

הבנקמאוחד

31 בדצמבר31 בדצמבר

שיעורשיעור 
השינוי20052004השינוי20052004

%במיליוני ש"ח%במיליוני ש"ח

272,824255,7826.7222,387210,4745.7סך כל המאזן

221,828209,6525.8187,687177,6035.7פיקדונות הציבור

אגרות חוב, שטרי התחייבות 
17,25311,25653.35,2204,64312.4וכתבי התחייבות נדחים 

(2.7)3,7413,846(23.1)4,3475,655פיקדונות מבנקים

35,38130,03317.851,18746,6359.8מזומנים ופיקדונות בבנקים

47,82543,5439.830,11126,97011.6ניירות ערך

177,255169,3534.7122,182118,1353.4אשראי לציבור

2,8432,6686.62,4102,2387.7בניינים וציוד

להלן ההתפתחות בסעיפים חוץ-מאזניים עיקריים:ב.

הבנקמאוחד

31 בדצמבר31 בדצמבר

שיעורשיעור 
השינוי20052004השינוי20052004

%במיליוני ש"ח%במיליוני ש"ח

(29.2)1,6452,323(19.5)2,3702,945אשראי תעודות

5,7174,65622.813,24612,3207.5ערבויות להבטחת אשראי

5,4325,3182.1(0.5)5,9736,006ערבויות לרוכשי דירות

10,11010,1040.113,14112,0638.9ערבויות והתחייבויות אחרות

5,3305,0525.53,3603,2184.4התחייבויות בגין כרטיסי אשראי

(6.4)106,890114,241(12.3)112,610128,427מכשירים נגזרים*

134,451110,02022.2127,250112,01913.6אופציות מכל הסוגים

ונגזרי אשראי. future ,swap* כולל עיסקאות "פורוורד", חוזי החלפות פיננסיות, 
פירוט נוסף — ראה בבאור 18(א) ו-(ו) לדוחות הכספיים.
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להלן התפתחות ביתרות לקוחות הקבוצה בשוק ההון:ג.

שיעור מאוחד

השינוי20052004

*%במיליוני ש"ח

245,579188,92730.0תיקי ניירות ערך של לקוחות

44,74833,73532.6מזה: בניהול קרנות נאמנות

36,02633,0569.0קופות גמל 

10,6199,9706.5קרנות השתלמות

* לרבות עליית שווי השוק של ניירות ערך.

פיקדונות הציבור

פיקדונות הציבור בקבוצה הסתכמו בסוף 2005 ב-221.8 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-209.7 מיליארד

ש"ח בסוף 2004, גידול בשיעור של 5.8%. 

כמו כן גייסה הקבוצה מהציבור אגרות חוב, כתבי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים שיתרתם בסוף

2005 כ-17.3 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-11.3 מיליארד ש"ח בסוף 2004. פיקדונות הציבור, אגרות

חוב, וכתבי התחייבות נדחים גדלו ב-2005 בשיעור של 8.2% ומהווים יחד 87.6% מסך כל המאזן.

להלן תמהיל פיקדונות הציבור לפי סוגים ומגזרי הצמדה:

31 בדצמבר 2005

פיקדונותתוכניותלזמן לפי
סך הכלמיועדיםחסכוןקצובדרישה

במיליוני ש"ח%%%%

מטבע ישראלי:

423853781,777לא-צמוד

13856333,783-צמוד למדד

מטבע חוץ:

584910-105,970כולל צמוד מטבע חוץ

298לא כספי

100100100100

29,584179,22912,98827221,828סך הכל במיליוני ש"ח

31 בדצמבר 2004

פיקדונותתוכניותלזמן לפי
סך הכלמיועדיםחסכוןקצובדרישה

במיליוני ש"ח%%%%

מטבע ישראלי:

384271980,668לא-צמוד

14838135,619-צמוד למדד

מטבע חוץ:

624410-93,210כולל צמוד מטבע חוץ

155----לא כספי

100100100100

29,250164,31016,06428209,652סך הכל במיליוני ש"ח

העלייה בהיקף פיקדונות הציבור בשנת 2005 הייתה בעיקר בפיקדונות במטבע חוץ כולל צמוד

למטבע חוץ שגדלו בסך 12.8 מיליארד ש"ח ובפיקדונות בשקלים לא צמודים בסך 1.1 מיליארד

ש"ח. פיקדונות בשקלים צמודי מדד ירדו בסך 1.8 מיליארד ש"ח, בעיקר בתכניות חסכון הצמודות

למדד. בניטרול השפעת השינויים בשער החליפין של השקל, גדלו פיקדונות הציבור בשיעור 

של 4.4%.
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להלן ההתפתחויות בסוגי הפיקדונות השונים:

פיקדונות הציבור הנקובים במטבע חוץ והצמודים למטבע החוץ עלו בשיעור של 13.7% לעומת -

31 בדצמבר 2004.

פיקדונות הציבור בשקלים לא-צמודים עלו ב-1.4% לעומת 31 בדצמבר 2004, כתוצאה מהעדפת—

הציבור פיקדונות אלו לסוגיהם וזאת על רקע הריבית הריאלית הגבוהה במגזר זה.

פיקדונות צמודים למדד ירדו ב-5.2% לעומת 31 בדצמבר 2004 וזאת בעיקר בשל הציפיות-

לאינפלציה נמוכה ב-2005 אשר גרמה לשינוי בהרכב תיק הנכסים הכספיים של הציבור. 

(מוצרים מובנים).productsstructuredהבנק מפתח ומפעיל מוצרי השקעה פיננסיים מסוג ה-

קיימים סוגים שונים של מוצרים מובנים המציעים ללקוחות אפיק השקעה חדשני, בהיותם כוללים,

מחד, הבטחה של הקרן במלואה או בחלקה, ומאידך, סיכוי לתשואה גבוהה מזו שנותנות השקעות

חסרות סיכון. הויתור על הריבית חסרת הסיכון, מאפשר רכישת נגזרים פיננסיים על נכסי בסיס

שונים, כגון: אופציות על ריביות, אופציות על מניות ומדדי מניות, אופציות על שערי חליפין ונגזרי

אשראי ועוד, שהם מרכיב במוצר המובנה. בפיקדונות המובנים המוצאים על ידי הקבוצה, הבטחת

הקרן הינה מלאה, ואילו באגרות חוב מובנות, הבטחת הקרן הינה לעיתים חלקית. טווח הזמנים של

המוצרים המובנים נע בין טווח קצר, לעיתים אפילו חודש ימים, ועד טווח ארוך של עד 15 שנים.

בשנת 2005 הורחב מגוון המוצרים המובנים של הקבוצה, הן מבחינת הרכב נכסי הבסיס והן

מבחינת סוגי האופציות הגלומות במוצרים, זאת בהתאם להתפתחויות הכלכליות בשווקים השונים

על פי הערכות האנליסטים של הבנק. 

ביוני 2005, תוקן חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 והוחל

על מוצרים מובנים. כן הוגדרו המוצרים המובנים כעסקאות בסיכון מיוחד. יצויין כי עוד קודם לתיקון

החוק, ניתן הייעוץ בבנק לגבי מוצרים מובנים באמצעות יועצים מורשים.

בשנתיים האחרונות חלה ירידה מסוימת בהיקף גיוסי הכספים באמצעות מוצרים מובנים בקבוצת

לאומי לעומת שנת 2003, בין היתר על רקע עליית הריבית על הדולר. בשנת 2005 בוצעו בקבוצת

לאומי עיסקאות במוצרים אלה בהיקפים של כ-1.4 מיליארד דולר לעומת כ-2.0 מיליארד דולר

ב-2004. 

יתרת הפיקדונות המובנים הסתכמה ביום 31 בדצמבר 2005 בסך 4.5 מיליארד ש"ח בדומה לסוף

.2004

להלן התפתחות פיקדונות הציבור לפי מגזרי פעילות עיקריים:

השינוי20052004מגזר

%במיליוני ש"ח

110,364107,9592.2משקי בית

11,39111,2840.9עסקים קטנים

28,61627,5643.8בנקאות עיסקית

23,92219,65221.7בנקאות מסחרית

3,1502,19143.8בניה ונדל"ן

35,00831,48611.2בנקאות פרטית

— פיקדונות אלה כוללים מקורות ממשלתיים, שהועמדו בשנים קודמות לרשותפיקדונות מממשלות 

הבנקים בעיקר לפריסת חובות הקיבוצים, וכן פיקדונות למתן אשראים לדיור לציבור הזכאים.

פיקדונות הממשלה למתן אשראי על אחריותה קוזזו מהאשראי והם מסתכמים ב-9.4 מיליארד ש"ח.

סעיף זה כולל גם פיקדונות של ממשלות זרות בשלוחות בחו"ל שהסתכמו בסוף 2005 בכ-0.6

מיליארד ש"ח לעומת 1.1 מיליארד ש"ח בסוף 2004.



התפתחות�מזומנים
ופיקדונות�בבנקים
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*:םפיקדונות בבנקיא.

31 בדצמבר 312004 בדצמבר 2005

בבנקיםבבנקים
בבנקיםמרכזייםבבנקיםמרכזיים

במיליוני ש"ח

מטבע ישראלי:

4,848788,549161לא-צמוד

507-532-צמוד מדד

93427,69068318,959מט"ח כולל צמוד מט"ח

5,78228,2759,23219,652סך כל הפיקדונות בבנקים

* בנקים מרכזיים ומסחריים.

בסך כל הפיקדונות בבנקים היתה עלייה בשיעור של 17.9%.

:םפיקדונות מבנקיב.

31 בדצמבר 312004 בדצמבר 2005

מבנקיםמבנקים
מבנקיםמרכזייםמבנקיםמרכזיים

במיליוני ש"ח

מטבע ישראלי:

517232446-לא-צמוד

1,345-2,594-צמוד מדד

2,48512,382-מט"ח כולל צמוד מט"ח

4,3472335,422-סך כל הפיקדונות מבנקים

על פי החוק, רשאי בנק ישראל לתת הלוואות לתאגידים הבנקאיים כנגד ביטחונות. לצורך כך,

משמשים בעיקר פיקדונות הבנק בבנק ישראל. ביום 31 בדצמבר 2005 היו סך כל הפיקדונות של

הקבוצה בבנק ישראל 5.4 מיליארד ש"ח, וכנגדם הסתכמו ההלוואות מבנק ישראל בסך 232 מיליון

ש"ח בלבד.

ביום 17 באוגוסט 2005 חתם הבנק על אגרת חוב לטובת בנק ישראל להבטחת אשראי שהבנק

קיבל או יקבל מבנק ישראל. כערובה לנ"ל הבנק שיעבד לטובת בנק ישראל בשעבוד שוטף את

מלאי אגרות החוב מסוג מק"מ, גילון, שחר וגליל עד לסך של 5.0 מיליארד ש"ח. 

כפי שניתן לראות מלוחות אלה, מצב הנזילות בקבוצה חיובי ביותר, ולקבוצה פיקדונות נטו בבנקים

בהיקף של 29.7 מיליארד ש"ח.

האשראי לציבור

האשראי לציבור — בקבוצת לאומי הסתכם בסוף 2005 ב-177.3 מיליארד ש"ח לעומת 169.4

מיליארד ש"ח בסוף 2004, גידול בשיעור של 4.7%, (בבנק גידול של 3.4%). האשראי לציבור מהווה

65.0% מסך כל המאזן (לעומת 66.2% בסוף 2004).

האשראי לציבור, מנוטרל מהשפעת השינויים בשער החליפין של השקל, גדל בשיעור של 3.3%.

בנוסף, יש לציין כי ההשקעות בעיקר באגרות חוב של חברות גדלו ב-2005 בכ-32% ומסתכמות

לסוף 2005 בכ-16.7 מיליארד ש"ח. הגידול המשוקלל של שני הסעיפים הנ"ל היה בשיעור של 

6.4% ב-2005.
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להלן תמהיל האשראי לציבור לפי סוגים ומגזרים:

השינוי31 בדצמבר 312004 בדצמבר 2005

%% בתמהילבמיליוני ש"ח% בתמהילבמיליוני ש"ח

62,3633555,2203312.9לא-צמוד

52,5693051,015303.0צמוד מדד

(1.3)62,3233563,11837מט"ח, כולל צמוד מט"ח

177,255100169,3531004.7סך הכל

עיקר הגידול באשראי לציבור היה בשקלים לא צמודים בסך 7,143 מיליון ש"ח, 12.9%. האשראי

לציבור במטבע הצמוד למדד גדל בסך 1,554 מיליון ש"ח.

האשראי לציבור במטבע חוץ ובצמוד מטבע חוץ ירד בסך 795 מיליון ש"ח, וזאת למרות הפיחות

בשקל לעומת הדולר בשיעור של 6.85%.

סך כל האשראי לציבור שקוזז מפיקדונות לפי מידת הגבייה הסתכם בקבוצה בסך 11.6 מיליארד

ש"ח. כ-81.0% מהאשראי ניתן מפיקדונות הממשלה לפי מידת הגבייה למימון משכנתאות.

להלן התפלגות האשראי במטבע חוץ כולל צמוד מטבע חוץ לפי מטבעות עיקריים:

31 בדצמבר 312004 בדצמבר 2005

במיליוני ש"ח

47,55046,280דולר ארה"ב

4,6635,883ארו

10,11010,955מטבעות אחרים

62,32363,118סך הכל

להלן התפתחות החבויות לענף בינוי ונדל"ן:

31 בדצמבר

השינוי20052004

%במיליוני ש"ח

(2.4)32,49233,285סיכון אשראי מאזני

(0.5)5,9736,006ערבויות לרוכשי דירות

9,3556,56242.5סיכון אשראי חוץ מאזני אחר

47,82045,8534.3סך הכל

האשראי בענף בינוי ונדל"ן בארץ (לפי דוח ענפי משק בתוספת ה' בסקירת ההנהלה)סך כל סיכון

עלה ב-2005 ב-5.0% סיכון האשראי לענף בינוי ונדל"ן בארץ מהווה כ-19.4% מסך כל סיכון האשראי

בארץ. מאידך, לפי כללי החישוב שקבע בנק ישראל לצורך קביעת שיעור המימון הענפי, סך כל

החבות בענף בבנק מגיעה לכ-20.22% מסך כל החבויות בארץ, ולכן יש חריגה ענפית לאשראי של

כ-0.22% לעומת חריגה בשיעור של 0.73% בסוף שנת 2004.

בגין חריגה ענפית זו קיימת הפרשה נוספת של כ-10.8 מיליון ש"ח.
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התפלגות�האשראי
לציבור�לפי�ענפי�משק

פרטיים

מסחר,2הארחה,2תחבורה2ותקשורת

בניה

שרותים2ציבוריים

שרותים2עסקיים2ופיננסיים

חקלאות

תעשיה

28%

18%

16%

16%

18%
3%

1%

להלן התפתחות האשראי לציבור לפי מגזרי פעילות עיקריים:

31 בדצמבר

השינוי20052004מגזר

%במיליוני ש"ח

43,66841,0076.5משקי בית

13,47612,7335.8עסקים קטנים

32,35030,1027.5בנקאות מסחרית

57,36054,1715.9בנקאות עיסקית

(6.2)24,49026,112בניה ונדל"ן

4,6784,5732.3בנקאות פרטית

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

למשקי בית ב-15.4%. ההלוואות לדיור הסתכמו בסוף 2005 ב-32.4 מיליארד ש"ח וגדלו בשיעור

של 3.5%.

באשראי במגזר הבניה והנדל"ן היתה ירידה של כ-1.7 מיליארד ש"ח בפעילות הבנק בארץ.-

נתונים נוספים בקשר עם התפתחות האשראי וסיכוני האשראי לפי ענפי משק ראה בתוספת ה' לדוח.

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

31 בדצמבר 312004 בדצמבר 2005

שיעורשיעורסיכון אשראישיעורסיכון אשראי
השינוימסך הכלכולל לציבורמסך הכלכולל לציבורענפי משק

%%במיליוני ש"ח%במיליוני ש"ח

2,1600.82,0040.87.8חקלאות

35,70914.414.2 (1)40,77715.2תעשיה

47,82017.845,85318.54.3בינוי ונדל"ן

(19.5)2,7431.03,4061.4חשמל ומים

28,19111.37.6 (1)30,34011.3מסחר

בתי מלון, שירותי 
6,2732.36,2652.50.1הארחה ואוכל

6,3602.45,6372.312.8תחבורה ואחסנה

8,4443.28,3073.41.6תקשורת ושירותי מחשב

28,21411.420.4 (1)33,96712.7שירותים פיננסיים

7,5702.87,1852.95.4שירותים עיסקיים אחרים

(2.3)7,7672.97,9523.2שירותים ציבוריים וקהילתיים

אנשים פרטיים — 
31,44811.728,73911.69.3הלוואות לדיור

42,23415.940,37416.34.6אנשים פרטיים — אחר

267,903100247,8361008.1סך הכל

לרבות סיכון אשראי חוץ מאזני ולרבות השקעות באגרות חוב של הציבור וכולל נכסים אחרים בגין מכשירים* 
נגזרים.

(1) הוצג מחדש.
פרטים נוספים על חלוקת האשראי לציבור לפי ענפי משק — ראה בתוספת ה' בסקירת ההנהלה.

בענפים ובמגזרים שיפורטו להלן ממשיך הבנק את הבקרה המוגברת לנוכח הרגישות ורמת הסיכון

הגבוהות יותר המאפיינים ענפים ומגזרים אלה. הבקרה כוללת, בין השאר, מתן דגש מיוחד להערכת

יכולת ההחזר של הלקוחות, הבטחונות המתקבלים מהם, רמת ההון העצמי והיכולת של הבעלים

לתמוך בחברות.

חלק מהמידע המפורט להלן הינו "מידע צופה פני עתיד". למשמעות מושג זה ראה בפרק "סביבה כללית
והשפעת גורמים חיצוניים על הפעילות, בסעיף "תיאור עיסקי התאגיד ומידע צופה פני עתיד בדוח הדירקטוריון"

לעיל בעמוד 42.
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ענף תעשיה

להלן התייחסות לפי תת ענפי התעשיה:

ענף תשומות לבנייה כולל חומרי בניין, מתכת ועץ (ללא ריהוט). בשנת 2004תשומות לבנייה — 

ובמחצית הראשונה של שנת 2005 נרשמה עלייה בפעילות לעומת שנת 2003. מבין ענפי התשומות

לבנייה, הציגו ענפי המתכת את הגידול המרשים ביותר בפעילות. בנוסף, חלה במהלך שנת 2005

התמתנות בקצב ההתכווצות של התוצר בענף הבנייה המקומי, כך שבאופן יחסי לשנים קודמות,

הצטמצמה ההשפעה השלילית של המיתון בענף הבנייה על ענף התשומות.

בשנת 2005 המשיכה מגמת ההתאוששות שהחלה בשנת 2004.ענף החברות עתידות הידע — 

המשך המגמה בא לידי ביטוי בשיפור בתוצאות הכספיות של החברות וכן ביכולת לגייס הון בארץ

ובחו"ל. 

בתחום החברות עתירות הידע, ניתן לאפיין שני סגמנטים מרכזיים: ציוד לענף התקשורת ומוליכים

למחצה.

בתחום זה נמשכת התאוששות משמעותית, שהביאה הן לשיפור בביצועיציוד לענף התקשורת —

החברות והן לזמינות גבוהה לגיוס כספים שלא מהמערכת הבנקאית ובעיקר הנפקות המשך בחו"ל. 

בתחום זה נמשכת מגמת הגידול בביקושים. מגמה זו יחד עם שינוייםתחום המוליכים למחצה — 

טכנולוגיים מביאה להאצת ההשקעות בפאבים קיימים כדי להתאימם לטכנולוגיות החדשות. 

בהיות ישראל מרכז סחר ביהלומים ובשים לב למבנה הריכוזי של ענף היהלומים, מממןיהלומים —

הבנק את הענף ובעיקר את החברות המובילות תוך בקרה ושליטה על החשיפה של קבוצת לאומי

לענף בסניף היהלומים בארץ ובמחלקת היהלומים והתכשיטים בשלוחת הבנק בארה"ב. מדיניות

החשיפה לענף היהלומים מוגדרת ומפוקחת קבוצתית.

ענף בינוי ונדל"ן — נחלק לשני תת-ענפים עיקריים:

האינדיקטורים השונים מצביעים כי בשנת 2005 נשמרה רמת פעילות אשר בדומהענף המגורים — 

לזו של שנת 2004 אופיינה בהאטה ניכרת בפעילות בהשוואה לשנים קודמות. רמת הפעילות

הנמוכה נתנה את ביטויה הן בהיבט הביקושים והן בהיבט ההיצעים ומורגשת ביתר שאת בעיקר

באזורי הפריפריה כדוגמת הגליל והנגב.

מספר התחלות הבניה בשנת 2005 נאמד בכ-29 אלפי יח"ד, נתון המהווה גידולבצד ההיצע —

מזערי של כ-2% לעומת מספר התחלות הבניה בשנת 2004. בשנת 2005 הסתיימה בנייתן של 

כ-31 אלפי יח"ד לעומת כ-33 אלפי יח"ד בשנה הקודמת.

מלאי הדירות החדשות שלא נמכרו הולך ופוחת בהתמדה לאורך השנים האחרונות. נכון לחודש

ספטמבר 2005 נאמד מלאי זה בכ-18.0 אלפי יח"ד (ירידה של כ-8% לעומת דצמבר 2004) והוא

מספיק ל-12.8 חודשים בהתאם לקצב המכירות הממוצע בשנת 2005.

מצד הביקושים נשמרה רמת הביקושים הנמוכה אשר מאפיינת את השוק בשנים האחרונות.

המאופייןLending)(Constructionחלק מהותי ממימון הבנייה נעשה במתכונת "הפרויקט הסגור" 

בבחינה תקופתית ובמעקב צמוד בסיוע מפקחי בנייה חיצוניים.

בשנת 2005 נותרו עדיין היצעים גדולים בהיקף של עשרות אלפי מ"ר שלענף הנכסים המניבים — 

שטחים להשכרה בנכסים מניבים, בעיקר בייעוד למשרדים ברמת גימור גבוהה.

צמיחת המגזר העיסקי בשנת 2005, תוך ציפיות להמשך המגמה בשנים הקרובות, הביאה להגדלת

הביקושים לשטחים להשכרה. גידול זה בביקושים נספג כולו בהיצעים הקיימים.

השיפור במצב הכלכלי במשק והרגיעה הבטחונית היחסית הביאו לכך שנרשמהענפי המסחר — 

עלייה בהיקף המכירות של הענף. על פי נתוני הלמ"ס לאוקטובר 2005, הפדיון במסחר הקמעונאי

עלה בכ-4.6% ובמסחר הסיטונאי נרשמה עלייה של כ-5.4%, לעומת 2004.
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יחד עם זאת, ולמרות השיפור הנזכר לעיל, המשיכה התחרות החריפה בתחום מכירת המזון, הן בין

הרשתות המאורגנות והן בינן לבין הרשתות הפרטיות ("הרשת הרביעית"). שיאה של התחרות בא

לידי ביטוי בבקשה לצו הקפאת הליכים מצד רשת קלאבמרקט, אשר נרכשה בתהליך קצר יחסית

על ידי רשת שפר סל. התחרות החריפה בענף המסחר על תחומיו השונים, יחד עם תנודות בשערי

המטבע ובמחירי חומרי הגלם, מחייבים את הבנק לנקוט במדיניות זהירה, בבקרה מוגברת, ובחינה

מתמדת של נאותות ההפרשות בתחום.

המגמה החיובית שאפיינה את הענף בשנת 2004ענף בתי המלון שירותי הארחה ואוכל — 

המשיכה, ואף ביתר שאת, בשנת 2005. המשך השיפור נבע בעיקר מגידול במספר לינות התיירים,

בהן חל גידול של כ-40% ביחס לשנת 2004, לעומת גידול של 1% בלבד בלינות הישראלים. סך הכל

מספר הלינות גדל ב-12% בממוצע. תפוסת החדרים גדלה ב-16% לעומת 2004. הגידול בתיירות

הנכנסת נובע מהרגיעה הביטחונית היחסית, אך ניכרת גם פעילות ערה יותר מצד משרד התיירות

לעידוד התיירות הנכנסת.

על אף האמור לעיל, ראוי לציין כי לינות התיירים עדיין נמוכות ב-30% לעומת שנת 2000 וערעור

במצב הביטחוני עלול להסיג את הענף לאחור.

על רקע השיפור בענף והתחזיות להמשך צמיחתו והסטגנציה היחסית במספר החדרים בענף מאז

שנת 2000, אנו עדים לאחרונה לעסקאות למכירת/רכישת בתי מלון ואף נשקלות השקעות בשיפוץ

בתי המלון הקיימים ובהקמת בתי מלון חדשים.

שירות החוב של רוב בתי המלון השתפרה על רקע המתואר לעיל ועל רקע עלייה זוחלת במחירים. 

עם זאת, ממשיך הבנק לנקוט במדיניות זהירה יחסית במימון העוסקים בתחום.

הענף מורכב מ-3 תתי ענפים עיקריים: תקשורת קווית (פנים ארציתענף שירותי תקשורת — 

ובינלאומית), תקשורת סלולרית, טלויזיה רב ערוצית. 

בתחום התקשורת הפנים ארצית ניתן בנובמבר 2003 רשיון לחברות הכבליםתקשורת קווית — 

לספק שרותי מפעיל פנים ארצי (מפ"א). בסוף שנת 2004 החלו חברות הכבלים להציע שרות זה

ובמהלך שנת 2005 הגיע מספר המנויים ל-75 אלף. כמו כן, חברות נוספות בתחום התקשורת קיבלו

רשיון מפעיל פנים ארצי וחברות אחרות הגישו בקשות לרשיון דומה. הרשיונות הנ"ל מכוונים בעיקר

למגזר העיסקי ו/או ללקוחות קיימים של החברות. 

חברות הסלולר ממשיכות להציג רווחיות ויכולת יצור מזומנים טובה. למרותתקשורת סלולרית — 

ההשפעה השלילית של הנחיות רגולטוריות דוגמת הפחתת דמי הקישוריות, הצליחו החברות

באמצעות תהליכי התייעלות והעלאת מחירים להציג תוצאות עיסקיות טובות. בנוסף, חלה ירידה

משמעותית בעלות ההשקעות הנדרשות למעבר לטכנולוגיות מתקדמות, עובדה שעשויה לתרום

ליכולתן הפיננסית של החברות. 

ביום 11 בספטמבר 2003 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב הסדרטלויזיה רב ערוצית — 

נושים ללקוח בענף התקשורת (טלויזיה רב ערוצית ולווין). ההסדר קובע, בין היתר, גם את אופן

חלוקת התמורות ממימוש נכסים ו/או חלוקת העודפים מפעילות החברה בין הנושים למיניהם בכלל

ובין הבנקים המובטחים בינם לבין עצמם בפרט. כל האישורים הרגולטוריים שהיו דרושים להפעלת

ההסדר התקבלו והחברה יצאה מהקפאת הליכים בינואר 2004. החברה ממשיכה להיות מנוהלת על

ידי הנאמן כשמניותיה מוחזקות בידיו לטובת הבנקים המובטחים והוא גם מפקח על ביצוע הסדר

הנושים.

בעלי המניות בחברת הכבלים והבנקים המחזיקים במניות החברה, סיכמו לאחרונה את עיקרי מיזוג

חברות הכבלים. מיזוג חברות הכבלים מותנה בחתימה על הסכם מימון בין החברות ובין הבנקים.

במסגרת המיזוג תקלוט מת"ב את פעילות כל שאר חברות הכבלים ותנפיק לבעלי מניות חברות

הכבלים האחרות, מניות בחברה הממוזגת על פי מספר המנויים היחסי של כל אחת מהחברות.

הבנקים צפויים להחזיק במניות החברה הממוזגת בנפרד זה מזה, ובשיעור מצטבר אשר יפחת

מ-30% בסך הכל.

ב-17 ביוני 2004 נכנס לתוקף חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 31 והוראתהרשויות המקומיות — 

שעה), התשס"ד-2004 ("התיקון לחוק"). מטרת התיקון לחוק, כפי שהוצהרה על ידי הממשלה, היתה

לאפשר לרשויות מקומיות במצוקה לבצע תכנית הבראה בליווי חשב מלווה ולשם כך ליהנות

מחסינות מפני נושים לתקופה מוגבלת.
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בנוסף, התיקון לחוק מגביל, למשך כל תקופת תכנית ההבראה, את השימוש בכספים שיסווגו

במסגרת תכנית ההבראה כ"כספי הבראה", ומונע מימוש או יצירה של שעבוד, המחאה או עיקול

של אותם כספים למשך כל תקופת תכנית ההבראה. בהגדרת "כספי הבראה" נכללות בין היתר

הקצבות מיוחדות לשם כך מאת המדינה (שאינן הקצבות שוטפות).

מכיוון שהתיקון לחוק פגע בהסכמים חתומים של הבנק עם ממשלת ישראל בגין חובות והסדרים

שנעשו בעבר עם מגזר הרשויות המקומיות, וכאמור פגע בבטוחות שקיבל הבנק להבטחת אשראי

זה, החליטה הנהלת הבנק להקפיא העמדת אשראי חדש לרשויות מקומיות.

בעקבות הסכמה שהושגה בין הבנקים לבין משרד האוצר ומשרד הפנים, הבנק החליט בתחילת

2005 לחדש באופן סלקטיבי את מתן האשראי לחלק מהרשויות המקומיות. כל בקשה נבדקת לגופו

של ענין, תוך שהבנק נוקט משנה זהירות.

באוגוסט 2005 אישר דירקטוריון הבנק מערכת פרמטרים חדשה לליווי פיננסי של הרשויות

המקומיות בבנק, הבודקת, בין היתר, את חלקו בכל רשות, את כושר שירות החוב שלה ואת

התקופה בה תוכל הרשות לפרוע חובותיה לבנק. 

כתוצאה משינוי הפרמטרים חל שינוי גם במערכת דירוג הסיכון של הרשויות המקומיות.

אנשים פרטיים

מגזר האנשים הפרטיים מתייחס למשקי הבית. האצת קצב הצמיחה בשנת 2005 ובפרט הגידול

הריאלי של כ-2.0% בצריכה הפרטית לנפש משקפים המשך מגמה ששררה בשנת 2004 הנסמך גם

על ציפיות חיוביות לשיפור במצב משקי הבית. השיפור בתנאי הרקע, כמו הריבית הריאלית הנמוכה

יחסית לשנים קודמות, הגידול בשכר הריאלי ומגמת הירידה בשיעור האבטלה, תומכים בהתרחבות

הביקוש לאשראי מצד ענף משק זה.

משכנתאות-הלוואות דיור

בשנת 2005 נרשם גידול בביצוע של הלוואות לדיור לציבור שניתנו על ידי הבנקים למשכנתאות

אשר היקפן הגיע לסך של כ-23 מיליארד ש"ח לעומת סך של כ-22.7 מיליארד ש"ח אשתקד, גידול

של כ-1.3%. ברקע הנתונים ניתן להצביע על סימנים ראשונים של גידול בפעילות בשוק הדיור לאחר

מספר שנים של צמצום, אף כי השפעתו על ענף המשכנתאות עד כה היתה מינורית: נרשם גידול

בהתחלות הבנייה בשנת 2005 בהשוואה ל-2004, וכן גדל מספר הדירות החדשות שנמכרו בסקטור

הציבורי והפרטי (כולל דירות בבנייה עצמית). יחד עם זאת, נראה כי ההתאוששות התמקדה באזורי

ביקוש יקרים שבהם שיעור המימון באמצעות הון עצמי גבוה יותר לעומת אזורי פריפריה התלויים

יותר במימון חיצוני ובהם נרשמה ירידה חדה בהיקפי הפעילות. מחירי הדירות בבעלות, המהווים

חלק ממדד המחירים לצרכן, עלו בשנה שחלפה בכ-6.8%.
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להלן נתונים נוספים על האשראי הכולל

* וסיכון אשראי חוץ-מאזני לפי גודל האשראי ללווהרלהלן התפלגות סך כל האשראי לציבו
בודד:

31 בדצמבר 2005

שיעורשיעורשיעור
מסך הכלמסך הכלממספר
אשראי חוץהאשראיסך הכל

מאזניהמאזניהלוויםתקרת האשראי באלפי ש"ח

%עדמ- 

08083.04.216.1

8060015.118.814.6

6001,2001.05.22.3

1,2002,0000.32.81.3

2,0008,0000.49.05.2

8,00020,0000.19.06.2

20,00040,0000.19.07.6

40,000200,0000.00319.421.8

200,000800,000.00**17.614.9

5.010.0***00.מעל 800,000

100.0100.0100.0סך הכל

31 בדצמבר 2004

שיעורשיעורשיעור
מסך הכלמסך הכלממספר
אשראי חוץהאשראיסך הכל

מאזניהמאזניהלוויםתקרת האשראי באלפי ש"ח

%עדמ- 

08082.04.117.3

8060016.219.216.4

6001,2000.94.82.3

1,2002,0000.32.71.3

2,0008,0000.48.85.3

8,00020,0000.19.46.6

20,00040,0000.18.37.4

40,000200,0000.00420.320.6

200,000800,000.000**19.915.3

2.57.5***000.מעל 800,000

100.0100.0100.0סך הכל

לאחר ניכוי הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים.*
ב-2005 — 41 לווים וב-2004 — 36 לווים.**

ב-2005 — 12 לווים וב-2004 — 7 לווים.***
פרטים נוספים על חלוקת האשראי לפי גודל — ראה בבאור 4(ה) לדוחות הכספיים.

חבות ששת קבוצות הלווים הגדולות מהוות ב-31 בדצמבר 2005 11.1% מסך כל סיכון האשראי,

ו-118.0% מההון המחושב למגבלת ששת קבוצות הלווים הגדולות (המגבלה הינה 135% מההון,

בהתאם להוראות המעבר ב-31 בדצמבר 2005 140%).
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חובות בעייתיים

להלן ריכוז נתונים על סיכון האשראי הבעייתי הכולל לציבור שבאחריות הקבוצה בניכוי הפרשות

ספציפיות לחובות מסופקים:

אשראי למגזראשראי ללווים 
סך הכל (7)החקלאי (6)אחרים

200520042005200420052004

במיליוני ש"ח

חובות בעייתיים (1)

2,3512,491801112,4312,602שאינם נושאים הכנסה

842579143259985838שאורגנו מחדש (2)

1,0111,16659441,0701,210מיועדים לארגון מחדש (3)

69474846698754בפיגור זמני

11,93412,76947047712,40413,246*תבהשגחה מיוחד

סך הכל אשראי מאזני 
16,83217,75375689717,58818,650ללווים בעייתיים (1)

סיכון אשראי חוץ מאזני 
1,9512,2711091132,0602,384*)ללווים בעייתיים (1)(5

נכסים אחרים בגין מכשירים
153771315480םנגזרים של לווים בעייתיי

סיכון אשראי כולל בגין 
18,93620,1018661,01319,80221,114לווים בעייתיים (1)

נכסים שהתקבלו בגין 
2414--2414אשראים שסולקו

*מזה: חובות בגינם קיימת 
6,6746,8092622656,9367,074הפרשה ספציפית (4)

*מזה: אשראי לדיור שבגינו
592621--592621קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור

לא כולל חובות בעייתיים המכוסים על ידי בטחונות המותרים לניכוי לצורך מגבלות על חבות של לווה ושל(1)
קבוצת לויים (הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 313).

אשראי שאורגן מחדש במהלך השנה השוטפת וכן אשראי שאורגן מחדש בשנים קודמות עם ויתור על(2)
הכנסות.

אשראי ללווים אשר לגביו קיימת החלטה של הנהלת התאגיד הבנקאי על ארגון מחדש, אך הארגון מחדש(3)
טרם בוצע בפועל.

למעט אשראי לדיור שבגינו קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור.(4)
כפי שחושב לצורך מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים, למעט בגין ערבויות שנתן לווה להבטחת(5)

חבות של צד שלישי.
כולל מפעלי תעשייה במגזר החקלאי.(6)
אשראי ללווים בעייתיים כמפורט במתכונת הגילוי.(7)

ההיקף הגדול של החובות הבעייתיים, בעיקר בבנק, הינו תוצאה של ההאטה הממושכת שהיתה

בפעילות הכלכלית במשק בשנים 2001 עד 2003, והשפעתה השלילית על מצב הלווים ועל כושר

ההחזר שלהם. כתוצאה, נדרש יתר מעקב ופיקוח אחר לווים אלה.

הקיטון בהיקף החובות הבעייתיים היה בשיעור של 6.2% ובחובות שאינם נושאים הכנסה חל קיטון

בשיעור של 6.6% לעומת שנת 2004.

בחבות בהשגחה מיוחדת חל קיטון בשיעור של 6.4%. בקבוצה זו מסווגים חובות שעל פי הגדרות

בנק ישראל, הנהלת הבנק רואה צורך להגביר בהם את המעקב והפיקוח אולם אינה צופה הפסדי

אשראי בגינם וכן יתרת חבות של לווה שחלק אחר ממנה הוגדר כחוב בעייתי בסיווג אחר. מהחבות

בהשגחה מיוחדת סך של 4.3 מיליארד ש"ח הינו תוצאתי וסך כ-8.1 מיליארד ש"ח הינו על פי

החלטת ההנהלה.
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היתרה המצטברת של ההפרשה הכללית וההפרשה הנוספת לחובות מסופקים (לפי מאפייני סיכון

שהוגדרו על ידי המפקח על הבנקים) בבנק ובחברות המאוחדות שלו הסתכמה בסוף 2005 ב-1,040

מיליון ש"ח (מהווה כ-0.39% מסך כל סיכוני האשראי), בהשוואה ל-1,041 מיליון ש"ח בסוף שנת

2004 (כ-0.43% מסך כל סיכוני האשראי).

פירוט נוסף לאשראי בעייתי — ראה בבאור 4 לדוחות הכספיים ובסקירת ההנהלה תוספת ה'.

ב-31 בדצמבר 2005 הסתכם ב-848 מיליון ש"ח וירד ב-115 מיליון ש"חהאשראי לממשלות 

(11.9%) לעומת 31 בדצמבר 2004. 

ניירות ערך

ניירות ערך ב-31 בדצמבר 2005 הסתכמו ב-47,825 מיליון ש"ח, עלייה של 4,282 מיליון ש"ח 9.8%

בהשוואה ל-31 בדצמבר 2004, בעיקר כתוצאה מגידול של 4,021 מיליון ש"ח בהשקעות בניירות

ערך במטבע חוץ. 

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

מוחזקות לפדיון.

ניירות ערך למסחר מוצגים במאזן לפי שווי הוגן, וההפרש בין השווי ההוגן לעלות המופחתת נזקף

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

המופחתת מוצג בסעיף נפרד בהון העצמי בניכוי המס המתייחס. אגרות חוב המוחזקות לפדיון

מוצגות לפי עלות מופחתת.

נכון ל-31 בדצמבר 2005 מסווג כ-77.5% מתיק הנוסטרו של הקבוצה כזמין למכירה וכ-14.9% כתיק

למסחר, מה שמקנה נזילות גבוהה וניהול גמיש של תיק ניירות הערך. כ-4.1% משווי ניירות הערך

הנן השקעות במניות של חברות שאינן מוצגות על בסיס השווי המאזני, אלא לפי עלות או שווי שוק

של המניות הנסחרות בבורסה.
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להלן סיווג סעיף ניירות הערך במאזן המאוחד ליום 31 בדצמבר 2005 בהתאם להוראות הנ"ל:

31 בדצמבר 2005

הפסדים שטרםרווחים שטרם
הערךשווימומשו מהתאמותמומשו מהתאמותעלות

במאזןהוגןלשווי הוגןלשווי הוגןמופחתת

במיליוני ש"ח

אגרות חוב

3,6973,635(12)3,63574מוחזקות לפדיון

35,42535,425(303)35,511217זמינות למכירה

6,8056,805(14)6,74574למסחר

מניות וקרנות נאמנות

1,6601,660(3)1,426237זמינות למכירה

300300(3)29310למסחר

47,88747,825(335)47,610612סך כל ניירות הערך

31 בדצמבר 2004

הפסדים שטרםרווחים שטרם
הערךשווימומשו מהתאמותמומשו מהתאמותעלות

במאזןהוגןלשווי הוגןלשווי הוגןמופחתת

במיליוני ש"ח

אגרות חוב

4,5514,389(8)4,389170מוחזקות לפדיון

31,46531,465(138)31,218385זמינות למכירה

5,5945,594(2)5,463133למסחר

מניות וקרנות נאמנות

1,4231,423(1)1,32797זמינות למכירה

672672(4)60373למסחר

43,70543,543(153)43,000858סך כל ניירות הערך

בגין התיק הזמין למכירה נזקפו לקרן ההון בשנת 2005 התאמות לירידת ערך בסך 83 מיליון ש"ח

לעומת ירידת ערך בסך 45 מיליון ש"ח בשנת 2004. קרן ההון המצטברת מסתכמת בסך 97 מיליון

ש"ח ברוטו. בגין אגרות חוב למסחר נרשמו בדוח רווח והפסד בגין רווחים שמומשו ושטרם מומשו

בסך 13 מיליון ש"ח לעומת 26 מיליון ש"ח בשנת 2004. כמו כן נרשמו רווחים נטו ממכירת אג"ח

זמינות למכירה בסך של 91 מיליון ש"ח לעומת סך של 85 מיליון ש"ח בשנת 2004.

להלן פירוט הרכב ההשקעות באגרות חוב לפי סוגי הצמדות:

31 בדצמבר 312004 בדצמבר 2005

חברותממשלות ממשלת חברותממשלות ממשלת 
אחרותזרותישראלאחרותזרותישראל

במיליוני ש"ח

מטבע ישראלי:

--14,350--15,440לא-צמוד

1,320-5222,448-88צמוד למדד

1,46510,38416,7341,42610,15212,984מט"ח כולל צמוד מט"ח

18,22510,38417,25618,22410,15213,072סך הכל אגרות חוב
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תיק ניירות ערך של הקבוצה לסוף השנה מצביע על עלייה באגרות חוב במטבע חוץ ובאגרות חוב

הלא צמודות וירידה בצמודות מדד. כ-59.8% מהתיק מושקע באגרות חוב במטבע חוץ והצמודות

למטבע חוץ. 

בשנת 2005 חל גידול של כ-4,184 מיליון ש"ח (32.0%) בהשקעות של הקבוצה באגרות חוב של

חברות, יש לראות גידול זה יחד עם הגידול של האשראי לציבור.

לפרטים נוספים ראה בבאור 3 לדוחות הכספיים.

להלן נתונים על פעילות הקבוצה באגרות חוב:

20052004

במיליוני ש"ח

אגרות חוב שיצאו לפדיון ו/או נמכרו 
14,11811,242(מוחזקות לפדיון וזמינות למכירה)

17,79613,957רכישות אגרות חוב

רווח נטו מהשקעות באגרות חוב:

3,1011,508הכנסות מימון על בסיס צבירה—

9185רווח ממכירת אגרות חוב (זמינות למכירה)—

רווח שמומש ו/או טרם מומש מהתאמה —
1326לשווי הוגן של אגרות חוב למסחר

הבנק חבר במסלקת הבורסה לניירות ערך בע"מ ובמסלקת מעו"ף בע"מ. 

הבנק, כמו כל חבר מסלקת מעו"ף אחר, משעבד ניירות ערך מהנוסטרו להבטחת פעולות לקוחותיו,

פעולות הנוסטרו ובגין חלקו בקרן הסיכונים. כמו כן מבטיח השעבוד גם את חיובי חברי קרן

הסיכונים האחרים, וזאת אם השעבוד שהעמיד החבר האחר לא יספיק לכיסוי כל חיובי החבר

האחר, ובהתאם לחלקו היחסי של כל אחד מהחברים בקרן, עד לגובה הביטחונות שניתנו או עד

לגובה החיובים כלפי מסלקת מעו"ף לפי הנמוך. הבנק שיעבד, ליום 31 בדצמבר 2005, אגרות חוב

בהיקף של 1,874 מיליון ש"ח למסלקת המעו"ף להבטחת פעילות לקוחותיו ובגין הערבות ההדדית

של חברי המסלקה.

החל מ-15 במאי 2005 חל שינוי בהסדר הבטחונות למסלקת הבורסה הנדרש מאת חברי הבורסה.

החל ממועד זה, כל אחד מהחברים בקרן הסיכונים שיעבד לטובת מסלקת הבורסה בטחונות בגובה

חלקו היחסי בקרן, אשר יבטיחו את חיובי החבר כלפי המסלקה ואת חלקו של החבר בקרן

הסיכונים. כמו כן יבטיחו בטחונות אלו גם את חיובי חברי קרן הסיכונים האחרים, וזאת אם

הבטחונות שהעמיד החבר האחר לא יספיקו לכיסוי כל חיובי החבר האחר, ובהתאם לחלקו היחסי

של כל אחד מהחברים בקרן, עד לגובה הבטחונות שניתנו או עד לגובה החיובים כלפי מסלקת

הבורסה, לפי הנמוך. סך כל אגרות החוב ששועבדו על ידי הבנק, ליום 31 בדצמבר 2005 היתה 

93 מיליון ש"ח. עד ליום 15 במאי 2005 ניתנו על ידי חברי הבורסה ערבויות כחלק מהסדר

הבטחונות למסלקת הבורסה. 

ביום 17 באוגוסט 2005 חתם הבנק על אגרת חוב לטובת בנק ישראל להבטחת אשראי שהבנק

קיבל או יקבל מבנק ישראל. כערובה לנ"ל הבנק שיעבד לטובת בנק ישראל בשעבוד שוטף את

מלאי אגרות החוב מסוג מק"מ, גילון, שחר וגליל עד לסך של 5.0 מיליארד ש"ח. 

ליום 31 בדצמבר 2005 לא היו אשראים מבנק ישראל, מאידך יתרת הפיקדונות של הבנק בבנק

ישראל הסתכמה בסך 5.3 מיליארד ש"ח.
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להלן ההשקעות העיקריות במניות חברות ריאליות (רשומות על פי העלות בסעיף ניירות ערך)*:

חלק הבנק על בסיס מאוחד
ערך ההשקעהבהון הנפרע המקנה זכות

במאזן המאוחדלקבלת רווחים

31 בדצמבר31 בדצמבר31 בדצמבר31 בדצמבר

2005200420052004

במיליוני ש"ח%

19.019.0379379פז חברת נפט בע"מ

4.324.3272גיבור ספורט בע"מ

-5.0-79אפריקה ישראל נכסים בע"מ

* לפרטים בדבר השקעות ריאליות המוצגות לפי השווי המאזני ראה בעמוד 114.

בהתאם להוראות המפקח על הבנקים מיולי 2003 שונה סיווג של אשראי ללקוח מסוים שניתן

למימון רכישת מניות בענף התקשורת, מאשראי לציבור לסעיף ניירות ערך. שווי השוק של המניות

הנ"ל הרשומות בסעיף מניות זמינות למכירה ליום 31 בדצמבר 2005 היה 651 מיליון ש"ח. בגין

מניות אלה נזקפו לקרן ההון בשנת 2005 התאמות לשווי שוק בסך של 96 מיליון ש"ח וסך כל

היתרה המצטברת לסוף 2005 מסתכמת ב-149 מיליון ש"ח.

בנק אגוד

ביום 17 בנובמבר 2003 נחתם הסכם בין הבנק, נכסי שרודר בע"מ וישעיהו לנדאו אחזקות (1993)

שניתנו בהסכם מיום 18 בנובמבר 1999, ביחסCallואופציית ה-Putבע"מ על הארכת אופציית ה-

ליתרת מניות בנק איגוד המוחזקות על ידי הבנק וזאת לתקופה של עד 17 בנובמבר 2010. לפרטים

נוספים בקשר להסכם הנ"ל ראה בבאור 18(יד)(2) בדוחות הכספיים.

ליום 31 בדצמבר 2005 מחזיק הבנק ב-7.69% ממניות בנק אגוד.

רכוש קבוע ומתקנים

עלות המופחתת של בניינים וציוד הסתכמה ב-31 בדצמבר 2005 בסך 2,843 מיליוןבניינים וציוד — 

ש"ח, בהשוואה ל-2,668 מיליון ש"ח ב-31 בדצמבר 2004.

ההשקעות בבניינים וציוד ליום 31 בדצמבר 2005 הינן כדלהלן:

יתרה פחת
להפחתהשנצברעלות

31 בדצמבר 312004 בדצמבר 2005

במיליוני ש"ח

3,0031,5161,4871,506בניינים ומקרקעין

5,4444,0881,3561,162ציוד, ריהוט וכלי רכב

8,4475,6042,8432,668סך הכל

בניינים וציוד אלה משמשים בעיקר לפעילות הקבוצה. בניינים שאינם בשימוש הקבוצה והמושכרים

לגורמים מחוץ לקבוצה הכלולים במאזן המאוחד ליום 31 בדצמבר 2005 מסתכמים בסך 21 מיליון

ש"ח.

מרבית המבנים בהם מתנהלים עיסקי הקבוצה בישראל הינם בבעלות הבנק או בבעלות

חברות-בנות. מרבית הנכסים בהם מתנהלים עיסקי הקבוצה בחו"ל הינם בשכירות.

נכסי הנדל"ן של הבנק מוחזקים בבעלות הבנק, בנייני בנק בע"מ ולין סיטי סנטר בע"מ (חברות

בנות בבעלות מלאה של הבנק). בבעלות הקבוצה 253 נכסים. מתוכם, 131 סניפים וארכיבים ו-21

משרדי הנהלה ראשית. סך כל השטח בבעלות הינו בהיקף של כ-258,100 מ"ר והוא מתחלק

לסניפים בשטח של כ-87,611 מ"ר, משרדי הנהלה ראשית בשטח של כ-41,022 מ"ר והיתרה
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מתחלקת למשרדים, בשימוש חברות בנות, מרכז לוגיסטי, מגרשים, נכסים פנויים וכו'. הנכסים

הפנויים המיועדים למכירה היו בשטח של 1,558 מ"ר ומוצגים לפי עלות מופחתת או שווי למימוש,

כנמוך שבהם.

בנוסף לשטחים בבעלות שוכר הבנק 158 נכסים בשכירות חופשית ו-11 בשכירות מוגנת. סך כל

השטח בשכירות של כ-54,373 מ"ר.

ההשקעות במבנים הסתכמו בשנת 2005 ב-60 מיליון ש"ח לעומת 47 מיליון ש"ח בשנת 2004.

קש"ב — "קריית שירותי בל"ל על שם יצחק רבין". מת"מ — מרכז המיחשוב, התפעול והמנהלה של

השירותים התפעוליים של הבנק ממוקם בלוד בתוך מתחם ששטחו הכולל הינו 78.8 דונם. מתחם

זה נרכש על ידי חברת בנייני בנק בע"מ. הבנק שוכר את הנכס מחברת בנייני בנק ומשלם שכר

דירה חודשי בסך 1.79 מיליון ש"ח לחודש כולל מע"מ (נכון ל-31 בדצמבר 2005).

, מחשב מודלmipsבקש"ב פועלים שני מחשבים מרכזיים: מחשב מודל 29/707 בעוצמה של 3,516 

. במתקן בתל אביב פועל מחשב מרכזי אחד לשימוש הפיתוח2084/301mips בעוצמה של 429 

. מחשב זה ניתן להרחבה בשעת חירום למתקן גיבויmipsמודל 2084/303 בעוצמה של 1,229 

. כל המחשבים הינםmips. סה"כ לרשות מת"מ mips 5,174למודל 2084/309 בעצמה של 2,993 

.I.B.Mמתוצרת 

במת"מ 1,250 עובדים, מתוכם 285 מנהלים ו-965 פקידים. בנוסף, במסגרת מיקור חוץ מועסקים

1,000 עובדים, מתוכם 158 נכללים במצבת העובדים של מת"מ והשאר כיועצים חיצוניים.

TB10)^12נפח אחסון הנתונים בסביבת המחשב המרכזי כולל דיסקים מגנטיים בקיבולת של כ-22 

. רשת האחסון המרכזי עבור הסביבות המבוזרותHDSתווי מידע). הדיסקים הם מתוצרת חברת 

12 תווי מידע). הדיסקים הם מתוצרת החברות^(TB10כוללת דיסקים מגנטיים בקיבולת של כ-131 

HDS, I.B.M-וEMC 153-סה"כ נפח מארזי אחסון מחשב מרכזי ומערכות מבוזרות כ .TBעם .

.TB, הצפי הוא לכ-I.B.M 104למארז EMCההשלמה של ההסבה ממארזי 

הוא I.B.M10,050סך הכל נפח הנתונים המאוחסן בשתי ספריות קלטות אוטומטיות מתוצרת 

. 8,250 קלטות גיבויי מחשב באמצעותTSMקלטות מתוכן 1,800 קלטות מערכות פתוחות באמצעות 

DMS.חצי ממספר הקלטות בקש"ב וחציו השני בגיבוי במתקן בתל אביב —

, גישה לנתונים(on-line)הגישה לנתונים המאוחסנים על גבי הדיסקים היא גישה ישירה 

. (near-line)המאוחסנים על גבי הקלטות ודיסקים אופטיים מוגדרת כגישה "קרובה לישירה" 

GBבנפח כ-I.B.M 700לבנק מאגר נתונים היסטוריים המאוחסן בשתי ספריות אופטיות מתוצרת 
10 תווי מידע). כמחצית מהדיסקים האופטיים בקש"ב והשאר בגיבוי במתקן בתל אביב.^(9

ללאומי רשת תקשורת נתונים ודיבור מתקדמת ביותר, בעלת קצבי העברת נתונים גבוהה. רשת

התקשורת בשרידות גבוהה, כמו מערך המחשוב הכולל של הבנק.

סניפי הבנק ממוחשבים וקשורים במקוון למרכז המחשבים בקש"ב — בסניפים מותקנים כ-320

שרתים וכ-7,000 תחנות עבודה שרובן מבוססות על מחשבים אישיים. לשימוש הלקוחות 283

מכשירי "כספומט" חדישים וכ-517 עמדות "מידע לאומי" (320 עמדות — בתוך הסניף ו-197 מסופי

מידע חיצוני — בקיר הסניף). ביחידות המטה ובמרחבים מותקנים 7,000 מחשבים אישיים ברשתות

מקומיות עם אפשרות לתקשורת ישירה עם מרכז המחשבים, ותקשורת נפרדת לרשת האינטרנט.

מערך התפעול והמחשוב של חברות הבנות בארץ ובחו"ל מתבסס על מערכות עצמאיות, כאשר

האחריות הניהולית והמקצועית היא של הנהלות חברות-הבנות והדירקטוריונים שלהן. הבנק פועל,

במסגרת תוכנית רב שנתית, לשדרוג המערכות בשלוחות בחו"ל למערכת בנקאית ממוחשבת

אחידה. במחצית הראשונה של 2005 הותקנה המערכת המיכונית בלאומי שוויץ. 

מערכות המחשב של חברות הבנות בארץ מחוברות בתקשורת למערכת המחשב המרכזית של

הבנק בארץ.
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חברות הבנות בחו"ל קשורות ברשת פרטית לתקשורת בינן לבין עצמן ובינן לבין הבנק בארץ.

מערכת זו משמשת לדיבור ולהעברת נתונים מוצפנים באופן מאובטח. הבנק משקיע בתחזוקה

ופיתוח אתרים באינטרנט לשלוחות הבנק בחו"ל המבוססים על התשתית המשמשת את האתר

המרכזי של הבנק. במהלך 2005 השקיע הבנק בהתקנת מערכת תשתיות תקשורת אינטרנט

בלאומי ארה"ב אשר מאפשרת אירוח אתר האינטרנט הבנקאי ותעבורת דואר מאובטח. במהלך

שנת 2006 מתוכנן פרויקט לשדרוג רשת התקשורת הבינלאומית של הבנק לשלוחות הבנק באירופה

ולנציגויות.

בשנת 2005 השקיעה הקבוצה בציוד כ-574 מיליון ש"ח לעומת 452 מיליון ש"ח בשנת 2004.

התקציב הותאם לתמיכה ביעדים האסטרטגיים כפי שהוגדרו על ידי הנהלת הבנק וגם לצרכים

התפעוליים של בנקאות העתיד. הפרויקטים שבוצעו ב-2005, היו מוכוונים לטובת הלקוחות,

להגברת שביעות רצונם, חיזוק נאמנותם ומניעת נטישתם. עיקר ההשקעה ב-2005 (בדומה ל-2004)

,CALLהתמקדה בתחומים הבאים: רשת הפצה (במגמה להגביר הסטה לערוצים ישירים), לאומי 

פרויקט חרמש, שיפור "חווית לקוח" וקיום הוראות רגולציה. כמו כן התחילו שני פרויקטים חדשים:

שדרוג ושיפור מערך האינטרנט (פרויקט כוכב) ופרויקט חדר עסקאות להחלפת ליבת המערכות

העיסקיות במט"ח.

על רקע דרישות שונות של הרשויות (בנק ישראל, משרד האוצר וכו') לביצוע הוראות שונות, היו

לבנק בשנת 2005 הוצאות בתחום המיחשוב הנאמדות בסך של כ-88 מיליון ש"ח (בשנת 2004 

כ-61 מיליון ש"ח). הנושאים העיקריים היו רפורמה במס, הארכת יום עסקים, מערכות תשלומים

והוראות טכנולוגיות המידע. (RTGS)וסליקה 

הגידול בהשקעות במבנים ובציוד נועד להתאים את התשתית הלוגיסטית ואת פריסת סניפי הבנק

להתרחבות שחלה בפעילות העיסקית ולצרכים התפעוליים של בנקאות מודרנית.

. בהתאם לנתוני מכון התקנים הישראלי, מת"מISOמת"מ הוסמך לתקן אבטחת איכות תוכנה 9000 

הינו גוף מערכות המידע הראשון שהוסמך במערכת הבנקאית ואחד מגופי התוכנה הגדולים בארץ

הפועל על פי תקן האיכות, דבר שתורם לפיתוח מערכות ומוצרים איכותיים ללקוח. הסמכת מת"מ

כוללת את הפיתוח, פעילות המרכזים התפעוליים, תשתיות תקשורת ואגף נדל"ן ורכש.

הבנק והחברות הבנות מיישמים את תקן חשבונאות מספר 15 של המוסד לתקינה בחשבונאות,

הקובע את הטיפול בירידת ערך נכסים. בשנת 2005 לא היתה השפעה על הדוחות הכספיים של

היישום הנ"ל.

פירוט נוסף ראה בבאור 7 לדוחות הכספיים.

נכסים לא מוחשיים

הבנק הוא בעל הזכויות היחיד בסימן "לאומי" ובלוגו העיצובי הנילווה אליו, בישראל, בתחום1.

הבנקאות ושירותי המימון.

בנוסף, הקבוצה משתמשת לצורך פעילותה בשמות החברות ובלוגו שלהן, וכן בשמות שירותים

ומוצרים, שחלקם נרשמו כסימן מסחר או כסימן שירות.

לקבוצה מאגרי מידע רשומים בהם נשמר, בין היתר, מידע על לקוחות, ספקים ועובדי לאומי,2.

כאשר מיושמים אמצעים טכנולוגיים מתקדמים המיועדים לאבטח את פעילות הלקוחות ואת

פעילותו העיסקית של הבנק תוך צימצום הסיכונים הנובעים משימוש במערכות מידע.

אבטחת המידע בלאומי מתבססת על עקרון הסודיות הבנקאית, וחוקים והוראות שונים, כגון

הוראות חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו, הוראות חוק המחשבים, הוראות בנק ישראל ובכלל זה

הוראת ניהול טכנולוגית המידע 357 ותקנים מקובלים של אבטחת מידע.
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התפלגות�האשראי�לציבור
לפי-מגזרי-פעילות

מגזר2משקי2בית

מגזר2עיסקי

מגזר2נדל"ן

מגזר2בנקאות2פרטית

מגזר2עסקים2קטנים

מגזר2מסחרי

מגזר2ניהול2פיננסי

8%

32%

18%

3%

24%

14%

1%

התפלגות�פקדונות-הציבור-
לפי-מגזרי-פעילות

11%

50%

4%

16%

5%

1%13%

מגזר2משקי2בית

מגזר2עיסקי

מגזר2נדל"ן

מגזר2בנקאות2פרטית

מגזר2עסקים2קטנים

מגזר2מסחרי

מגזר2ניהול2פיננסי

מכלל הוראות אלה נגזרת פעילות עניפה של הגדרת מדיניות אבטחת מידע בארגון, בנית

תוכנית עבודה ליישום בקרות ומנגנוני אבטחת מידע, הקמת מערכות והטמעה של נושאי ניהול

אבטחת מידע, תכנון וביצוע בקרות אבטחת מידע כולל כתיבת נהלים.

לקבוצה זכויות קנין שונות וזכויות שימוש בתוכנות מחשב ובמערכות מידע שונות לצורך ניהול3.

עסקיה, לרבות לצורך מתן שירותים ללקוחותיה.

מגזרי הפעילות בקבוצה

בפרק זה מתוארת ההתפתחות העיסקית על פי מגזרי פעילות.

תאור המתודולוגיה של מגזרי הפעילות ראה לעיל עמודים 20-19.

להלן נתונים עיקריים לפי מגזרי פעילות של סעיפי המאזן העיקריים ליום 31 בדצמבר:

סך כל נכסיםפיקדונות הציבוראשראי לציבור

השינוי*20050042השינוי*20050042השינוי*20050042מגזרים

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

43,66841,0076.5110,364107,9592.244,21242,3504.4משקי בית

13,47612,7335.811,39111,2840.913,50412,9644.2עסקים קטנים

57,36054,1715.928,61627,5643.860,14656,7616.0בנקאות עיסקית 

32,35030,1027.523,92219,65221.735,77834,0335.1בנקאות מסחרית

(5.8)3,1502,19143.824,89426,422(6.2)24,49026,112בניה ונדל"ן

4,6784,5732.335,00831,48611.28,1067,5058.0בנקאות פרטית 

86,18475,74713.8(1.5)1,23365588.29,3779,516ניהול פיננסי ואחרים

177,255169,3534.7221,828209,6525.8272,824255,7826.7סך הכל

* סווג מחדש

להלן נתונים עיקריים לפי מגזרי פעילות של סעיפים חוץ מאזניים ונתונים על יתרת לקוחות בשוק

ההון:

קופות גמל תיקי ניירות ערך ערבויות ואשראים 
וקרנות השתלמותכולל קרנות נאמנותדוקומנטרים

השינוי*20050042השינוי*20050042השינוי*20050042מגזרים

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

4,9664,7644.263,45952,13821.726,02822,09517.8תמשקי בי

1,4701,3955.43,6322,71933.64,4143,65520.8עסקים קטנים

(8.2)47,68733,55942.13,7524,087(2.7)8,3748,605בנקאות עיסקית 

4,8444,18515.749,28729,88364.92,6862,6292.2תבנקאות מסחרי

1661660.0(9.0)8,6858,4133.29,52510,464בניה ונדל"ן

63647533.963,54554,46816.756742035.0בנקאות פרטית 

(9.4)52536444.28,4445,69648.29,0329,974ניהול פיננסי ואחרים

29,50028,2014.6245,579188,92730.046,64543,0268.4סך הכל

* סווג מחדש

78



ון
רי

טו
ק

ר
די

ה
ח 

דו
ה

צ
בו

ק
ב

ת 
לו

עי
פ

ה
י 

ר
גז

מ

התפלגות�סך�כל�הרווח

מגזר2משקי2בית

מגזר2עיסקי

מגזר2נדל"ן

מגזר2בנקאות2פרטית

מגזר2עסקים2קטנים

מגזר2מסחרי

מגזר2ניהול2פיננסי

אחרים

16%
22%

25%
11%

8%

12%

1%

5%

להלן התפתחות הרווח הנקי:

השינוי2004 *2005מגזרים

%במיליוני ש"ח

(6.2)466497תמשקי בי

1721598.2עסקים קטנים

(15.7)226268בנקאות עיסקית

34625237.3תבנקאות מסחרי

25119528.7בניה ונדל"ן

(34.0)3147בנקאות פרטית

(32.0)117172ניהול פיננסי

52727492.3אחרים

2,1361,86414.6סך הכל

* סווג מחדש
פירוט נוסף ראה בבאור 28 לדוחות הכספיים.

תשואה להון לפי מגזרי פעילות
בהתאם להוראות בנק ישראל נקבע שיש לחשב את התשואה להון שיוקצה בכל מגזר פעילות.

ההון הראשוני הוקצה בין המגזרים על פי חלקו היחסי של כל מגזר בסך כל נכסי הסיכון של

הקבוצה.

מגזרי הפעילות זוכו בהכנסה בגין ההון שהוקצה למגזר על פי חלקו בנכסי הסיכון ובמחיר המשקף

. free)(riskתשואה חסרת סיכון 

חישובי התשואה להון כוללים את היחס שבין הרווח הנקי של כל אחד מהמיגזרים לבין ההון העצמי

המוקצה למגזר. ההון העצמי המוקצה למגזר כולל: את החלק היחסי של המגזר בהון הראשוני כפי

חלקו של המגזר בנכסי הסיכון.

להלן תשואה להון על פי מגזרי פעילות המחושבים כאמור לעיל:

תשואה להון ב-%מגזר

2005*2004

16.319.2משקי בית

22.321.2עסקים קטנים

5.36.1בנקאות עיסקית

15.313.3בנקאות מסחרית

11.38.6בניה ונדל"ן

9.316.6בנקאות פרטית

6.911.5ניהול פיננסי

91.353.1אחר

* סווג מחדש.

להלן המאפיינים העיקריים של מגזרי הפעילות והפעילות העיסקית שלהם כפי שפורטו לעיל:

(הקריטריונים לשיוך הלקוחות לפי מגזרי פעילות ראה בעמוד 18)
פרטים נוספים בקשר לפעילות החברות המוחזקות העיקריות ראה להלן בעמוד 124.

פירוט תוצאות מגזרי הפעילות מוצגות בבאור 28 לדוחות הכספיים.

79



1. משקי בית 

כללי

הבנקאות במגזר משקי הבית מספקת מגוון של שירותים ומוצרים פיננסיים לקהל הלקוחות

הפרטיים בהתאמה לצרכיהם המשתנים תוך פילוח הלקוחות על פי דמוגרפיה, מקום מגורים,

תעסוקה ואפיונים פיננסיים ושלבי חיים, הגוזרים את הצרכים הפיננסיים של הלקוחות.

יעדים ואסטרטגיה
המידע דלהלן הינו "מידע צופה פני עתיד". למשמעות מושג זה ראה בעמוד 42.

היעדים האסטרטגיים של הבנקאות במגזר משקי הבית הם הגדלת הרווחיות על ידי הגדלת בסיס

הלקוחות והרחבת הפעילות של הלקוחות הקיימים תוך דגש על מתן שרות יעיל המותאם לצרכיהם.

דגשי קו העסקים במגזר משקי הבית הם: 

ללקוח על ידי שדרוג מיומנויות העובדים, מדידהרמת השירותמיקוד שיטתי ומתמיד בשיפור -

ובקרה של תהליכי העבודה וממשק הלקוח

על ידי הגדלת מספר הסניפים והתאמתם לצרכי בנקאותהרחבת זמינות השירות ללקוחות-

העתיד, תוך שילוב מכשירים אוטומטיים מתקדמים, והתאמתם לצרכי הלקוחות השונים.

: שירותי מענה טלפוני ואינטרנט מתקדמים,הרחבת ערוצי ההפצה הישירים-

המותאמים לצרכי הלקוחות תוך שימוש בכריית מידעפיתוח מוצרים ושירותים פיננסיים-

DWH)(CRM,.ובמודלים אנליטיים לניתוח ותחזית הפעילות והצרכים הפיננסיים של הלקוח

שיטתי מבוסס מידע כלפי לקוחות בכל מגזרי הפעילות: בהשקעות, באשראי הצרכניייזום-

והמסחרי ובשרותי העו"ש, שיפור רמת השירות כדי להגדיל את שביעות הרצון ונאמנות

הלקוחות, באמצעות יצירת יתרונות בקרב קבוצות לקוחות על ידי שרות דיפרנציאלי.

כגון לאומי למשכנתאות ולאומי קארד, לצורך ניצול יכולותשיתוף פעולה עם חברות הקבוצה-

הקבוצה במתן פתרונות בנקאיים כוללניים ללקוח.

בשנת 2006 ייערך המגזר להשלכות הרפורמות (בשוק ההון ובנושא ניהול החריגות באשראי) תוך

ביצוע השקעות בסדרי גודל מהותיות, ותוך פגיעה מסוימת ברווחיות הצפויה ממגזר זה ב-2006

בשאיפה לחזור לתוואי הצמיחה ברווחיות השנים הבאות.

מבנה המגזר 

בנקאות משקי הבית מפלחת את הלקוחות למגזרים על פי מאפייניהם, צורכיהם, העדפותיהם

ותרומתם לרווחיות ומפתחת עבורם שירותים, מוצרים וערוצי הפצה על פי פילוח זה. השירות ניתן

באמצעות ערוצי ההפצה השונים: 198 סניפים (כולל סניפי בנק ערבי ישראלי בע"מ) הפרוסים בכל

רחבי הארץ ומאוגדים בשמונה מרחבים בחלוקה גיאוגרפית, ובאמצעות ערוצי הפצה טכנולוגיים/

, אינטרנט, מכשירי מידע לאומי ועוד. CALLישירים כדוגמת מוקד לאומי 

השרות ללקוחות בסניף ניתן על ידי צוותי הבנקאים המחולקים למגזרי הלקוחות. צוותים אלו

מרכזים את הטיפול בלקוח על כל היבטיו ומתמחים בטיפול על פי מאפייני הלקוח וצרכיו. 

השירות ללקוחות אלו הינו רב ערוצי, וניתן הן באמצעות פריסה רחבה של סניפים, הן באמצעות

והן באמצעות פתרונות אינטרנט מתקדמים המותאמים לצרכיCALLמוקד טלפוני בלאומי 

הלקוחות.

מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על הבנקאות במגזר משקי הבית

הבנק, ומגזר משקי הבית בפרט, פועלים במסגרת חוקים, תקנות והנחיות רשויות, המוחלות על

הבנקים על ידי הפיקוח על הבנקים, רשות ניירות הערך, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

והממונה על ההגבלים העיסקיים:

היערכות לרפורמה בשוק ההון דורשת מבנקאות משקי הבית להיערך לייעוץ משולב — הן בשוק-

ההון והן בתחום הפנסיה והביטוח תוך פיתוח מערכות אנליטיות ומודלים מתקדמים להתאמת

מוצרים פיננסיים ללקוח הספציפי.
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שינויים אלו מצריכים את הבנק לגיוס והכשרה מסיביים של יועצים לתחום הפנסיוני כמו גם

להשקעה בפיתוח מערכות מידע תומכות ותהליכי עבודה חדשים בסניפים ובמטה.

היערכות ליישום איסור חריגה במסגרות אשראי (הוראת ניהול בנקאי תקין 325) דורשת פעילות-

להחתמת כל הלקוחות על תנאי ניהול אשראי חדשים ולהתאמת תהליכי העבודה והשרות

ללקוחות לדרישות החדשות ולהרגלים שונים בניהול חשבון העו"ש האישי ועיסקי.

היערכות ליום עסקים ארוך (הוראת ניהול בנקאי תקין 401) תשפיע על שעות הפעילות ושעות-

קבלת הקהל והן יותאמו למתכונת החדשה של יום העסקים כדי לאפשר זמינות מירבית של

הסניפים ללקוחות השונים. כמו כן, מושם דגש על השימוש בערוצי ההפצה הישירים ככלי

שיאפשר ללקוח לנצל ביעילות את הארכת יום העסקים.

על פי הנחיות בנק ישראל, נכנסו לתוקף שינויים במתכונת גביית העמלות בחשבונות בשקלים-

של מגזר משקי הבית. 

לפירוט נוסף ראה בעמודים 37.

שינויים בשווקים של מגזר משקי הבית או במאפייני הלקוחות

בשנה האחרונה לא חלו שינויים מהותיים במגזר משקי הבית בישראל. יחד עם זה מושפע מגזר

משקי הבית מעת לעת מהשינויים בנתונים הדמוגרפים והכלכליים באוכלוסיית המדינה, משינויים

בצריכה הפרטית וממאפייני החיסכון של הלקוחות.

שינויים טכנולוגיים שמשפיעים על הבנקאות במגזר משקי הבית 

עיקר השינויים הטכנולוגיים אשר משפיעים על בנקאות משקי הבית הם בנושא ערוצי ההפצה.

המגמה שהחלה בשנים האחרונות למעבר לערוצים אוטומטיים — ישירים צפויה להימשך גם בשנת

2006 תוך דגש על טלפון, טלפון סלולארי ואינטרנט והתאמת השירותים למאפייני הלקוחות השונים.

, אליו מקושרים היום מאותCALLהמגזר ממוקד בשיפור והרחבת השירות הטלפוני במוקד לאומי 

אלפי לקוחות שמבצעים דרכו את עיקר הפעילות השוטפת בחשבונם.

גם באינטרנט, בו מתבצעות אלפי פעולות מידי יום, היה גידול בפעילות כתוצאה מהשיפורים

הטכנולוגיים ותוך התאמת אתרי לאומי למגזרי הלקוחות השונים. ההתפתחות בתחומי המיחשוב

מאפשרת אגירת מידע על פעילות הלקוחות. כלים מתקדמים מאפשרים כריית המידע וניתוחו לצורך

פיתוח מוצרים ושירותים ולצורך התאמת השירות ללקוח.

גורמי הצלחה קריטיים בבנקאות למגזר משקי הבית

גורמי ההצלחה הקריטיים לבנקאות המגזר:

פריסת נקודות שירות ומכירה וזמינותן: הגדלת פריסת הסניפים והתאמת שעות הפעילות לאזור-

ולסוג האוכלוסיה.

הרחבת החשיפה והזמינות ללקוחות של הערוצים הטכנולוגיים הישירים (אינטרנט וטלפון)-

).TMAוהפרוסים גיאוגרפית (מכשירי 

איכות: שמירה על הכללים בתיעוד עקבי ושיטתי תוך הקפדה הגדלה בשנים האחרונות על כללי-

הציות לחוקים ותקנות צרכניות.

יעילות: בחינה מתמדת של העלויות להפעלת הפעילות הקמעונאית מול התועלות הנגזרות-

ממנה והקטנת הסבסוד הצולב בין הפעילויות והאוכלוסיות השונות.

הקפדה על שירות אקטיבי ויוזם הפועל בהתאם לצרכי ולרצונות הלקוח. -

היערכות למתן שירותי ייעוץ פנסיוני וייעוץ בהשקעות על ידי העמדת כוח אדם מתאים ותמיכה-

טכנולוגית.

מחסומי הכניסה והיציאה בבנקאות מגזר משקי הבית

התשתית הטכנולוגית והפיזית (פריסת הסניפים) ואיכות כוח האדם הן יתרון יחסי של בנקאות-

מגזר משקי הבית, והן מהוות חסמי כניסה למתחרים. חשיבות התשתית עולה ככל שדרישות

הרגולציה גדלות.

ההשקעה הנדרשת בתשתיות פיזיות וטכנולוגיות מהווה הן חסם כניסה והן חסם יציאה.-

הכשרת משאב אנושי מיומן מול רגולציה מחמירה ומשתנה תדירות.-

פיתוח יכולות אנליטיות לצורך התאמה אפקטיבית של פיתרונות ללקוח המתבסס על מידע בדבר-

היסטוריית פעילות הלקוחות ועל התנהגות השוק.
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תחליפים למוצרים ושירותים של הבנקאות במגזר משקי הבית 

בעקבות הרפורמה בשוק ההון יהיו הבנקים הגורם העיקרי בו יינתן ייעוץ אובייקטיבי ללקוחות — הן

בשוק ההון והן בתחום הפנסיוני. 

חשבון עו"ש ניתן לניהול אך ורק בבנקים. מוצרים ושירותים אחרים, ניתן לרכוש גם מחוץ לבנקים.

תחליפים עיקריים:

חברות כרטיסי האשראי, רשתות קמעונאות המזון, חברות סלולר, חברות ביטוח- אשראי צרכני

- חברות ביטוחפיקדונות

- ברוקרים, חברות ביטוח, מנהלי קרנותשוק ההון

- ברוקרים, חברות ביטוח, מנהלי קרנותפנסיה

- קבלנים, חברות בניה, חברת ביטוחמשכנתאות

מבנה התחרות

התחרות העיקרית היא בין הבנקים הגדולים. במגזר משקי הבית התחרות היא על העקרונות

הבסיסיים להצלחה: זמינות ושימוש נכון בערוצי ההפצה, פילוח והבנת צרכי הלקוחות ויעילות.

חלק מהבנקים נוקטים בפעילות שיווקית אגרסיבית תוך שימוש באסטרטגית מחיר. חלק אחר מיזגו

לתוכם את פעילות המשכנתאות, והם ממנפים פעילות סינרגטית להרחבת בסיס הלקוחות

הפוטנציאלי למשכנתאות ולפתיחת חשבונות עו"ש גם יחד.

בנוסף, התפתחה בשנים האחרונות בבנקאות הקמעונאית תחרות מצד גופים פיננסיים ואחרים

ובעיקר חברות כרטיסי האשראי — בתחום האשראי הצרכני, בנקים למשכנתאות, חברות הביטוח,

רשתות השיווק הקמעונאיות וחברות הסלולר.

ההוראות שהוצאו על ידי המפקח על הבנקים, המקלות על מעבר לקוחות מבנק לבנק וכן יישום

עיסקת החבילה בגין עמלות בחשבונות המגזר, צפויות להגביר את התחרות בין הבנקים במגזר זה.

מוצרים ושירותים של המגזר

כחלק מתפישת השרות הכוללת השקיע לאומי משאבים רבים בפיתוח והגיע לרמת זמינות גבוהה

ורב ערוצית: בטלפון, באינטרנט ובסניפים, על מנת לאפשר ללקוחות ממשק עם הבנק בביצוע

פעולות וקבלת מידע בכל מקום ובכל שעה.

בתחום האשראי, מוביל לאומי במוצר ייחודי שמאפשר ללקוחות להנות מהלוואה מאושרת מראש

בכל ערוצי השירות העצמי בהתאם למאפייניו ולצרכיו. ללקוחות מוצעים מוצרי אשראי שונים

המתאימים לצרכיהם ולשלבים השונים בחייהם.

בתחום ההשקעות, מציע לאומי מגוון פיקדונות וחסכונות חד פעמיים ובתשלומים עם בסיסי הצמדה

שונים, לטווחי זמן המותאמים ללקוח וכן מגוון מוצרי השקעה כולל פיקדונות מובנים במטבע ישראלי

ובמטבע חוץ, חסכונות, קופות גמל וקרנות נאמנות. 

לקוחות 

לאומי ערוך להציע את שירותיו בהתאמה מגזרית לקבוצות האוכלוסיה הבאות: משקי הבית בעלי

עושר פיננסי בינוני עד נמוך, לקוחות צמיחה: צעירים, חיילים, סטודנטים ועולים חדשים, גימלאים

ולקוחות פרטיים בעלי עושר פיננסי שעיקר פעילותם בתחום ההשקעות.

פרטים נוספים ראה בעמוד 18.
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שיווק והפצה 
המידע דלהלן הינו "מידע צופה פני עתיד". למשמעות מושג זה ראה בעמוד 42.

בנקאות משקי הבית מתבססת על רשת הפצה בעלת פריסה ארצית, כח אדם מקצועי ומיומן,

ומערכות טכנולוגיות המאפשרות מתן שרות יעיל ללקוחות וכלי מדידה ובקרה להנהלה. לאומי רואה

חשיבות אסטרטגית ברשת הפצה רחבה, ולכן מתוכננים להיפתח בשנת 2006 שבעה סניפים

חדשים שישרתו לקוחות המגזר בנוסף לשניים שפועלים מתחילת 2006.

בנוסף, ניתן דגש על הצעת שרות על פני מספר ערוצים תוך שימור חוויית לקוח ורמת שרות אחידה.

ערוצי הההפצה העיקריים של המגזר הינם הערוץ הסניפי כאשר חלקם של הערוצים הישירים:

האינטרנט, לאומי קול והמכשירים לשרות עצמי, נמצא במגמה מתמשכת של גידול הן לביצוע

פעולות והן לצרכי מידע. כמו כן נעשה שימוש בדיוור ישיר, פרסום באתרי האינטרנט בכלל ובאתרי

הבנק בפרט, ובמדיה אחרת כולל עיתונות וטלויזיה.

הפעילות השיווקית מתבססת על מערכות מידע אנליטיות מתקדמות המאפשרות לאפיין את צרכי

הלקוחות והתנהגותם, על מנת להציע ללקוחות מוצרים ושירותים בהתאמה לצרכיהם.

תחרות

שינויים שחלים במבנה הקבוצות הבנקאיות והבעלות עליהן ישפיעו על השווקים הקמעונאיים ועל

התחרות בכללה. שינויים אילו משפיעים על פריסת סניפים, שיתופי פעולה אסטרטגיים של הקבוצות

הבנקאיות עם גורמים חיצוניים ושינויים ביכולת ההשקעה שלהן בתשתיות. 

הבנק מתמודד בתחרות באמצעות שימוש ביתרונות הפריסה הרחבה, כח האדם המקצועי והמיומן

בתחומי הבנקאות השונים ויכולת עיבוד מידע המאפשר ללאומי ליזום ולהציע ללקוחות מוצרים

ושירותים איכותיים.

הון אנושי 

בשנת 2005 הסתכם מספר המשרות הממוצע שיוחסו למגזר משקי בית ב-5,776 משרות מהם

1,207 סגל ניהולי.

בסניפים מועסקים עובדים קבועים שהוכשרו לתפקידים שונים, בהתאם לצרכים הבנקאיים. בנוסף,

מועסקים עובדים חיצוניים בתפקידים בסיסיים לאחר שעברו אף הם הכשרה מתאימה.

כרטיסי אשראי

ראה להלן עמוד 118.
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להלן תמצית תוצאות הפעילות של מגזר משקי בית:

שוק כרטיסיבנקאות 
סך הכלמשכנתאותההוןאשראיופיננסים

2005

במיליוני ש"ח

רווח מפעולות מימון:

(838)5511,806(2,700)מחיצוניים

2,715(1,424)(1)4,1373בינמגזרי

הכנסות תפעוליות ואחרות:

4983162741331,221מחיצוניים

41523399504בינמגזרי

1,9395266135243,602סך כל ההכנסות

652-105172הפרשות לחובות מסופקים

הוצאות תפעוליות ואחרות:

1,7223423951762,635לחיצוניים

1112--1בינמגזרי

רווח מפעולות רגילות
151182218232783לפני מיסים

65649593317הפרשה למיסים

86118123139466רווח נקי

%16.3% תשואה להון

9,1881,1873633,17143,582יתרה ממוצעת של נכסים

102,30646-12,648115,000יתרה ממוצעת של התחייבויות

8,2675,4063625,67539,384יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של נכסי קופת"ג, 
53,243-53,243--קרנות נאמנות וקרנות השתלמות

27,810-27,810--יתרה ממוצעת של ניירות ערך

יתרה ממוצעת של נכסים 
8,6388,931--293אחרים בניהול

33456-199589*ימרווח מפעולות מתן אשרא

681,078--1,010*תמרווח מפעולות קבלת פיקדונו

932-115210אחר

1,43758-3821,877סך הכל רווח מפעולות מימון

10,941283-32,44443,668יתרת אשראי לציבור

101,5953-8,766110,364יתרת פיקדונות הציבור

המרווח הינו למעשה פער הריבית בין הריבית המתקבלת ממתן אשראי והריבית המשולמת על גיוס*
הערה זו מתייחסתהנקבעים על ידי חטיבת הכספים. prices)(Transferפיקדונות לבין מחירי המעבר 

לכל מגזרי הפעילות.

שינויים עיקריים בהיקף הפעילות 

סך כל האשראי לציבור במגזר גדל ב-6.5% כאשר עיקר הגידול היה באשראי בבנקאות ופיננסיים

בכ-1.4 מיליארד ש"ח, של 13.5% ובמשכנתאות כ-1.1 מיליארד ש"ח, 3.7%.

סך כל פיקדונות הציבור עלו ב-2.2% בעיקר במשכנתאות שעלו ב-1.3 מיליארד ש"ח.

בתיקי ניירות ערך של המגזר חל גידול של כ-5.1 מיליארד ש"ח בשיעור של 19.4%.

ביתרות קופות הגמל וקרנות השתלמות שבניהול המגזר הגידול היה בשיעור של 17.8%.
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שוק כרטיסיבנקאות 
סך הכלמשכנתאותההוןאשראיופיננסים

2004

במיליוני ש"ח

רווח מפעולות מימון:

(1,081)4811,191(2,321)מחיצוניים

2,941(817)(1)-3,759בינמגזרי

הכנסות תפעוליות ואחרות:

4972872521361,172מחיצוניים

1373019446(1)בינמגזרי

1,9344725535193,478סך כל ההכנסות

981-88187הפרשות לחובות מסופקים

הוצאות תפעוליות ואחרות:

1,5413123581622,373לחיצוניים

1-1212(1)בינמגזרי

רווח (הפסד) מפעולות רגילות
296158195257906לפני מיסים

1316887123409הפרשה למיסים

16590108134497רווח נקי

%19.2% תשואה להון

8,8769792931,62441,508יתרה ממוצעת של נכסים

101,35422-10,823112,199יתרה ממוצעת של התחייבויות

7,4504,0902924,87836,447יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של נכסי קופת"ג, 
18-45,585-45,603קרנות נאמנות וקרנות השתלמות

75-24,786-24,861יתרה ממוצעת של ניירות ערך

יתרה ממוצעת של נכסים 
8,6799,007--328אחרים בניהול

32947-275651מרווח מפעולות מתן אשראי

931,104--1,011מרווח מפעולות קבלת פיקדונות

981-6105אחר

1,43848-3741,860סך הכל רווח מפעולות מימון

9,64380-31,28441,007יתרת אשראי לציבור

100,4453-7,511107,959יתרת פיקדונות הציבור

שינויים עיקריים ברווח הנקי

הרווח הנקי במגזר משקי הבית הסתכם ב-2005 ב-466 מיליון ש"ח בהשוואה ל-497 מיליון ש"ח

בתקופה המקבילה אשתקד קיטון של 6.2%. הקיטון ברווח הנקי נובע בעיקר מגידול בהוצאות

התפעוליות שקוזז חלקית מגידול בהכנסות התפעוליות בעיקר מפעילות של הלקוחות בשוק ההון,

ומירידה בסך 15 מיליון ש"ח בהפרשות לחובות מסופקים.

מרוכזות בבנק לאומי למשכנתאות בע"מ (להלן בלמ"ש) באמצעותהלוואות לדיור — משכנתאות — 

נציגויות הפרושות ברחבי הארץ והפועלות בסניפי לאומי (98 דלפקים) ובאמצעות 9 משרדים

נפרדים. דלפקי המשכנתא והסניפים העצמאיים הוכפפו ל-7 מרכזים אזוריים, אשר מספקים להם

שרותים ומפקחים על עבודתם. כמו כן, משולבת במערך זה יחידת "משכנתא ישירה". המרכזים

ודלפקי המשכנתא בסניפי לאומי מאויישים על ידי עובדי בלמ"ש.

בלמ"ש מפעיל מרכז עסקים ראשי אשר באמצעותו מועברים כספי ההלוואות ללווים.
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כמו כן, קיים בבלמ"ש מרכז שרות לקוחות ובו מוקד טלפוני, אשר נועד לשיפור השירות ללווים

הקיימים בבלמ"ש ולמתן מענה מהיר לבקשותיהם. מוקד זה מרכז את כל הטיפול בפניות הלקוחות

אשר טופלו בעבר על ידי מספר גורמים בבלמ"ש.

עקב ירידת שיעורי הריבית, התעצמה מאד המגמה של פרעונות מוקדמים ומיחזורי הלוואות. פעילות

זו של מיחזורים גרמה לשחיקה במרווחי הבנקים למשכנתאות במיוחד במגזר צמוד המדד.

היקף המיחזורים בבלמ"ש ב-2005 הגיע ל-3,852 מיליון ש"ח שהיוו כ-43% מהביצועים של

המשכנתאות מכספי בלמ"ש, לעומת 801 מיליון ש"ח בשנת 2004 שהיוו כ-13% מביצועי הבנק.

מדיניות הנהלת בלמ"ש הינה להמשיך ולמקד את פעילותו במגזר ההלוואות לרכישת דירת מגורים

ובמגזר ההלוואות במשכון דירת מגורים.

במהלך שנת 2005 ביצע בלמ"ש הלוואות חדשות (לא כולל מיחזורים) בסך של כ-5.2 מיליארד ש"ח

(ללא הלוואות קבלנים) לעומת 5.3 מיליארד ש"ח בשנת 2004, שיעור קיטון של כ-2.5%.

כמו כן, כוללים סכומים אלו סך של 392 מיליון ש"ח אשראי שניתן מפיקדונות מיועדים אשר פרעונם

מותנה במידת הגביה לעומת סך של 714 מיליון ש"ח אשתקד.

חלקו הכולל של בלמ"ש בתיק האשראי במערכת ל-31 בדצמבר 2005, על פי דוח פעילות בנק

ישראל, היה 26.2% כולל הקבלנים לעומת 26.4% ב-2004. בנטרול מגזר הקבלנים בבלמ"ש

ובמערכת, חלקו של בלמ"ש בתיק האשראי היה 26.4%, לעומת 27.0% ב-2004.

הרווח הנקי במגזר משכנתאות הסתכם ב-2005 בסך 122 מיליון ש"ח בהשוואה ל-118 מיליון בשנת

2004, גידול בסך 4 מיליון ש"ח.

הרווח המימוני וההכנסות התפעוליות גדלו ב-4 מיליון ש"ח מ-493 מיליון ש"ח ב-2004 ל-497 מיליון

ש"ח ב-2005.

ההפרשה לחובות מסופקים גדלה מסך 90 מיליון ש"ח בשנת 2004 ל-106 מיליון ש"ח בשנת 2005.

ההוצאות התפעוליות גדלו מסך 176 מיליון ש"ח ב-2004 ל-188 מיליון ש"ח בשנת 2005, בעיקר

עקב גידול בהוצאות שכר. הוצאות הפרשה למיסים ירדו והסתכמו ב-81 מיליון ש"ח לעומת 109

מיליון ש"ח ב-2004.

פרטים נוספים על בלמ"ש ראה בעמוד 126 לדוח.

2. עסקים קטנים

כללי

הבנקאות במגזר העסקים הקטנים מספקת מגוון שירותים ומוצרים פיננסיים ללקוחות העיסקיים

הקטנים והבינוניים בהתאמה לצרכיהם המשתנים תוך פילוח הלקוחות על פי מחזורי פעילות העסק,

היקף צריכת האשראי והענף בו פועל העסק. 

במגזר מטופלים גם החשבונות הפרטיים של בעלי העסק המקבלים שירות כולל במקום אחד. 

יעדים ואסטרטגיה
המידע דלהלן הינו "מידע צופה פני עתיד". למשמעות מושג זה ראה בעמוד 42.

היעדים האסטרטגיים של הבנקאות במגזר העסקים הקטנים הם הגדלת הרווחיות על ידי הגדלת

בסיס הלקוחות והרחבת הפעילות של הלקוחות הקיימים תוך דגש על מתן שירות יעיל המותאם

לצרכיהם.
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דגשי קו העסקים במגזר העסקים הקטנים הם:

ללקוח על ידי שדרוג מיומנויות העובדים, מדידהרמת השירותמיקוד שיטתי ומתמיד בשיפור -

ובקרה של תהליכי העבודה וממשק הלקוח.

: שירותי מענה טלפוני פקס ואינטרנט מתקדמים.ערוצי ההפצה הישיריםהרחבת -

פיתוח מוצרים ושירותים פיננסיים המותאמים לצרכי הלקוחות מידע ובמודלים אנליטיים לניתוח-

ותחזית הפעילות והצרכים הפיננסיים של הלקוח.

שיטתי מבוסס מידע כלפי לקוחות בכל מגזרי הפעילות: אשראי מסחרי, אשראי צרכניייזום-

השקעות, שירותי עו"ש ושיפור רמת השירות לצורך הגדלת שביעות הרצון ונאמנות הלקוחות,

באמצעות יצירת יתרונות בקרב קבוצות לקוחות על ידי שרות דיפרנציאלי.

כגון בלמ"ש ולאומי קארד, לצורך ניצול יכולות הקבוצה במתןשיתוף פעולה עם חברות הקבוצה-

פתרונות בנקאיים כוללניים ללקוח.

מבנה המגזר

מגזר העסקים הקטנים מספק מגוון שירותים ללקוחות עיסקיים קטנים עד בינוניים. לקוחות אלו

מקבלים את השירותים על ידי צוותים עיסקיים בסניפים המתמחים בצרכי המגזר ועל ידי ערוץ

אינטרנט ייחודי ללקוחות המגזר.

המגזר מתמחה במתן פתרונות בנקאיים הכוללים ייעוץ בנושאי אשראי מסחרי, ייעוץ בהשקעות

ובפעילות עיסקית שוטפת, תוך פילוחי משנה לפי רמת פעילות וסיכון. 

המוצרים העיקריים שמספק המגזר הם מוצרי אשראי והשקעות, מוצרים פיננסיים ייחודיים, וכרטיסי

אשראי. 

מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על המגזר

הבנק ומגזר העסקים הקטנים פועלים במסגרת חוקים, תקנות והנחיות רשויות, המוחלות על

הבנקים על ידי: הפיקוח על הבנקים, רשות ניירות הערך, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

והממונה על ההגבלים העיסקיים.

היערכות ליישום איסור חריגה במסגרות אשראי דורשת פעילות להחתמת כל הלקוחות על תנאי-

ניהול אשראי חדשים ולהתאמת תהליכי העבודה והשירות ללקוחות לדרישות החדשות ולהרגלים

שונים בניהול חשבון העו"ש האישי והעיסקי.

היערכות ליום עסקים ארוך תשפיע על שעות הפעילות ושעות קבלת הקהל והן יותאמו למתכונת-

החדשה של יום העסקים כדי לאפשר זמינות מירבית של הסניפים ללקוחות השונים. כמו כן,

מושם דגש על השימוש בערוצי ההפצה הישירים ככלי שיאפשר ללקוח לנצל ביעילות את הארכת

יום העסקים.

התפתחויות בשווקים של המגזר או שינויים במאפייני הלקוחות שלו

בשנה האחרונה לא חלו שינויים מהותיים במגזר העסקים הקטנים.

יחד עם זאת, בוצע מיקוד קו העסקים וגבולותיו הובהרו. לקוחות בעלי אופי פעילות המסווגים

כלקוחות עיסקיים גדולים מועברים לניהול הבנקאות המסחרית.

גורמי ההצלחה הקריטיים בבנקאות העסקים הקטנים

גורמים קריטיים להצלחת המגזר הינם: 

פריסת נקודות שירות ומכירה וזמינותן: הגדלת פריסת הסניפים והתאמת שעות הפעילות לאזור-

ולסוג העסקים.

יכולות ניהוליות ואנושיות גבוהות של הגורמים המטפלים (מול הלקוח ובתוך הארגון).-

היכרות עם הלקוח ובכלל זה מצבו הפיננסי והסיכוי/ סיכון הטמון בפעילות עמו.-

מעקב שוטף אחר השינויים החלים בשוק במטרה לזהות פוטנציאל ולהימנע מסיכון; ניהול ובקרת-

סיכוני אשראי.

איכות: שמירה על הכללים בתיעוד עקבי ושיטתי תוך הקפדה הגדלה בשנים האחרונות על כללי-

הציות לחוקים ותקנות צרכניות.

הגברת החשיפה והזמינות של הערוצים הישירים (אינטרנט ופקס) ללקוחות.-

הקפדה על שירות אקטיבי ויוזם בהתאם לצרכי ולרצונות הלקוח. -
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מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של המגזר

התשתית הטכנולוגית והפיזית (פריסת הסניפים) ואיכות כוח האדם הן יתרון יחסי של מגזר-

העסקים הקטנים ומהוות חסמי כניסה למתחרים. חשיבות התשתית עולה ככל שדרישות

הרגולציה גדלות.

ההשקעה הנדרשת בתשתיות פיזיות וטכנולוגיות מהווה הן חסם כניסה והן חסם יציאה. -

הכשרת משאב אנושי איכותי בעל מיומנות גבוהה והיכרות עם תחומי פעילות הלקוחות.-

פיתוח יכולות אנליטיות לצורך התאמה אפקטיבית של פתרונות ללקוח המתבסס על מידע בדבר-

היסטוריית פעילות הלקוחות ועל התנהגות השוק.

תחליפים למוצרים ולשירותים

התחרות על מגזר העסקים הקטנים נמצאת במגמת התחזקות בשנים האחרונות. המתחרים

הישירים הינם כל הבנקים המסחריים בארץ ולאחרונה גם חברות הביטוח. 

חברות ביטוח, חברות כרטיסי אשראי, ספקיםאשראי עיסקי-

חברות ביטוחפיקדונות-

ברוקרים, חברות ביטוח, מנהלי קרנותשוק ההון-

ברוקרים, חברות ביטוח, מנהלי קרנותפנסיה-

מבנה התחרות

התחרות העיקרית היא בין הבנקים הגדולים. בשנים האחרונות מרחיבים הבנקים הקטנים יותר את

פעילותם במגזר זה על ידי פעילות שיווקית אגרסיבית ושימוש באסטרטגיית מחיר.

בנוסף מתפתחת לאחרונה תחרות מצד גופים פיננסיים ואחרים ובעיקר חברות כרטיסי האשראי 

על ידי כרטיסי ספק וחברות הביטוח המגלות עניין במימון עסקים קטנים.

ההוראות שהוצאו על ידי המפקח על הבנקים, המקלות על מעבר לקוחות מבנק לבנק, צפויות

להגביר את התחרות בין הבנקים במגזר זה.

מוצרים ושירותים של המגזר

השירותים הניתנים כוללים, בין השאר: מימון שוטף על פי צרכי הלקוחות, מימון השקעות לשימור

הפעילות והרחבתה, מתן פיתרונות בתחום המימון והסחר הבינלאומי. כמו כן כולל הטיפול שירותים

בנקאיים לעובדי ולמנהלי החברות. 

בתחום ההשקעות, מציע לאומי מגוון פיקדונות וחסכונות חד פעמיים בתשלומים עם בסיסי הצמדה

שונים, לטווחי זמן המותאמים ללקוח וכן מגוון מוצרי השקעה כולל פיקדונות מובנים במטבע ישראלי

ובמטבע חוץ, חסכונות, קופות גמל וקרנות נאמנות.

בנוסף, השקיע לאומי משאבים רבים בפיתוח והגיע לרמת זמינות גבוהה ורב ערוצית (טלפון, פקס

ואינטרנט) על מנת לאפשר ללקוחות ממשק יעיל עם הבנק לביצוע פעילות וקבלת מידע בכל מקום

ובכל שעה.

לקוחות

הלקוחות המשתייכים למגזר זה מאופיינים בפעילות עיסקית (קטנה-בינונית) מגוונת ובמספר רב של

ענפים ותחומים.

פרטים נוספים ראה בעמוד 18 לעיל.
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שיווק והפצה

מגזר העסקים הקטנים מתבסס על רשת הפצה בעלת פריסה ארצית, כח אדם מקצועי ומיומן,

ומערכות טכנולוגיות המאפשרות מתן שירות יעיל ללקוחות וכלי מדידה ובקרה להנהלה. לאומי רואה

חשיבות אסטרטגית ברשת הפצה רחבה, ולכן ברוב סניפי החטיבה קיימים מגזרים עיסקיים לטיפול

בלקוחות והשירות ניתן בכל הסניפים. בנוסף, ניתן דגש על הצעת שירות על פני מספר ערוצים תוך

ניסיון לשמר חווית לקוח ורמת שירות אחידה. נעשה שימוש בערוצי הפצה השונים כגון: דיוור ישיר

ייעודי, שימוש באתרי האינטרנט בכלל ובאתרי הבנק בפרט, חומר פרסומי בנקודות המכירה,

ושיחות יזומות יוצאות על ידי מערך הסניפים. הפעילות השיווקית מתבססת על מערכות מידע

אנליטיות מתקדמות המאפשרות לאפיין את צרכי הלקוחות והתנהגותם, על מנת להציע ללקוחות

מוצרים ושירותים בהתאמה לצרכיהם.

תחרות

התחרות עימה מתמודד הבנק במגזר בנקאות לעסקים הקטנים-בינוניים נמצאת בשנים האחרונות

במגמת התחזקות. המתחרים עמם מתמודד הבנק כוללים את כל הבנקים המסחריים בארץ

ולאחרונה אף את חברות כרטיסי האשראי וחברות הביטוח.

הבנק מתמודד בתחרות באמצעות שימוש ביתרונות הפריסה הרחבה, כח האדם המקצועי והמיומן

בתחומי הבנקאות השונים ויכולת עיבוד מידע המאפשר ללאומי ליזום ולהציע ללקוחות מוצרים

ושירותים איכותיים.

הון אנושי

בשנת 2005 הסתכם מספר המשרות הממוצע שיוחסו למגזר עסקים קטנים ב-1,527 משרות מהם

422 סגל ניהולי. העובדים המועסקים במגזר הינם בעיקר עובדים עם הכשרה אקדמאית, ובנוסף

להשכלתם עוברים העובדים במסגרת הבנק, באופן שוטף, הכשרה מקצועית בתחומים שונים של

הבנקאות.
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להלן תמצית תוצאות הפעילות של מגזר עסקים קטנים*: 

שוק כרטיסיבנקאות 
סך הכלמשכנתאותההוןאשראיופיננסים

2005

במיליוני ש"ח

רווח מפעולות מימון:

8741947904מחיצוניים

(125)(6)(3)(5)(111)בינמגזרי

הכנסות תפעוליות ואחרות:

35510018-473מחיצוניים

(24)271(53)1בינמגזרי

1,119614621,228סך כל ההכנסות

75---75הפרשות לחובות מסופקים

הוצאות תפעוליות ואחרות:

7665130-847לחיצוניים

-----בינמגזרי

רווח (הפסד) מפעולות 
27810162306רגילות לפני מיסים

121571134הפרשה למיסים

157591172רווח נקי

%22.3% תשואה להון

12,25218712710412,670יתרה ממוצעת של נכסים

10,636--10,56076יתרה ממוצעת של התחייבויות

9,67174112710410,643יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של נכסי קופת"ג, 
קרנות נאמנות 

5,231-5,231--וקרנות השתלמות

1,960-1,960--יתרה ממוצעת של ניירות ערך

יתרה ממוצעת של נכסים 
437---437אחרים בניהול

521911532מרווח מפעולות מתן אשראי

157---157מרווח מפעולות קבלת פיקדונות

90--855אחר

7631411779סך הכל רווח מפעולות מימון

13,476---13,476יתרת אשראי לציבור

11,391---11,391יתרת פיקדונות הציבור

שינויים עיקריים בהיקף הפעילות

הגידול באשראי היה בשיעור של כ-5.8%. בסך כל פיקדונות הציבור היה גידול של 0.9%, בפעילות

המגזר בבנק חל גידול של כ-9.4% לעומת זאת בבנק ערבי חלה ירידה במגזר זה. בתיקי ניירות ערך

חל גידול של כ-33.6% (גידול של 0.9 מיליארד ש"ח).
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שוק כרטיסיבנקאות 
סך הכלמשכנתאותההוןאשראיופיננסים

2004

במיליוני ש"ח

רווח מפעולות מימון:

8811846909מחיצוניים

(113)(4)(4)(5)(100)בינמגזרי

הכנסות תפעוליות ואחרות:

3799414-487מחיצוניים

(15)311(47)-בינמגזרי

1,160604531,268סך כל ההכנסות

103---103הפרשות לחובות מסופקים

הוצאות תפעוליות ואחרות:

7925228-872לחיצוניים

1---1בינמגזרי

רווח (הפסד) מפעולות 
2648173292רגילות לפני מיסים

120481133הפרשה למיסים

144492159רווח נקי

%21.2% תשואה להון

12,42817310410312,808יתרה ממוצעת של נכסים

10,860--10,8546יתרה ממוצעת של התחייבויות

9,66867410410310,549יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של נכסי קופת"ג, 
קרנות נאמנות 

17-4,608-4,625וקרנות השתלמות

75-1,302-1,377יתרה ממוצעת של ניירות ערך

יתרה ממוצעת של נכסים 
421---421אחרים בניהול

52510-2537מרווח מפעולות מתן אשראי

158---158מרווח מפעולות קבלת פיקדונות

101--983אחר

7811302796סך הכל רווח מפעולות מימון

12,733---12,733יתרת אשראי לציבור

11,284---11,284יתרת פיקדונות הציבור

שינויים עיקריים ברווח הנקי

הרווח הנקי במגזר עסקים קטנים הסתכם בשנת 2005 ב-172 מיליון ש"ח בהשוואה ל-159 מיליון

ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד גידול בסך 13 מיליון ש"ח. הגידול ברווח הנקי נובע בעיקר מקיטון

בהפרשות לחובות מסופקים בסך 28 מיליון ש"ח ובהוצאות התפעוליות בכ-25 מיליון ש"ח שקוזז

חלקית מירידה בהכנסות המימון וההכנסות התפעוליות.

3. הבנקאות העיסקית 

כללי

הבנקאות העיסקית מתמחה במתן שירותים בנקאיים ופיננסיים לתאגידים גדולים, לרבות תאגידים

בעלי פעילות רב לאומית. הלקוחות המשתייכים למגזר זה מאופיינים במעמד מוביל בשוק

ובדומיננטיות בתחום עיסוקם. השירותים הניתנים מבוססים על מתן פתרון כולל לכל צרכי הלקוח,

תוך ראיית מגוון עסקיו, בין היתר: מימון וסחר בינלאומי, שירותי ייעוץ והשקעות, פעילות בשוק ההון,

מכשירים פיננסיים להגנה מפני סיכוני שוק, שירותים בנקאיים לעובדים, למנהלים ולבעלי החברות,
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וכו'. מחוץ לישראל, ניתנים שירותים למגזר העיסקי בעיקר על ידי בנק לאומי ארה"ב, בנק לאומי

בריטניה ושלוחות נוספות של הבנק בחו"ל.

מבנה המגזר 

המגזר לבנקאות עיסקית מנוהל בישראל על ידי החטיבה העיסקית, המורכב משישה סקטורים.

השירות ללקוחות ניתן על ידי מנהלי קשרי לקוחות המרכזים את שירותי הקבוצה מול הלקוח

ומתמחים בענף המשק בו פועל הלקוח. חשבונות הלקוחות מנוהלים בסניפים המסחריים של הבנק

הפזורים ברחבי הארץ, בעיקר במסגרת השלוחות העיסקיות המתמחות בטיפול בלקוחות גדולים

ובעלי פעילות מגוונת, וכן בשלוחות הבנק בחו"ל. עיסקאות רכישת אמצעי שליטה מלוות על ידי

יחידה ייעודית המתמחה בטיפול בעסקות מסוג זה, בשל מורכבותן ורמת הסיכון הגלומה בהן. 

כמו כן, לצורך טיפול בעסקאות מורכבות של מימון השקעות בפרויקטים של תשתית (תחנות כח,

וכו') פועלת יחידה מיוחדת הבוחנת אתTBOמתקני התפלה, כבישי אגרה, פרויקטים של 

העסקאות ובונה את חבילת המימון, תוך שיתוף אפשרי של גורמים משוק ההון במימון העיסקה. 

בנק לאומי ארה"ב מאפשר לחברות ישראליות ומקומיות, המשתייכות למגזר, לקבל שירותים

בנקאיים ואשראי למימון פעילות סחר בינלאומי, נדל"ן ורכישות ומיזוגים.

השלוחה שמרכזה בניו-יורק ולה סניפים במקומות נוספים בארה"ב, רואה את ליווי החברות

הישראליות כהמשך ישיר לפעילותן בישראל.

יעדים ואסטרטגיה עיסקית וצפי להתפתחות לשנה הקרובה
המידע דלהלן הינו "מידע צופה פני עתיד". למשמעות מושג זה ראה בעמוד 42.

הבנקאות העיסקית עוסקת בפלח הלקוחות העיסקיים הגדולים. יעדה האסטרטגי הוא לבצר את

יתרונה היחסי ולשפר את תרומתה לרווח הקבוצה. מטרת הבנקאות העיסקית היא להרחיב את

פעילות לקוחותיה עם הקבוצה, להגדיל את מגוון המוצרים והשירותים המוצעים ולמנף את קשריה

המתמשכים עם הלקוחות לצורך פיתוח עסקים עם יחידות שונות בקבוצת לאומי בארץ ובחו"ל. 

ההתאוששות שחלה במשק בשנת 2005 והתחזיות לגידול בשיעור הצמיחה לשנת 2006, כאשר

מגבלות בנק ישראל ומגבלות פנימיות של הבנק מצמצמות את האפשרות של הבנק להעמיד אשראי

בנקאי נוסף לקבוצות הלווים הגדולות, יאלצו חברות רבות לחפש פתרונות מימון חלופיים, ולגייס

כספים באמצעות מכירת ניירות ערך מסחריים לטווח קצר או מימון אחר לטווח ארוך. נראה כי מגמה

זו תפגע במידה לא מבוטלת ביכולת הבנק לצמוח בתחום האשראי במגזר הבנקאות העיסקית.

תהליך המאפיין את מגזר הבנקאות העיסקית בשנים האחרונות הוא פיתוח פעילות עיסקית מחוץ

לישראל. ניתן לצפות שהתהליך ימשיך ויתרחב בשנים הקרובות. כפועל יוצא ממדיניות הבנק

הנזכרת לעיל וממגמת הלקוחות המשתייכים למגזר הלקוחות העיסקיים, צפוי גידול בהיקף הפעילות

הבנקאית של לקוחות המגזר בחו"ל.

מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על המגזר

הבנק, ומגזר הבנקאות העיסקית בפרט, פועלים במסגרת חוקים, תקנות והנחיות רגולטוריות החלות

על מערכת הבנקאות בישראל מצד גורמים כגון הפיקוח על הבנקים, הממונה על שוק ההון ביטוח

וחיסכון, הממונה על הגבלים עסקיים, רשות ניירות ערך וגופים נוספים. בחו"ל, שלוחות ונציגויות

הבנק פועלות מכח היתרי הפיקוח על הבנקים וכן כפופות לרגולציה המקומית.

מגבלות הרלוונטיות במיוחד למגזר הבנקאות העיסקית הן המגבלות הקבועות בהוראת ניהול בנקאי

תקין 313 על גובה החבויות של לווים גדולים ושל שש קבוצות הלווים הגדולות של הקבוצה.

ההוראה קובעת, כי סך החשיפה לקבוצת לווים לא תעלה על 30% מהון הבנק כאשר סך החשיפה

לשש קבוצות הלווים הגדולות לא תעלה על 135% מהון הבנק. עומדת בפני הבנק האפשרות לאמץ

את האופציה שניתנה על פי ההוראה, לפיה סך החשיפה לקבוצת לווים לא תעלה על שיעור של

25% מהון הבנק וסך החשיפה לששת קבוצות הלווים הגדולות לא תעלה על שיעור של 150% מהון

הבנק. בשלב זה החליט דירקטוריון הבנק שלא לאמץ אופציה זו. נכון ל-31 בדצמבר 2005 חבות

קבוצת הלווים הגדולה הגיעה ל-25.2% מהון הבנק. חבות הלווה הבודד הגדול ביותר הגיעה ל-8.2%

מהון הבנק, חבות שש קבוצות הלווים הגדולות הגיעה ל-118.0% מהון הבנק.

92



התפתחויות בשווקים של המגזר או שינויים במאפייני הלקוחות שלו

הלקוחות הגדולים וקבוצות הלווים הגדולות במשק מהווים נתח נכבד מתוך מגזר הלקוחות

העיסקיים בבנק. במסגרת פעילות מיזוגים ורכישות במשק שהתרחשה בשנים האחרונות, גדל

משקל הלווים הגדולים והקבוצות הגדולות בפעילות הבנקאית והן מהוות כיום נתח ניכר מתוך מגזר

הלקוחות העיסקיים של הבנק. לקבוצות הלווים הגדולות משקל גדול בפעילות המגזר העיסקי במשק

וככאלה צפוי כי חלק ניכר מהצמיחה הצפויה ימצא ביטויו גם בגידול בצרכים הבנקאיים של קבוצות

אלה. 

בשנים האחרונות מוצא המגזר העיסקי את המימון הדרוש לו בתנאים נוחים יותר, בפרט בעסקות

מימון רכישת אמצעי שליטה ואשראי לזמן ארוך, מחוץ למערכת הבנקאית, ובעיקר בחברות הביטוח,

גופים מוסדיים ושוק ההון. 

לגבי ההתפתחויות שחלו בכל אחד מהענפים המרכיבים את המגזר ראה עמודים 69-67 בדוח זה לעיל.

שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על המגזר

מערכות המידע המשמשות את המגזר העיסקי מיועדות לסייע בניתוח צרכי הלקוחות ובעבודה

השוטפת עמם, בניתוח ומדידת סיכוני האשראי ובמעקב והבקרה אחר פעילות הלקוחות. באופן

שוטף מתבצע עדכון ושדרוג המערכות הטכנולוגיות השונות לתועלת המגזר.

גורמי ההצלחה הקריטיים במגזר 

גורמים קריטיים להצלחת המגזר הינם: יכולות ניהוליות ואנושיות גבוהות של הגורמים המטפלים

(מול הלקוח ובתוך הארגון), הכרות עם הלקוח ובכלל זה מצבו הפיננסי והסיכוי/סיכון הטמון בפעילות

עמו, מעקב שוטף אחר השינויים החלים בשוק במטרה לזהות פוטנציאל ולהימנע מסיכון, ניהול

ובקרת סיכוני אשראי, רמת מיומנות גבוהה בתכנון חבילות מימון מורכבות, השקעה מתמדת בכלי

עזר טכנולוגיים ושקידה על מתן מענה לצרכי הלקוחות.

מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של המגזר 

לצורך מתן שרות ללקוחות המגזר העיסקי דרוש משאב אנושי איכותי, בעל מיומנות גבוהה בהכרת

לקוחות המגזר, מגוון פעילותיהם וניתוח צורכיהם. ניהול לקוחות המגזר מצריך היכרות מעמיקה עם

לקוחותיו, נתוניהם הפיננסים, תחומי פעילותם והתאמת מוצרי הבנק לנתונים אלה. יתר על כן,

נדרשת הערכות מתאימה לצורך עמידה במגבלות רגולטוריות ומעקב ובקרה אחרי חשיפות וסיכונים

שונים. 

תחליפים למוצרים ולשירותים של המגזר והשינויים שחלו בהם

מאחר והמקורות העומדים לרשות הבנק לצורך העמדת מימון לזמן ארוך, מוגבלים ביחס למקורות

העומדים לזמן קצר ובינוני, יש לצפות, בתחום מימון פרויקטים ארוכי טווח (בעיקר פרויקטי תשתית

ונכסים מניבים), להמשך שיתוף משקיעים מוסדיים במימון פרויקטים אלה באמצעות שילובם

בקבוצות מימון או באמצעות מכירה של חלקים מהאשראי הבנקאי לזמן ארוך.

מבנה התחרות במגזר והשינויים שחלו בו

התחרות על המגזר העיסקי נמצאת במגמת התחזקות בשנים האחרונות. המתחרים הישירים הינם

הבנקים המסחריים הגדולים בארץ והבנקים הזרים בחו"ל. כמו כן, חברות הביטוח, הגופים

המוסדיים ושוק ההון מתחרים במגזר העיסקי בתחום האשראי.

מוצרים ושירותים של המגזר

השירותים הניתנים כוללים, בין השאר: מימון שוטף על פי צרכי הלקוחות, מימון השקעות לשימור

הפעילות והרחבתה, מתן פתרונות בתחום המימון והסחר הבינלאומי (לרבות מימון פרויקטים

בחו"ל)), מימון וליווי פרויקטים לאומיים ובינלאומיים, מימון מיזוגים ורכישות, מכשירים פיננסיים

להגנה מפני סיכוני מטבע, סיכוני ריבית ושינויים במחירי סחורות, פעילות בשוק ההון וכן שירותי

ייעוץ בתחום ההשקעות. כמו כן הטיפול כולל שירותים בנקאיים למנהלים ולעובדי החברות. 
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לקוחות

הלקוחות המשתייכים למגזר זה מאופיינים במעמד מוביל בשוק ובדומיננטיות בתחום עיסוקם,

במחזורי פעילות בהיקף של עשרות מיליוני דולר ויותר ובצרכי מימון גבוהים ואובליגו מעל 15 מיליון

דולר (פרטים נוספים ראה בעמוד 18). החברות הן בדרך כלל ציבוריות ממגוון ענפי משק שונים,

בעלות מבנה ארגוני מורכב הכולל מספר רבדים של ניהול ומוטת שליטה רחבה. 

שיווק והפצה

השירות והשיווק ללקוחות ניתן על ידי מנהלי קשרי לקוחות המתמחים בענף המשק בו פועל הלקוח

ומרכזים את שירותי הקבוצה מולו.

תחרות

התחרות עימה מתמודד הבנק במגזר הבנקאות העיסקית נמצאת בשנים האחרונות במגמת

התחזקות. המתחרים עימם מתמודד הבנק כוללים את הבנקים המסחריים הגדולים בארץ וכן את

הבנקים הזרים בחו"ל. בתחום האשראי ללקוחות המגזר ניצב הבנק גם בפני תחרות מצד חברות

ביטוח, גופים מוסדיים ושוק ההון. נוכח החמרת הקריטריונים לחיתום אשראי בשנים האחרונות

מוצא המגזר העיסקי את המימון הדרוש לו, בעיקר בעסקות מימון רכישת אמצעי שליטה ואשראי

לזמן ארוך בתנאים נוחים לו יותר מחוץ למערכת הבנקאית.

הון אנושי

מספר המשרות הממוצע שיוחסו בשנת 2005 למיגזר 932 משרות מזה 539 סגל ניהולי. רוב

העובדים הינם בעלי השכלה אקדמאית, ובנוסף להשכלתם עוברים העובדים במסגרת הבנק, באופן

שוטף, הכשרה מקצועית בתחומי שונים של הבנקאות וקורסי ניהול. במהלך העבודה נדרשים

העובדים ליכולת ניתוח של בקשות אשראי מורכבות, הובלה של עסקות סבוכות ויכולת למתן שירות

ברמה גבוהה ביותר.
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להלן תמצית תוצאות הפעילות של הבנקאות העיסקית:

בנקאות
פעילותשוקכרטיסיופיננסים 

סך הכלחו"לההוןאשראיבארץ

2005

במיליוני ש"ח

רווח מפעולות מימון:

1,9598-2412,208מחיצוניים

(639)172-(1)(810)בינמגזרי

הכנסות תפעוליות ואחרות:

138832144286מחיצוניים

(53)-14(69)2בינמגזרי

1,28921354571,802סך כל ההכנסות

4818--814הפרשות לחובות מסופקים

הוצאות תפעוליות ואחרות:

3014715161524לחיצוניים

115119--4בינמגזרי

רווח (הפסד) מפעולות רגילות 
20177341(26)170לפני מיסים

950115(8)64הפרשה למיסים

11127226(18)106רווח נקי (הפסד)

5.3%תשואה להון% 

47,041291410,29957,383יתרה ממוצעת של נכסים

19,272106-12,81532,193יתרה ממוצעת של התחייבויות

48,5651411410,51759,237יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של נכסי קופת"ג, 
4,484174,501--קרנות נאמנות וקרנות השתלמות

38,8891,10039,989--יתרה ממוצעת של ניירות ערך

יתרה ממוצעת של נכסים 
679---679אחרים בניהול

771(135)--906מרווח מפעולות מתן אשראי

(91)(136)--45מרווח מפעולות קבלת פיקדונות

1987-684889אחר

1,1497-4131,569סך הכל רווח מפעולות מימון

10,25557,360--47,105יתרת אשראי לציבור

12,21228,616--16,404יתרת פיקדונות הציבור

שינויים עיקריים בהיקפי הפעילות

במגזר הבנקאות העיסקית חל גידול באשראי לציבור בכ-3.2 מיליארד ש"ח (5.9%), גידול זה היה

בפעילות המגזר בארץ וכן בשלוחה בארה"ב. בפיקדונות הציבור חל גידול של כ-1.0 מיליארד ש"ח,

3.8% הנובע בעיקר מהשפעת הפרשי השער עקב הפיחות בשקל ביחס לדולר. 

בפעילות בניירות ערך חל גידול של כ-14.1 מיליארד ש"ח (42%), ונובע בעיקר מעליית שווי השוק.

בפעילות החוץ מאזנית, ערבויות ואשראים דוקומנטריים היה במגזר קיטון של 2.7%.
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בנקאות
פעילותשוקכרטיסיופיננסים 

סך הכלחו"לההוןאשראיבארץ

2004

במיליוני ש"ח

רווח מפעולות מימון:

1,899412202,124מחיצוניים

(677)104(1)-(780)בינמגזרי

הכנסות תפעוליות ואחרות:

144751645280מחיצוניים

(40)-18(62)4בינמגזרי

1,26717343691,687סך כל ההכנסות

9684--675הפרשות לחובות מסופקים

הוצאות תפעוליות ואחרות:

2565014142462לחיצוניים

96102--6בינמגזרי

רווח (הפסד) מפעולות רגילות 
20122439(33)330לפני מיסים

935171(13)140הפרשה למיסים

1187268(20)190רווח נקי

%6.1% תשואה להון

51,18839269,13660,389יתרה ממוצעת של נכסים

18,758128-11,64130,527יתרה ממוצעת של התחייבויות

53,453137268,58462,200יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של נכסי קופת"ג, 
4,691-4,691--קרנות נאמנות וקרנות השתלמות

27,16258627,748--יתרה ממוצעת של ניירות ערך

יתרה ממוצעת של נכסים 
794---794אחרים בניהול

1341,005--871מרווח מפעולות מתן אשראי

161213--52מרווח מפעולות קבלת פיקדונות

1964-29229אחר

1,1194-3241,447סך הכל רווח מפעולות מימון

8,51154,171--45,660יתרת אשראי לציבור

10,70327,564--16,861יתרת פיקדונות הציבור

שינויים עיקריים ברווח הנקי

הרווח הנקי במגזר הבנקאות העיסקית הסתכם ב-2005 ב-226 מיליון ש"ח לעומת רווח בסך 268

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון בסך 42 מיליון ש"ח (15.7%). הקיטון ברווח הנקי נובע

בעיקר מגידול בסך של 134 מיליון ש"ח בהפרשות לחובות מסופקים, בעיקר במגזר העיסקי בארץ

וגידול בסך 79 מיליון ש"ח בהוצאות התפעוליות והאחרות בפעילות המגזר בארץ. מאידך חל גידול

ברווח המימוני בסך כ-122 מיליון ש"ח, בעיקר מפעילות המגזר בחו"ל.
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4. הבנקאות המסחרית

כללי

הבנקאות המסחרית — עוסקת במתן מכלול השירותים הפיננסיים לחברות העיסקיות הבינוניות

(Middle Market)בכל ענפי המשק להם אושרו בדרך כלל מסגרות אשראי החל מ-1.3 מיליון

דולר ועד 15 מיליון דולר או למעלה מכך בכפוף להחלטת ראשי החטיבות הרלוונטיות ומאפייני

הלקוחות, לבעלי העניין של החברות העיסקיות הכוללים את בעלי המניות ונושאי משרות בכירות וכן

.subcustodyלקוחות 

ניהול המגזר נעשה על ידי החטיבה לבנקאות מסחרית. הקשר העיקרי מול הלקוחות, הוא באמצעות

הסניפים המסחריים הפרוסים בכל הארץ. לחטיבה לבנקאות מסחרית, סניף מרכזי בת"א ובנוסף 25

סניפי עסקים הממוקמים באזורי תעשייה ובערים הגדולות ומשויכים על בסיס גיאוגרפי ל-4 מרחבים

מסחריים. הסניפים מתמחים בניהול הפעילות העיסקית האופיינית ללקוחות החטיבה, ומקנים

לחטיבה יתרון תחרותי.

השירות והשיווק ללקוחות אלה מתבצעים באופן פרטני והם כוללים בעיקר, מימון עסקאות באמצעות

מכשירי אשראי תפורים לצרכים הייחודיים של הלקוחות, התאמת מוצרי השקעה ומכשירים פיננסיים

(הזנק).upstartלגידור סיכונים, מימון עסקאות סחר בינלאומי ומימון חברות 

הבנקאות המסחרית כוללת גם פעילות מחוץ לישראל באמצעות שלוחות הבנק בחו"ל. חברות

המלוות בחטיבה לבנקאות מסחרית, מנצלות את הקשרים עם הבנק בארץ לצורך פעילותם בחו"ל.

בנק לאומי בריטניה מאפשר לחברות הישראליות לקבל שרותים בנקאיים ולהנות מקווי אשראי

למימון סחר בינלאומי, רכישות נדל"ן, רכישות ומיזוגים של חברות ברחבי אירופה. השלוחה 

בלונדון — המרכז הפיננסי האירופי רואה בהמשך הליווי של חברות אלו, המשך ישיר לפעילות

הבנקאית בארץ. 

שירות נוסף הניתן על ידי בנק לאומי בריטניה הוא — מימון חברות ישראליות ביבוא מוצרים מספקים

אירופאים מובילים. ההכירות עם החברה הישראלית מחד ועם חוסנו של הספק, מאפשרים לבנק

לגשר על פערי המימון.

כמו כן, בנק לאומי בריטניה מתמחה במתן אשראי ללקוחות בינוניים מקומיים, עם דגש מיוחד על

מימון סחר בינלאומי. 

פרטים נוספים על בנק לאומי בריטניה ראה בעמוד 135.

מבנה המגזר

למגזר הבנקאות המסחרית מבנה ארגוני ייחודי במערכת הבנקאות בארץ המאפשר מתן שירות

המקנה לחטיבה יתרון תחרותי. shop)stop(oneכוללני ומקיף ללקוחות 

המגזר פועל באמצעות 25 סניפי עסקים, הפזורים ברחבי הארץ והסניף המרכזי בת"א, המותאמים,

ברובם, גם פיזית, למאפיינים הייחודיים למגזר. 

סניפי העסקים מעניקים שירות לחברות העיסקיות ולבעלי העניין. הסניף המרכזי בת"א מאגד בנוסף

לקו המסחרי גם מרכזי פעילויות נוספים ברמת בנק.

בשנת 2005 נפתח סניף עסקים העמקים הממוקם בעיר עפולה והמיועד לתת שירותים ללקוחות

באזורו הגיאוגרפי.

לבנק לאומי בריטניה סניף מרכזי בלונדון וסניף במנצ'סטר וחברה בת באי ג'רסי.

לפרטים נוספים ראה עמוד 135. 
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אסטרטגיה
המידע דלהלן הינו "מידע צופה פני עתיד". למשמעות מושג זה ראה בעמוד 42.

הבנקאות המסחרית עוסקת בפלח האמצע של הלקוחות העיסקיים. בלקוחות אלו פוטנציאל

הרווחיות הוא גבוה יחסית למגזרים אחרים. יעדה האסטרטגי של הבנקאות המסחרית הוא להמשיך

ולחזק את יתרונה התחרותי באמצעות הרחבת הפעילות עם לקוחותיה הקיימים וגיוס לקוחות

חדשים, תוך העמדת פתרונות כוללניים לטובת לקוחותיה הפועלים בארץ ובחו"ל.

מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על המגזר
פרטים ראה בעמוד 92 לדוח.

התפתחות בשווקים של המגזר ובמאפייני לקוחותיו

פעילותם העיקרית של לקוחות המגזר מבוצעת בשוק המקומי בענפי המשק תעשיה, מסחר ונדל"ן,

יחד עם זאת, בשנים האחרונות, מסתמנת מגמה של הגברת הפעילות בשווקים בחו"ל, ישירות 

על ידי הלקוחות או באמצעות חברות בנות של חלק מלקוחות המגזר.

שנת 2005 התאפיינה בהתרחבות עיסקית של חלק ניכר מלקוחות המגזר במרבית ענפי המשק

למעט בענפי התשתית בהם נמשכה ההאטה. 

פעילות בחו"ל קיימת או מתוכננת מושפעת הן מהשאיפה להתפתח ולהרחיב את הפעילות

העיסקית והן מתחזית הלקוחות באשר להשפעות כלכליות וביטחוניות בארץ ובחו"ל.

פרטים על ענפי משק ראה בעמודים 69-67 לדוח.

שינויים טכנולוגיים

עובדי המגזר נעזרים במערכות ממוכנות התומכות בתהליכים שונים המבוצעים בו כגון בקרה,-

הגדרת יעדים ומדידתם, שיווק ופיתוח עסקים.

המגזר מעמיד לרשות לקוחותיו כלים טכנולוגיים בדומה לאלה שבשימוש כלל לקוחות הבנק, יחד-

עם זאת אנו שוקדים על פיתוח מערכות אלה על מנת לענות על צרכיהם המשתנים והמתפתחים

של לקוחות המגזר.

גורמי הצלחה קריטיים במגזר 

זיהוי צרכי הלקוח והתאמת פתרונות כוללים מתאימים תוך צמצום זמן התגובה והעלאת רמת-

השירות.

טיפוח ההון האנושי והעלאה מתמדת של רמתו המקצועית במהירות הנדרשת לנוכח השינויים-

בשוק ההון ובסביבה העיסקית.

קיום מערכת בקרה לצמצום סיכוני אשראי והידוק הציות של עובדי המגזר.-

מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של המגזר

הקמת מערכת ערוצי הפצה בפריסה התואמת את הפוטנציאל העיסקי.-

הכשרת כוח אדם מקצועי ובעל מיומנויות מגוונות.-

קיום מגוון מוצרים מותאמים לצרכי הלקוחות.-

הקמה ופיתוח אמצעים טכנולוגיים לשירות הלקוחות והעובדים. -
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תחרות

גורמי התחרות במגזר פעילות זה, הן בתחום האשראי והן בתחום ההשקעות, הינם כל הבנקים

הפועלים בארץ (מקומיים וזרים), בנקים בחו"ל, גופים הפעילים בשוק ההון וחברות ביטוח. חברות

הביטוח מתחרות הן בתחום האשראי והן בתחום שירותי ההשקעות על לקוחות המגזר ובתי

ההשקעות הפרטיים מתחרים בתחום ההשקעות. 

הבנק צופה שהתחרות במגזר זה תגבר, בעקבות המגבלות הרגולטוריות על לווה בודד וקבוצת

לווים, הרחבת האפשרויות של גיוס הון בארץ ובחו"ל והתקשרויות נרחבת יותר של לקוחות עם

בנקים בחו"ל. כמו כן, בעקבות שיפור שחל ב-2005 במצב המשק ורוב הפירמות ובמידה וימשך גם

ב-2006 תגבר התחרות במגזר עוד יותר.

הון אנושי

מספר המשרות הממוצע שיוחסו בשנת 2005 למגזר הסתכם ב-1,641 משרות מזה 489 סגל-

ניהולי.

הסניפים והמטות מאוישים בעובדים ומנהלים שעברו הכשרה מתאימה ההולמת את צרכי

הלקוחות המסחריים שיצרו התמחות בניהול הפעילות העיסקית האופיינית ללקוחות החטיבה.
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להלן תמצית תוצאות הפעילות של הבנקאות המסחרית: 

בנקאות
פעילותשוקכרטיסי ופיננסים 

סך הכלחו"למשכנתאותההוןאשראיבארץ

2005

במיליוני ש"ח

רווח מפעולות מימון:

1,12182291661,326מחיצוניים

(287)19(23)(2)(3)(278)בינמגזרי

הכנסות תפעוליות ואחרות:

2204447128340מחיצוניים

43-114(30)-בינמגזרי

1,063199072141,393סך כל ההכנסות

187(5)---192הפרשות לחובות מסופקים

הוצאות תפעוליות ואחרות:

45321322104612לחיצוניים

13---121בינמגזרי

רווח (הפסד) מפעולות רגילות 

585115581(3)406לפני מיסים

177-25231235הפרשה למיסים

33384346(3)229רווח נקי

%15.3% תשואה להון

25,87146724218,54134,951יתרה ממוצעת של נכסים

15,96048-3687,38423,760יתרה ממוצעת של התחייבויות

25,251199724215,19031,133יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של נכסי קופת"ג, 
4,763-424,805--קרנות נאמנות וקרנות השתלמות

35,198-1,91637,114--יתרה ממוצעת של ניירות ערך

יתרה ממוצעת של נכסים אחרים 
1,200----1,200בניהול

29623(2)-5933מרווח מפעולות מתן אשראי

15109(1)--95מרווח מפעולות קבלת פיקדונות

1552-9141307אחר

8435-61851,039סך הכל רווח מפעולות מימון

26,5877-2905,46632,350יתרת אשראי לציבור

606,81623,922--17,046יתרת פיקדונות הציבור

שינויים עיקריים בהיקפי הפעילות

האשראי לציבור גדל בכ-2.2 מיליארד ש"ח (7.5%), מזה גידול של 1.5 מיליארד ש"ח בפעילות

המגזר בארץ וגידול של 0.7 מיליארד ש"ח בפעילות בחו"ל.

פיקדונות הציבור גדלו בכ-4.3 מיליארד ש"ח (21.7%), מזה כ-3.0 מיליארד ש"ח במגזר בארץ ו-1.2

מיליארד ש"ח בפעילות בחו"ל.

בפעילות בניירות ערך חל גידול של 19.4 מיליארד ש"ח, בשיעור של 64.9%, הנובע בעיקר מעליית

. בפעילות חוץ מאזנית, הערבויותsubcustodyשווי השוק ומגידול בפעילות בארץ, כולל פעילות 

ואשראים דוקומנטריים היה גידול של 15.7%.
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בנקאות
פעילותשוקכרטיסי ופיננסים 

סך הכלחו"למשכנתאותההוןאשראיבארץ

2004

במיליוני ש"ח

רווח מפעולות מימון:

79662232831,110מחיצוניים

(146)(99)(16)(2)(1)(28)בינמגזרי

הכנסות תפעוליות ואחרות:

2063922123291מחיצוניים

45-118(28)-בינמגזרי

974166782081,273סך כל ההכנסות

220323--301הפרשות לחובות מסופקים

הוצאות תפעוליות ואחרות:

34121492107520לחיצוניים

20----20בינמגזרי

רווח (הפסד) מפעולות רגילות 
18481410(5)312לפני מיסים

8123169(2)139הפרשה למיסים

10358241(3)173רווח מפעולות רגילות לאחר מס

רווח מפעולות בלתי רגילות 
1111----לאחר מס

10369252(3)173רווח נקי

%13.3% תשואה להון

23,06239634127,13930,715יתרה ממוצעת של נכסים

12,896174-3736,07019,513יתרה ממוצעת של התחייבויות

21,491187634124,42226,575יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של נכסי קופת"ג, 
3,862--3,862--קרנות נאמנות וקרנות השתלמות

20,614-1,77522,389--יתרה ממוצעת של ניירות ערך

יתרה ממוצעת של נכסים אחרים 
921----921בניהול

599(3)(1)-6003מרווח מפעולות מתן אשראי

98162---64מרווח מפעולות קבלת פיקדונות

1042-889203אחר

7685-7184964סך הכל רווח מפעולות מימון

3164,80330,102--24,983יתרת אשראי לציבור

5,64119,652---14,011יתרת פיקדונות הציבור

שינויים עיקריים ברווח הנקי

הרווח הנקי במגזר הבנקאות המסחרית הסתכם ב-2005 בסך 346 מיליון ש"ח בהשוואה ל-252

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של 37.3%.

הרווח הנקי נובע מקיטון בהפרשות לחובות מסופקים בסך של 111 מיליון ש"ח בפעילות המגזר

בארץ וקיטון של 25 מיליון ש"ח בפעילות המגזר בחו"ל. גידול ברווח המימוני היה של כ-75 מיליון

ש"ח וגידול בהכנסות התפעוליות בסך של כ-45 מיליון ש"ח בעיקר בפעילות המגזר בארץ. מאידך,

הגידול בהוצאות התפעוליות בכ-85 מיליון ש"ח בעיקר בפעילות בארץ קיזז חלקית את השיפורים

דלעיל.
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5. מגזר בניה ונדל"ן

כללי

המגזר מתמחה במתן שירותים פיננסיים ללקוחות מגזר הבנקאות העיסקית והמסחרית, שעיקר

עיסוקם בתחום הבניה והנדל"ן ובתחום פרויקטים של תשתית. מימון ענף הבניה נעשה תוך שימוש

במכשירים ובכלי ניתוח ייחודיים למגזר, תוך נקיטת מדיניות שמרנית. חלק מהותי במימון

הפרויקטים נעשה במתכונת הליווי הסגור, עם פיקוח ומעקב הדוקים ותוך שימת דגש על בחינה

מדוקדקת של כל פרויקט. 

מבנה המגזר 

מרבית הפעילות העיסקית במגזר הבנייה והנדל"ן מבוצעת באמצעות מערך בניה ונדל"ן. המערך

מספק מגוון מקיף של שרותי בנקאות, הן לחברות הגדולות במשק העוסקות בבניה ונדל"ן והן

לחברות עיסקיות מדרג הביניים העוסקות בבניה ונדל"ן.

המערך מחולק לשני סקטורים, שבכל אחד מהם פועלים שלושה מנהלי קשרי לקוחות בכירים, בעלי

התמחות ספציפית בענף הנדל"ן. מנהלי קשרי הלקוחות הבכירים מרכזים את כלל הטיפול הבנקאי

בלקוחות אשר שויכו אליהם.

הסקטורים במערך הם סקטור קבלנים המתמחה במתן שירותים ללקוחות עיסקיים מדרג הביניים

market)(middleכשעיקר הפעילות היא במימון ענף המגורים, תוך מימון בשיטת הליווי הסגור ,

lending)(constructionוסקטור חברות בניה המספק מגוון רחב של שירותי בנקאות ללקוחות ,

הגדולים במשק בתחום הבניה והנדל"ן.

בנק לאומי ארה"ב פועל במגזר זה בעיקר באמצעות הסניף המרכזי בניו-יורק.

לקוחות הבנק במגזר זה הפועלים בארה"ב או במערב אירופה נעזרים בשירותי מחלקת מימון בניה

ונדל"ן בלאומי ארה"ב ובלאומי בריטניה, תוך מינוף הקשרים עם הבנק בארץ.

יעדים ואסטרטגיה עיסקית וצפי להתפתחות לשנה הקרובה
המידע דלהלן הינו "מידע צופה פני עתיד". למשמעות מושג זה ראה בעמוד 42.

בנקאות מגזר הנדל"ן עוסקת בפלח הלקוחות העיסקיים הגדולים והבינוניים בתחום הנדל"ן. יעדה

האסטרטגי הוא להעמיק את יתרונה היחסי ולהמשיך ולשפר את תרומתה לרווח הקבוצה. מטרת

בנקאות המגזר היא להרחיב את פעילות לקוחותיה עם הקבוצה, להגדיל את מגוון המוצרים

והשירותים המוצעים ללקוחות, ולמנף את קשריה המתמשכים עם הלקוחות לצורך פיתוח עסקים

עם יחידות שונות בקבוצת לאומי בארץ ובחו"ל. 

מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על המגזר

הבנק, ומגזר הבנקאות העיסקית בפרט, פועלים במסגרת חוקים, תקנות והנחיות רגולטוריות החלות

על מערכת הבנקאות בישראל מצד גורמים כגון הפיקוח על הבנקים, הממונה על שוק ההון ביטוח

וחיסכון, הממונה על הגבלים עיסקיים, רשות ניירות ערך וגופים נוספים. בחו"ל, שלוחות ונציגויות

הבנק פועלות מכח היתרי הפיקוח על הבנקים וכן כפופות לרגולציה.

פרטים ראה במגזר הפעילות העיסקית בעמוד 92 לעיל.

על פי הוראות בנק ישראל קיימת מגבלה לפיה כאשר סך כל החבויות של ענף מסוים עולה על 20%

מסך כל חבויות הציבור לתאגיד הבנקאי (הבנק על בסיס לא מאוחד), יש לבצע הפרשה נוספת

לחובות מסופקים בגין סכום החריגה בריכוזיות ענפית. לפי כללי החישוב שקבע בנק ישראל לצורך

קביעת שיעור המימון הענפי, סך כל החבות בענף המוגדר בינוי ונדל"ן מגיעה לכ-20.22% מסך כל

החבויות בארץ. החריגה הענפית לסיכון אשראי בענף זה הסתכמה בסוף 2005 ב-0.22% לעומת

חריגה של 0.73% בסוף שנת 2004. ההפרשה הנוספת ל-2005 מסתכמת ב-10.8 מיליון ש"ח.
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התפתחויות בשווקים של המגזר או שינויים במאפייני הלקוחות שלו

פעילות לקוחות המגזר בשנת 2005 לא אופיינה ברמות הצמיחה שאפיינו את כלל המגזר העיסקי.

התעוררות מסוימת הורגשה בסגמנטים ספציפיים כדוגמת: גידול בביקושים ליח"ד באזורי ביקוש

מובהקים, כולל רכישות בהיקפים גדולים על ידי תושבי חוץ, רכישות של נכסים מניבים פעילים 

על ידי גורמים מהותיים בענף, כהערכות להקמת קרנות "ריט", פרויקטי תשתיות לאומיים רחבי

היקף.

שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על המגזר

מערכות המידע המשמשות את מגזר הבניה והנדל"ן מיועדות לסייע בניתוח צרכי הלקוחות ובעבודה

השוטפת עמם, בניתוח ומדידת סיכוני האשראי ובמעקב והבקרה אחר פעילות הלקוחות. באופן

שוטף מתבצע עדכון ושדרוג המערכות הטכנולוגיות השונות לתועלת המגזר.

גורמי ההצלחה הקריטיים במגזר

גורמים קריטיים להצלחת המגזר הינם: יכולות ניהוליות, מקצועיות ואנושיות גבוהות של הגורמים

המטפלים (מול הלקוח ובתוך הארגון), התמחות, הכרות עם הלקוח ובכלל זה מצבו הפיננסי

והסיכוי/סיכון הטמון בפעילות עמו, קריאה נכונה של השוק במטרה לזהות פוטנציאל ולהימנע

מסיכון, ניהול ובקרת סיכוני אשראי, השקעה מתמדת בכלי עזר טכנולוגיים ושקידה על קשר, הענקת

שירות ומתן מענה לצרכיהם הבנקאיים של הלקוחות.

מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של המגזר

לצורך מתן שרות ללקוחות המגזר דרוש משאב אנושי איכותי, בעל מיומנות גבוהה בהכרת לקוחות

המגזר, מגוון פעילותיהם וניתוח צורכיהם. ניהול לקוחות המגזר מצריך היכרות מעמיקה עם

לקוחותיו, נתוניהם הפיננסים, תחומי פעילותם והתאמת מוצרי הבנק לנתונים אלה. יתר על כן,

נדרשת הערכות מתאימה לצורך עמידה במגבלות רגולטוריות ופנימיות של דירקטוריון הבנק ומעקב

ובקרה אחרי חשיפות וסיכונים שונים. 

תחליפים למוצרים ולשירותים של המגזר והשינויים שחלו בהם

התפתחות מקורות אלטרנטיביים כתחליף לאשראי הבנקאי, המוצעים על ידי גופים פיננסיים חוץ

בנקאיים ובפרט גופים מוסדיים. המוצרים התחליפים המוצעים הינם הנפקות ציבוריות ופרטיות של

מניות, אגרות חוב וניירות ערך אחרים בשוקי ההון בארץ ובחו"ל, וכן מתן אשראי והעמדת ערבויות

חוק מכר על ידי גופים אלה.

מבנה התחרות במגזר והשינויים שחלו בו

במימון מגזר הנדל"ן קיימת תחרות עזה הן מצד ארבע הקבוצות הבנקאיות הגדולות בישראל והן

מצד הבנקים הקטנים במערכת. בשנה האחרונה ניכרת מעורבות הולכת וגוברת של גופים מוסדיים,

כגון חברות ביטוח וקרנות פנסיה.

מוצרים ושירותים של המגזר

מימון ענף הבניה והנדל"ן נעשה על ידי שימוש בכלי ניתוח ומעקב ספציפיים המסייעים בתהליך

קבלת ההחלטות והבקרה אחר הליווי הפיננסי הניתן לפרויקטים השונים. מימון הענף נעשה תוך

מכוונות לגיוון תיק האשראים והבחנה בין המגזרים השונים — מגורים, נכסים מניבים בייעוד למסחר

ומשרדים, בניה לתעשייה ומסחר. במרכז מדיניות המימון של מערך הבניה והנדל"ן לשנת 2006,

תינתן העדפה למימון פרויקטים למגורים באזורי ביקוש מובהקים. מימון פרויקטים למגורים יבוצע

המאפשר פיקוח צמוד בתדירות גבוהה עלlending)(constructionככלל בשיטת הליווי הסגור 

הפרויקט המלווה. כמו כן, מערך הבניה והנדל"ן ממשיך ומשתלב במימון פרויקטים לאומיים בשיטות

לסוגיהם. ניתוח עסקאות אלו נעשה בשיתוף יחידה מיוחדת הבוחנת את העסקאות ובונה.PP.Pה-

את חבילת המימון,תוך התייחסות לאופי הלקוח, ניתוח יכולת שירות החוב, זכות החזרה ללקוח,

מגבלת חוזה התפעול ומגבלות טכניות וכו'. 

לקוחות

לקוחות המגזר הן החברות הגדולות במשק בתחום הנדל"ן וחברות עיסקיות נבחרות מדרג הביניים

העוסקות בבניה ונדל"ן.
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שיווק והפצה

פעילות מגזר הנדל"ן מול לקוחותיו מרוכזת על ידי מנהלי קשרי לקוחות בכירים, הנמצאים בקשר

רציף וקבוע עם הלקוחות ומעניקים מענה לכלל הצרכים הבנקאיים שלהם.

תחרות

שנת 2005 אופיינה בתחרות גבוהה בתחום מימון ענף הנדל"ן על מגזריו השונים. התחרות

מתבטאת במתן שירות, מהירות תגובה ומחירים. התחרות הינה מצד כלל הגורמים בשוק הבנקאות

הישראלי ובנוסף גופים מוסדיים כדוגמת חברות ביטוח וקרנות פנסיה.

הון אנושי

בשנת 2005 הסתכם מספר המשרות הממוצע שיוחסו למגזר בכ-167 משרות, מזה 100 משרות של

סגל ניהולי. רוב העובדים הינם בעלי השכלה אקדמאית. ובנוסף להשכלתם עוברים העובדים

במסגרת הבנק, באופן שוטף, הכשרה מקצועית בתחומים שונים של הבנקאות וקורסי ניהול. במהלך

העבודה נדרשים העובדים ליכולת ניתוח של בקשות אשראי מורכבות, הובלה של עסקות סבוכות

ויכולת למתן שירות ברמה גבוהה ביותר.
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להלן תמצית תוצאות הפעילות של מגזר בניה ונדל"ן: 

בנקאות
פעילותשוקופיננסים 

סך הכלחו"לההוןבארץ

2005

במיליוני ש"ח

רווח מפעולות מימון:

1,514-711,585מחיצוניים

(935)(22)-(913)בינמגזרי

הכנסות תפעוליות ואחרות:

325138מחיצוניים

----בינמגזרי

633550688סך כל ההכנסות

151-6157הפרשות לחובות מסופקים

הוצאות תפעוליות ואחרות:

741681לחיצוניים

99--בינמגזרי

רווח (הפסד) מפעולות רגילות 
408429441לפני מיסים

177211190הפרשה למיסים

231218251רווח נקי

%11.3% תשואה להון

24,905-98025,885יתרה ממוצעת של נכסים

2,553-2772,830יתרה ממוצעת של התחייבויות

29,557-1,00930,566יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של נכסי קופת"ג, 
192-192-קרנות נאמנות וקרנות השתלמות

9,29869,304-יתרה ממוצעת של ניירות ערך

38--38יתרה ממוצעת של נכסים אחרים בניהול

436(57)-493מרווח מפעולות מתן אשראי

(7)(17)-10מרווח מפעולות קבלת פיקדונות

98-123221אחר

601-49650סך הכל רווח מפעולות מימון

23,407-1,08324,490יתרת אשראי לציבור

2,785-3653,150יתרת פיקדונות הציבור

שינויים עיקריים בהיקפי הפעילות

האשראי לציבור במגזר זה ירד בכ-1.6 מיליארד ש"ח, 6.2% הנובע מירידה בפעילות בארץ.

פיקדונות הציבור גדלו בכ-0.9 מיליארד ש"ח, 43.8% בעיקר בארץ. בפעילות בניירות ערך חל קיטון

בכ-1.0 מיליארד ש"ח, 9.0%. בפעילות חוץ מאזנית, ערבויות ואשראים דוקומנטריים היה גידול של

.3.2%
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בנקאות
פעילותשוקופיננסים 

סך הכלחו"לההוןבארץ

2004

במיליוני ש"ח

רווח מפעולות מימון:

1,628-441,672מחיצוניים

(1,076)(7)-(1,069)בינמגזרי

הכנסות תפעוליות ואחרות:

433-46מחיצוניים

----בינמגזרי

602337642סך כל ההכנסות

204-4208הפרשות לחובות מסופקים

הוצאות תפעוליות ואחרות:

731579לחיצוניים

88--בינמגזרי

רווח (הפסד) מפעולות רגילות 
325220347לפני מיסים

14417152הפרשה למיסים

181113195רווח נקי

%8.6% תשואה להון

25,991-89226,883יתרה ממוצעת של נכסים

2,266-2702,536יתרה ממוצעת של התחייבויות

31,055-83731,892יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של נכסי קופת"ג, 
193-193-קרנות נאמנות וקרנות השתלמות

8,866108,876-יתרה ממוצעת של ניירות ערך

יתרה ממוצעת של נכסים אחרים 
43--43בניהול

446-12458מרווח מפעולות מתן אשראי

7-310מרווח מפעולות קבלת פיקדונות

106-22128אחר

559-37596סך הכל רווח מפעולות מימון

25,166-94626,112יתרת אשראי לציבור

1,973-2182,191יתרת פיקדונות הציבור

שינויים עיקריים ברווח הנקי

הרווח הנקי במגזר בבניה ונדל"ן הסתכם ב-2005 בסך 251 מיליון ש"ח בהשוואה ל-195 מיליון ש"ח

בתקופה המקבילה אשתקד גידול של28.7%. עיקר הגידול ברווח הנקי במגזר זה נובע מהגידול

ברווח המימוני בסך 54 מיליון ש"ח וקיטון בהפרשות לחובות מסופקים בסך 51 מיליון ש"ח. שינויים

אלה היו בעיקר בפעילות המגזר בארץ.
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6. הבנקאות הפרטית

כללי 

הבנקאות הפרטית מתמקדת במתן שירותים ופתרונות פיננסיים כוללים גלובליים ללקוחות פרטיים

עתירי נכסים, תושבי ישראל ותושבי חוץ. הבנקאות הפרטית משווקת את מוצריה תחת מותג נפרד

. המגזר מעניקPrivate BankingGlobalבלאומי הנקרא "בנקאות פרטית רב-לאומית", או 

ללקוחות המגזר גישה למוצרים ושירותים עדיפים, תוך מתן מענה למכלול צרכיו הפיננסיים של

הלקוח בישראל ובחו"ל, בראיה ארוכת טווח. 

מבנה המגזר

קו הבנקאות הפרטית יושם בישראל בדרך של מתן שירות יוקרתי ואישי באמצעות צוותים מקצועיים

הפזורים בשבעה מרכזים ייחודיים ברחבי הארץ המשרתים תושבי ישראל ותושבי חוץ לפי שפתם

ומכירים את צרכיהם, העדפותיהם ותחומי התעניינותם של הלקוחות.

מחוץ לישראל, ניתנים שירותי הבנקאות הפרטית, בעיקר במסגרת החברות הבנות לאומי שוויץ

ולאומי לוקסמבורג ובאמצעות חברות בנות נוספות בחו"ל. כמו כן לבנק נציגויות במספר מדינות

באירופה, אמריקה הלטינית, קנדה ואוסטרליה. במקביל, הושלמה התארגנות נציגויות לאומי שוויץ

ולאומי לוקסמבורג בארץ, לצורך מתן שירותים ללקוחותיהם בארץ.

לפירוט נוסף בקשר עם שוויץ ולוקסמבורג ראה בעמודים 138-136.

יעדים ואסטרטגיה עיסקית

חזון הבנקאות הפרטית הינו להיות הבנקאי הפרטי הנבחר של הלקוח, בבנקאות הפרטית המובילה

בישראל. חזון זה מדגיש מספר ערכי ליבה: מוכוונות וקירבה לכל לקוח קיים ופוטנציאלי, לרווחיות

תיק הנכסים שלו, לרמת מקצוענות ומצוינות בשירות וכל זאת תוך טיפוח צוותים מקצוענים, יוזמים

ותחרותיים ובעלי אוריינטציה למתן שירות ברמה גבוהה.

אסטרטגיה זו נתמכת עם על ידי יחידות הבנק בחו"ל, המציגות קו עסקים זה ללקוחות פוטנציאליים

באירופה, אמריקה הלטינית, קנדה ואוסטרליה, ובכך מסייעות להגדלת פעילות עם לקוחות חדשים

וקיימים.

מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על מגזר הפעילות

מגזר הבנקאות הפרטית בארץ פועל במסגרת חוקים, תקנות והנחיות רגולטוריות החלות על

מערכת הבנקאות בישראל מצד גורמים כגון הפיקוח על הבנקים, הממונה על שוק ההון ביטוח

וחיסכון, הממונה על הגבלים עיסקיים, רשות ניירות ערך וגופים נוספים. בחו"ל, שלוחות ונציגויות

הבנק פועלות מכחי היתרי הפיקוח על הבנקים וכן כפופות לרגולציה המקומית.

התפתחויות בשווקים של מגזר הפעילות, או שינויים במאפייני הלקוחות שלו

ב-1 בינואר 2004, הושווה שיעור המס לתושבי ישראל בין השקעות בארץ ובחו"ל, מהלך אשר גרם

לגידול משמעותי בפעילות לקוחות תושבי ישראל בניירות ערך זרים ובהשקעות בחו"ל. שנת 2005

התאפיינה בעליות המדדים בשווקים המתעוררים ובאסיה שהובילו גם הם לגידול ניכר בפעילות

ההשקעות במניות ובאג"ח בשווקים אלו, וכן בעליית ריביות בארץ ובעולם שסייעה להשגת תנאים

משופרים במוצרים המובנים המוצעים ללקוחותינו.

שינויים טכנולוגיים

מגזר הבנקאות הפרטית בארץ יישם במהלך 2005 שתי מערכות טכנולוגיות מתקדמות המותאמות

המספקת דיווחיםOdisseyלצרכי לקוחות המגזר ומשפרות את השירות הניתןלהם: מערכת 

המסייעת ליועץ להתאים ללקוחותProfilerמפורטים ללקוח בקשר עם השקעותיו ונכסיו, ומערכת 

מדיניות השקעה לתיק הנכסים שלהם התואמת את צרכיהם. 

מתקדמת, שתהדק את הקשרים בין היועצים ללקוחות,CRMבמהלך שנת 2006, תשולב מערכת 

וזאת במטרה להעניק שרות משופר ולהגדיל את שביעות הרצון של הלקוחות.
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גורמי הצלחה קריטיים במגזר הבנקאות הפרטית

פריסה בינלאומית רחבה של שלוחות ונציגויות הקבוצה

מגוון פתרונות ומוצרים מקיפים ומתקדמים לניהול נכסי הלקוחות ומענה לצרכיהם

ייעוץ ללקוחות באמצעות צוות מקצועי המגובה באנליסטים ובמערכות מידע

אישיים ומותאמים, מעבר לשירותים פיננסיים שוטפיםVIPמתן שירותי 

מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של המגזר

הכשרת כח אדם מיומן ומוסמך בעל רמת מקצועיות ויכולת שירות גבוהות-

פריסה בינלאומית של מרכזי פעילות ברחבי העולם-

יישום אמצעי בקרה על מכלול הפעילויות-

הקמה, תחזוקה ושדרוג של מערכות מידע טכנולוגיות מתקדמות-

הצעת מגוון רחב של מוצרים ושירותים פיננסיים-

מוצרים ושירותים 

ללקוחות הבנקאות הפרטית מוצע מגוון מוצרי השקעה הכולל פיקדונות, השקעות בניירות ערך

ישראליים וזרים, קרנות נאמנות, מוצרים מובנים, קרנות גידור, ועוד. כמו כן, מוצעים ללקוחות

אשראים ושרותי בנקאות להשקעה הכוללים הנפקות פרטיות, שרותי נאמנות בארץ ובחו"ל 

f shoreof.ועוד

מוצרים חדשים

קשת רחבה של מוצרי השקעות חדשניים ומתוחכמים נבנו והוצעו ללקוחות המגזר בארץ ובעולם

במהלך שנת 2005, תוך התחשבות בתנאי שוק משתנים וצרכי הלקוח. בין המוצרים החדשים מגוון

רחב של מוצרים מובנים קצרי וארוכי טווח, קרנות נאמנות, קרנות גידור ועוד.

תחליפים למוצרים ולשירותים של המגזר

בין מגוון המוצרים, מציע מגזר הבנקאות הפרטית מוצרים תוך שיתוף פעולה עם גופים בינלאומיים

. לכל מוצר תחליפים שונים בהתאם לתנאי(open architecture)במסגרת ארכיטקטורה פתוחה 

שוק משתנים וצרכי הלקוח. המגזר שוקד באופן שוטף על הרחבת מגוון המוצרים והשירותים

ללקוחות.

לקוחות

ומפולחים לשתי קבוצות לקוחותWorthHigh Netהלקוחות הינם בעלי עושר פיננסי המוגדרים 

עיקריות — תושבי חוץ ותושבי ישראל — תוך התבססות על פרמטרים של עושר פיננסי, וסוגי פעילות.

לקוחות המגזר מקבלים שרות מצוותי יועצים מקצועיים במרכזים הפזורים בארץ, תוך התאמת

הצוותים לשפת הלקוח.

לפירוט נוסף ראה בעמוד 19.

שיווק והפצה 

מטרת השיווק היא להגדיל את בסיס הלקוחות במגזר ואת חלקנו בתיק נכסי הלקוח, תוך יצירת

בידול תדמיתי הן בתוך הקבוצה והן כלפי המתחרים. בנוסף לפעילות פנים-מול-פנים ובאמצעות

הטלפון במרכזי הבנקאות הפרטית, שיווק המוצרים והשירותים הנלווים נעשה באמצעות קמפיין

פרסומי בעיתונות הפונה לקהל יעד אמיד, דיוור ישיר, אינטרנט, דואר אלקטרוני, כנסים מקצועיים

ועוד. 

תחרות

במגזר הבנקאות הפרטית, לאומי מתחרה בארץ עם בנקים ישראליים ועם נציגויות מקומיות של

בנקים זרים הפונים לאותו קהל יעד הלקוחות. בחו"ל מתחרה הבנק עם בנקים ובתי השקעות

מקומיים המציעים שירותי בנקאות פרטית והשקעות וכן עם שלוחות ונציגויות של בנקים ישראליים.
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עונתיות

אין עונתיות משמעותית במגזר. עם זאת, תקופות החגים מאופיינות בפעילות פיננסית ערה בקרב

תושבי החוץ בעקבות ביקורם של תיירים מחו"ל, חלקם לקוחות קיימים וחלקם חדשים.

נכסים לא מוחשיים

לבנקאות הפרטית שני נכסים לא מוחשיים משמעותיים. הראשון הוא לוגו המגזר שעוצב על ידי

הלוגו”Private Banking“משרד פרסום בינלאומי על בסיס הלוגו של לאומי וכולל את הכיתוב 

מופיע בכל הפרסומים וההתקשרויות של הבנקאות הפרטית עם הלקוחות ועם התקשורת. כמו כן,

וקיצורו”Leumi Global Managers“נרשם סימן מסחרי בארץ ובחו"ל על שם סדרת הקרנות 

“LGM”.

הון אנושי 

בשנת 2005 הסתכם מספר המשרות הממוצע שיוחסו למגזר בכ-649 משרות מזה 295 סגל ניהולי.

עובדי הבנקאות הפרטית עוברים הכשרה מקיפה הכוללת קורסים מקצועיים וסדנאות ניהוליות

בארץ ובחו"ל. תשומת לב רבה ניתנת לקליטת עובדים למסלול ההכשרה לתפקיד יועץ השקעות,

ובכלל זה, הכשרתם לקבלת רישיון ייעוץ מרשות לניירות ערך.

הסכמי שיתוף פעולה

מגזר הבנקאות הפרטית מציע ללקוחות מגוון רחב של מוצרים תוך שיתוף פעולה עם גופים

באמצעות שיתופי פעולה אלו,(open architecture)בינלאומיים במסגרת ארכיטקטורה פתוחה 

מציע לאומי מגוון מוצרי השקעה מתקדמים, המהווים מוקד משיכה למשקיעים תושבי חוץ — הן

קיימים והן חדשים — המגדילים את היקף הנכסים שהם מחזיקים בקבוצה.

,SEI Investments Companyלמגזר שיתוף פעולה מהותי החל משנת 2004 עם חברת 

המופצות בחו"ל. Leumi Global Managersהמשמשת כמנהל השקעות המשנה בסדרת קרנות 

לפרטים נוספים ראה להלן עמוד 141.

מידע בדבר שינוי חריג בעיסקי המגזר

ב-1 בפברואר 2006, השלים לאומי רכישה של 6.9% ממניות המיעוט של לאומי שוויץ מחברת

אחזקות בבעלות פרטית. לאחר רכישה זו מחזיק לאומי 81.8% מההון המונפק הנפרע של לאומי

שוויץ ו-93% מזכויות ההצבעה.
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להלן תמצית תוצאות הפעילות של הבנקאות פרטית:

בנקאות
פעילותשוקכרטיסי ופיננסים 

סך הכלחו"לההוןאשראיבארץ

2005

במיליוני ש"ח

רווח מפעולות מימון:

(922)(149)--(773)מחיצוניים

3241,243--919בינמגזרי

הכנסות תפעוליות ואחרות:

27-104224355מחיצוניים

120829-בינמגזרי

1731124407705סך כל ההכנסות

22---הפרשות לחובות מסופקים

הוצאות תפעוליות ואחרות:

167260358587לחיצוניים

6464---בינמגזרי

רווח (הפסד) מפעולות רגילות 
52(17)64(1)6לפני מסים

24(6)2-28הפרשה למסים

28(11)36(1)4רווח מפעולות רגילות לאחר מס

חלקם של בעלי מניות חיצוניים 
33---בהפסדים של חברות מאוחדות

31(8)36(1)4רווח נקי

%9.3% תשואה להון

1,5636-6,1597,728יתרה ממוצעת של נכסים

12,09134,699--22,608יתרה ממוצעת של התחייבויות

1,01240-3,5404,592יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של נכסי קופת"ג, 
2,8284893,317--קרנות נאמנות וקרנות השתלמות

22,40233,62956,031--יתרה ממוצעת של ניירות ערך

יתרה ממוצעת של נכסים אחרים 
491---491בניהול

4766--19מרווח מפעולות מתן אשראי

57171--114מרווח מפעולות קבלת פיקדונות

7184--13אחר

175321--146סך הכל רווח מפעולות מימון

3,0054,678--1,673יתרת אשראי לציבור

11,26235,008--23,746יתרת פיקדונות הציבור

שינויים עיקריים בהיקף הפעילות במגזר

פיקדונות הציבור במגזר זה גדלו בכ-3.5 מיליארד ש"ח (11.2%), הנובע מגידול של כ-2.0 מיליארד

ש"ח בפעילות המגזר בארץ וכ-1.5 מיליארד ש"ח בפעילות המגזר בחו"ל. בפעילות בניירות ערך

גידול של כ-9.0 מיליארד ש"ח (16.7%), מזה גידול של 6.4 מיליון ש"ח בפעילות בארץ.

הגידול בפיקדונות הציבור במגזר וכן בפעילות החוץ מאזנית נובע גם מהסגמנטציה בבנק והעברת

לקוחות ממגזרים אחרים בארץ וכן מהשיפור שהיה במצב הגיאופוליטי בישראל שאיפשר גיוס

לקוחות חדשים והרחבת הפעילות עם לקוחות קיימים. במהלך שנת 2005 חל גידול במספר

התיירים הנכנסים לישראל וכתוצאה מכך גם בהיקף הפעילות.

סך כל הנכסים בניהול של מגזר הבנקאות הפרטית מסתכמים ב-31 בדצמבר 2005 ב-99 מיליארד

ש"ח, לעומת 86 מיליארד ש"ח בסוף 2004, גידול של 14.7%.
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בנקאות
סך הכלפעילותשוקכרטיסי ופיננסים 

חו"לההוןאשראיבארץ

2004

במיליוני ש"ח

רווח מפעולות מימון:

(454)81--(535)מחיצוניים

98755--657בינמגזרי

הכנסות תפעוליות ואחרות:

27-84251362מחיצוניים

1-17725בינמגזרי

150-101437688סך כל ההכנסות

33---הפרשות לחובות מסופקים

הוצאות תפעוליות ואחרות:

151247327527לחיצוניים

5151---בינמגזרי

רווח (הפסד) מפעולות רגילות 
5456107(2)(1)לפני מיסים

20(3)24(1)-הפרשה למיסים

305987(1)(1)רווח מפעולות רגילות לאחר מס

חלקם של בעלי מניות חיצוניים 
(40)(40)--(1)ברווחים של חברות מאוחדות

301947(1)(1)רווח נקי

%16.6% תשואה להון

1,664415,9027,571יתרה ממוצעת של נכסים

11,03931,719--20,680יתרה ממוצעת של התחייבויות

8213013,1263,978יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של נכסי קופת"ג, 
2,170-2,170--קרנות נאמנות וקרנות השתלמות

19,64832,42752,075--יתרה ממוצעת של ניירות ערך

יתרה ממוצעת של נכסים אחרים 
477---477בניהול

1834--16מרווח מפעולות מתן אשראי

181274--93מרווח מפעולות קבלת פיקדונות

(7)(20)--13אחר

179301--122סך הכל רווח מפעולות מימון

3,0914,573--1,482יתרת אשראי לציבור

9,70631,486--21,780יתרת פיקדונות הציבור

שינויים ברווח הנקי

המגזר סיים את שנת 2005 ברווח של 31 מיליון ש"ח לעומת סך של 47 מיליון ש"ח בשנת 2004

קיטון של 34.0%. הירידה נובעת מכך שפעילות המגזר בחו"ל בעיקר בשוויץ נסתיימה בהפסד של

כ-16 מיליון פר"ש לעומת רווח של 12 מיליון פר"ש ב-2004. בסך הכל לפעילות המגזר בחו"ל, (שוויץ

ארה"ב ולוקסמבורג) היתה ב-2005 תרומה שלילית בסך של 8 מיליון ש"ח לעומת תרומה חיובית

בסך של 19 מיליון ש"ח ב-2004.

מאידך פעילות המגזר בארץ תרמה למגזר רווח נקי של 39 מיליון ש"ח לעומת 28 מיליון ש"ח

ב-2004, גידול של 39.3%.

לפרטים נוספים בקשר עם פעילות המגזר בשוויץ ראה בעמוד 136.
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7. ניהול פיננסי

כללי

מגזר זה מרכז את הניהול הכספי של הבנק והקבוצה, ולהלן תחומי הפעילות של המגזר:

ניהול ההון, ובכלל זה הנפקות ציבוריות ופרטיות של כתבי התחייבות נדחים ואגרות-חוב.-

ניהול הנוסטרו, משמע — השקעת האמצעים הכספיים העצמיים של הבנק במכשירי השקעה-

סחירים (בעיקר אג"ח ומכשירים נגזרים), ולא סחירים (בעיקר פיקדונות בבנקים). 

ניהול החשיפות מסיכוני השוק — לרבות ניהול חשיפות בסיס, ריבית ונזילות.-

ניהול חדרי עסקות, המספקים שרותי מסחר ללקוחות המגזרים האחרים, בעיקר במטבעות,-

בניירות ערך, ובמכשירים נגזרים.

, פיתוח מכשירים פיננסיים,prices)(transferניהול מחירים — על ידי קביעת מחירי המעבר -

ותמחור עסקות פיננסיות מיוחדות.

פעילות מול בנקים.-

המבנה והאסטרטגיה העיסקית של המגזר

פעילות המגזר נמצאת בעיקרה באחריותו של מנהל סיכוני השוק ובחו"ל למנהלי סיכוני שוק

בחברות הבנות. חלקה של הפעילות, הכולל את תפעול חדרי העסקות מול לקוחות מגזרים אחרים,

ופיתוח מוצרים מובנים נמצאת באחריותם של ראש החטיבה לבנקאות עיסקית ובינלאומית וראש

החטיבה להשקעות. 

האסטרטגיה העיסקית של המגזר מתייחסת למדיניות ניהול ההון והלימות ההון הנדרשת. מדיניות

ניהול סיכוני השוק והנוסטרו, ומדיניות הריבית והמרווחים הפיננסיים. היעדים העיסקיים של המגזר

לניהול פיננסי הינם יעדי רווח, כשהפעילות נעשית במסגרת מערכת של מגבלות לחשיפה לסיכונים

שקבע הדירקטוריון, פיתוח מכשירים פיננסים מתקדמים, כולל מוצרים מובנים וכן תמיכה ושיתוף

פעולה עם מגזרי הפעילות האחרים של הבנק.

מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על המגזר

פעילות הבנק כפופה לחוקים, תקנות והנחיות רגולטוריות החלות על מערכת הבנקאות בישראל. 

הבנק נתון לפיקוח של רשויות שונות, בהן: בנק ישראל והפיקוח על הבנקים, הממונה על שוק ההון,

הביטוח והחיסכון, הממונה על ההגבלים העיסקיים והרשות לניירות ערך. בחו"ל שלוחות ונציגויות

הבנק פועלות מכח היתרי הפיקוח על הבנקים וכן כפופות לרגולציה המקומית.

רווח המגזר

רווח המגזר מושפע בעיקר מהרווח המימוני. להלן המרכיבים העיקריים של הרווח המימוני:

התוצאות של ניהול סיכוני השוק, ובכלל זה השינויים החלים במחירי המעבר. הכנסות והוצאות-

כתוצאה משינויים במחירי המעבר נזקפים במלואם למגזר הפיננסי, שאליו מועברים גם כל סיכוני

השוק ממגזרי הפעילות האחרים.

התוצאות של ניהול ההון ובכלל זה גיוס והנפקות הון לציבור. -

רווחים/הפסדים ממימוש אגרות חוב ורווחים/הפסדים שטרם מומשו מהתאמות לשווי שוק של-

אגרות חוב למסחר. 

התאמות לשווי שוק של מכשירים נגזרים.-

השפעות הפרשי שער מט"ח/שקל ומדד המחירים לצרכן, לרבות התאמות מתרגום של-

ההשקעות בחו"ל כולל השפעת המס המתיחס.

הכנסות הנובעות מהשקעת העתודות לפנסיה, לחופשת יובל, וחופשה רגילה.-

ההוצאות התפעוליות של המגזר כוללות בעיקר את ההוצאות התפעוליות הישירות וכן הוצאות

עקיפות, הכרוכות בניהול סיכוני השוק, ניהול תיקי ניירות הערך העצמיים (הנוסטרו), וניהול חדרי

העסקות.

בשנת 2005 הסתכם הרווח הנקי של המגזר בסך 117 מיליון ש"ח בהשוואה ל-172 מיליון ש"ח

בשנת 2004. 
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הקיטון ברווח הושפע בעיקר מהסיבות דלהלן:

ירידה ברווח המימוני של כ-47 מיליון ש"ח בעיקר בפעילות המגזר בחו"ל.-

גידול בהוצאות תפעוליות ואחרות בכ-36 מיליון ש"ח בעיקר בפעילות המגזר בארץ.-

גידול בהוצאות המס בגין הפרשי שער שליליים בחו"ל שאינם מוכרים לצרכי מס.-

מאידך הגידול בהכנסות תפעוליות בסך 95 מיליון ש"ח, בגין היעודה לפיצויים בעיקר, קיזז-

חלקית את השינויים דלעיל.

ההתפתחויות העיקריות בסביבה העיסקית 

המגזר הושפע בשנת 2005 משתי התפתחויות עיקריות:

בשנים האחרונות ובמיוחד בשנת 2005, חל גידול משמעותי בפעילות הפיננסית של הציבור1.

במכשירים סחירים. מחד, חל גידול בביקוש למכשירים סחירים כתוצאה מהפחתה והשוואה

של שיעורי המס על מכשירים סחירים בהשוואה לפיקדונות ותוכניות חיסכון, וכן מהזרמת

ביקושים מצד משקיעים זרים. מאידך, גדל ההיצע של ניירות ערך סחירים שהנפיקו חברות

בעקבות עליית השווי של ניירות ערך (מניות ואג"ח), וגם כתוצאה מביטול מס הבולים, שהוזיל

את העלויות הכרוכות בביצוע הנפקות. במקביל להתפתחות הנ"ל הגדילה קבוצת לאומי את

סכומי ההנפקות של כתבי התחייבות ואג"ח סחירים בארץ לכדי 3,750 מיליוני ש"ח, ועוד

)..L.I.Iכ-112 מליון דולר הרשומים למסחר בלונדון (הנפקת 

בהתאם למגמה שהתפתחה בשנים האחרונות המשיך גם ב-2005 המגזר לניהול פיננסי2.

לפתח מגוון של מוצרי השקעה מובנים. מוצרים אלה מאופיינים בדרך כלל בהבטחת קרן

ההשקעה יחד עם אפשרות לתשואה גבוהה, המותנת בהתפתחות של משתני שוק מסוימים.

פעילות זו של המגזר הפיננסי תרמה בעיקר לרווחיות שנרשמה במגזרים האחרים בבנק.

בשנת 2006 החל הבנק לבחון הגדלה של מגוון ההשקעות בתחום ניהול הנוסטרו. במסגרת זו

נבדקת בין היתר, גם פעילות מסחרית במניות בישראל ובחו"ל.

כמו כן, הבנק נערך להתחיל לפעול כעושה שוק באג"ח מדינה מסוג "שחר", במתכונת שאושרה

ומתכוננת להפעלה על ידי משרד האוצר במהלך 2006.
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8. חברות כלולות (ריאליות) — (מוצג במגזר אחר)

כולל את תוצאות הפעילות של הקבוצה בהשקעות ריאליות, ומוצג במגזר אחרים. 

סך כל ההשקעות של קבוצת לאומי בחברות כלולות מסתכם ב-31 בדצמבר 2005 בכ-2,064 מיליון

ש"ח לעומת 1,754 מיליון ש"ח ב-31 בדצמבר 2004.

להלן עיקרי השינויים:

שווי שוק (במיליוני ש"ח)שווי במאזן (במיליוני ש"ח)

31 בדצמבר31 בדצמברשינוי31 בדצמבר31 בדצמבר
20052004ב-20052004%שם החברה

1,06678436.02,3631,310החברה לישראל בע"מ

מגדל אחזקות ביטוח 
1,3551,465(4.0)534556ופיננסים בע"מ (1)

אפריקה ישראל 
31523832.41,1971,005להשקעות בע"מ (2)

--46429.5אפ-שר בע"מ

ביטוח ישיר — 
103--40-השקעות פיננסיות בע"מ (3)

--1110שידורי קשת בע"מ

7--9-גמביט תקשורת מחשבים בע"מ

--9275אחרים

2,0641,75417.74,9153,890סך הכל

ביום 15 במרס 2006 מכר הבנק 10% מהון המניות של מגדל אחזקות, ביטוח ופיננסים בע"מ. 1.

ביום 13 בפברואר 2006 נחתם הסכם למכירת מלוא אחזקות הבנק באפריקה ישראל. מועד2.

הסגירה של העיסקה הינו עד ליום 31 במרס 2006.

בחודש אוקטובר 2005 נמכרו מלוא אחזקות הבנק בביטוח ישיר — השקעות פיננסיות בע"מ3.

לחברת צור שמיר אחזקות בע"מ.

תרומת החברות הכלולות לרווח הקבוצה הסתכמה בסך 378 מיליון ש"ח לעומת 410 מיליון ש"ח

בשנת 2004 (הסכומים הם לאחר הפרשה למסים לשלם בעתיד בגין חלוקת דיבידנד בלבד). בשנת

2005 ההכנסות בגין שני קונגלומרטים המיועדים למכירה הן לאחר הפרשה מלאה למס (לפי שיעור

המס המלא החל על מוסד כספי), תוספת ההפרשה למס הסתכמה ב-62 מיליון ש"ח.

בנוסף בוצעה הפרשה מלאה למס בסך 71 מיליון ש"ח בגין רווחי האקויטי שנזקפו עד סוף דצמבר

2004. בסך הכל הוקטנו רווחי החברות הכלולות כתוצאה מהאמור לעיל בסך של 133 מיליון ש"ח.

רווחי החברות הכלולות הם לאחר הקטנת מסים נדחים לשלם בסך 38 מיליון ש"ח עקב הרפורמה

במס. בסך הכל לכל היבטי המס היתה השפעה שלילית של 95 מיליון ש"ח על תרומת החברות

הכלולות בשנת 2005.

החזקות בתאגידי החזקה ריאליים (קונגלומרט)

החזקות הבנק בתאגידים כפופה למגבלות הקבועות בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 (להלן

— "חוק הבנקאות"). חוק הבנקאות קובע, בין היתר, בסעיף 24א לחוק, כי תאגיד בנקאי רשאי

להחזיק באמצעי שליטה בקונגלומרט ("תאגיד החזקה ריאלי") אחד בלבד (תאגיד שהונו עולה על

כ-1,775,860 אלפי ש"ח, והפועל ביותר משלושה ענפי משק). הבנק מחזיק זה מכבר בשני תאגידים

המוגדרים כקונגלומרט, החברה לישראל בע"מ ואפריקה ישראל להשקעות בע"מ. 

לפרטים נוספים ראה להלן.

114



ון
רי

טו
ק

ר
די

ה
ח 

דו
ה

צ
בו

ק
ב

ת 
לו

עי
פ

ה
י 

ר
גז

מ

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ ("מגדל אחזקות") 

על פי הודעת מגדל שנמסרה לבנק בסוף חודש יוני 2005 ולאחר שהבנק ערך בדיקות בעקבות

הודעה זו (בהסתמך על נתונים ומידע שהועברו על ידי קבוצת מגדל), הודיע הבנק לבנק ישראל

במהלך חודש יולי 2005 כי על פי פרשנות בנק ישראל לסעיף 24א לחוק הבנקאות (פרשנות שהבנק

חולק עליה), נכון לסוף מרס 2005, מגדל אחזקות, בה מחזיק הבנק, פועלת ביותר משלושה ענפי

משק, ועל כן גם היא מוגדרת כ"תאגיד החזקה ריאלי" ("קונגלומרט"). לפיכך, הוסיף וביקש הבנק כי

תינתן לו תקופת מעבר סבירה לעמוד בהוראות חוק הבנקאות לעניין זה. עוד ביקש הבנק כי בנק

ישראל יסייע בתיקון החקיקה שאושרה בעקבות ועדת בכר כך שהמלצות ועדת בכר לעניין החזקת

בנקים בחברות ביטוח יחולו גם על החזקת הבנק במגדל אחזקות והבנק יוכל להמשיך ולהחזיק

בחלק מהחזקותיו במגדל אחזקות.

בעקבות חקיקת החוקים לעניין הרפורמה בשוק ההון (ראה עמודים 33-30 לדוח) ובלי לגרוע

מהאמור בסעיף זה לעיל, ובנוסף על כך, הבנק נדרש למכור חלק מהחזקותיו במגדל אחזקות באופן

שלא יחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה במגדל אחזקות וביצע את המכירה

כמפורט להלן.

אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("אפריקה ישראל") 

ביום 28 באוגוסט 2005 פורסמו הדוחות הכספיים של אפריקה ישראל לרביע השני לשנת 2005. 

על פי הדוחות הכספיים ההון העצמי של אפריקה ישראל נכון ליום 30 ביוני 2005 הינו 1,629,967

אלפי ש"ח.

מיד לאחר שנודע לבנק כתוצאה מפרסום הדוחות הכספיים של אפריקה ישראל כי ההון של אפריקה

ישראל מתקרב להון המינימלי של קונגלומרט, פנה הבנק וביקש כי אפריקה ישראל תערוך בדיקה

לעניין גובה ההון העצמי בהתאם לכללי הבנקאות (רישוי) (הגדרת הון תאגיד בנקאי לענין סעיף 23

א לחוק), התש"ן-1990. בדיקה זו, שתוצאותיה התקבלו בידי הבנק ביום 29 בספטמבר 2005,

העלתה כי גובה ההון לצרכי חוק הבנקאות (להבדיל מההון כפי שמשתקף בדוחות הכספיים) עולה

על גובה ההון לצרכי הגדרת קונגלומרט לפי אותו חוק, ולפיכך אפריקה ישראל עומדת בהגדרת

"קונגלומרט".

מיד עם היוודע החשש לכך שההון של אפריקה ישראל עובר על ההון המינימלי של קונגלומרט

כאמור לעיל, פנה הבנק לבנק ישראל (בסוף חודש ספטמבר 2005) וביקש מבנק ישראל כי תינתן לו

תקופת מעבר סבירה לעמוד בהוראות חוק הבנקאות.

מכירת שני תאגידי החזקה ריאליים

בנק ישראל הודיע לבנק כי עליו למכור את החזקותיו בשני קונגלומרטים (אפריקה ישראל ו/או מגדל

אחזקות ו/או החברה לישראל) בהקדם האפשרי ולא יאוחר מיום 30 בספטמבר 2006, ואם אחד

משני התאגידים הנמכרים הינו מגדל אחזקות, אזי הבנק יהיה רשאי למכור את החזקותיו במגדל

אחזקות בהדרגה, עד ליום 31 במרס 2008 כדלקמן: עד ליום 31 במרס 2007 שיעור החזקות הבנק

במגדל אחזקות לא יעלה על 10%, ועד ליום 31 במרס 2008 על הבנק למכור את יתרת החזקותיו

במגדל אחזקות (אם לא ישונה עד אז חוק הבנקאות כך שחברות ביטוח יוחרגו באופן מפורש

מהוראות סעיף 24 לחוק הבנקאות).

ביום 18 בינואר 2006 הודיע הבנק לבנק ישראל כי בכוונתו למכור את החזקותיו באפריקה ישראל

להשקעות בע"מ ובמגדל אחזקות.

ביום 1 בפברואר 2006 אישר דירקטוריון להתקשר בעיסקה למכירת מלוא החזקות הבנק באפריקה

ישראל למר לב לבייב (בעל השליטה באפריקה ישראל) או חברה בשליטתו במחיר של 150 ש"ח

למניה המשקף שווי חברה של 7,075 מיליון ש"ח. ביום 13 בפברואר 2006 נחתם ההסכם למכירה.

מועד הסגירה של העיסקה הינו עד ליום 31 במרס 2006. סך כל תמורת העיסקה לבנק הינה

כ-1,120 מיליון ש"ח. הרווח נטו הצפוי מהעיסקה, על בסיס דוחות הכספיים ל-31 בדצמבר 2005,

מוערך בכ-486 מיליון ש"ח.
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ביום 5 במרס 2006 נחתם הסכם בין הבנק ולאומי החזקות ריאליות בע"מ, חברה בבעלות מלאה

.VMaatschappij Graafschap Holland Nשל הבנק (להלן — "לאומי החזקות") לבין 
Participatie ("הרוכשת"), חברה בבעלות מלאה של .Assicurazioni Generali S.p.Aלמכירת ,

מניות במגדל אחזקות המהוות 10% מההון המונפק והנפרע של החברה, שבבעלות הבנק ולאומי

החזקות, בתמורה לסך כולל של כ-142 מיליון דולר ארה"ב. רווח ההון נטו הצפוי מהעיסקה על בסיס

הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2005 מוערך בכ-245 מיליון ש"ח. השלמת העיסקה כפופה

לאישור המפקח על הביטוח לשינוי בשיעור ההחזקות של הצדדים בחברה.

ביום 15 במרס 2006 הושלמה העיסקה וזאת לאחר קבלת אישור המפקח על הביטוח.

לאחר סגירת העיסקה והשלמתה, נותרו בידי הבנק קרוב ל-10% מהון המניות המונפק והנפרע של

החברה.

בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים, בוצעה בשנת 2005 השלמה להפרשה למס בסך של 104

מיליון ש"ח, בגין רווחי האקויטי שנרשמו עד לתאריך 31 בדצמבר 2004 זאת לאחר שבעבר נרשמה

הפרשה חלקית למס בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים, וזאת בגין שני תאגידי אחזקה

ריאליים. בנוסף נעשתה הפרשה למס מלאה בגין רווחי שנת 2005, על פי שיעורי המס החלים על

מוסד כספי. 

אפ-שר בע"מ

בין הבנק לבין אפריקה ישראל להשקעות בע"מ נחתם ביום 31 באוגוסט 2003 הסכם אופציות, אשר

למכור לאפריקה ישראל את כל מניותיו באפ-שר בע"מPutבמסגרתו מוקנית לבנק אופציה מסוג 

(20% ממניות אפ-שר בע"מ) וזאת בכל עת עד ליום 8 במרס 2006. מחיר המימוש של אופצית

יקבע על פי הערכת שווי שתיעשה ובהתאמות מסוימות. Putה-

לרכוש מהבנק את מניותיוCallכמו כן במסגרת ההסכם הוקנתה לאפריקה ישראל אופציה מסוג 

באפ-שר וזאת בכל עת החל מיום 1 באוקטובר 2005 ועד ליום 8 במרס 2006. מחיר מימוש של

יקבע על פי הערכת שווי שתיעשה בהתאמות מסוימות ובתוספת סך השווהCallאופציית ה-

ל-7.50% מהשווי האמור.

במסגרת ארגון מחדש של אחזקות אפריקה ישראל להשקעות בע"מ הועברו מניותיה באפ-שר

בע"מ לאפריקה ישראל נכסים בע"מ, שהינה חברה בת בשליטתה של אפריקה ישראל להשקעות

בע"מ. ביום 22 ביולי 2004 חתמה אפריקה ישראל נכסים בע"מ על התחייבות כלפי הבנק לפיה היא

מקבלת על עצמה את כל התחייבויות אפריקה ישראל להשקעות בע"מ כלפי הבנק על פי הסכם

האופציות הנ"ל.

מכחPutביום 8 במרס 2006 הודיע הבנק לאפריקה ישראל נכסים בע"מ על מימוש אופציית ה-

הסכם האופציות. המימוש נקבע ליום 9 באפריל 2006, בתמורה של 51.4 מיליון ש"ח.

לפרטים נוספים ראה בפרק פעילות חוץ בנקאית עמוד 147 וכן בבאור 6 לדוח הכספי, ובבאור 31 בקשר עם
המלצות הצוות הבין משרדי לעניין רפורמה בשוק ההון.

במגזר זה כלולה גם2הפעילות שלא הוקצתה למגזרים האחרים, כולל חלק הקבוצה9. אחרים — 

ברווחי חברות כלולות כמפורט לעיל בסעיף 8.

מגזר זה כולל את הפעילויות האחרות של הקבוצה, אשר כל אחת מהן איננה מגיעה עד כדי מגזר

בר רווח על פי הוראות בנק ישראל. פעילות זו כוללת בעיקר: חלק של פעילות חברות שוק ההון

אשר אינה משויכת למגזרים אחרים, פעילות כרטיסי אשראי וכן את הרווחים מחברות הכלולות של

הקבוצה וכן את התוצאות ממימוש מניות בחברות מוחזקות.
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בשנת 2005 הסתכם הרווח הנקי במגזר האחרים בסך 527 מיליון ש"ח לעומת 274 מיליון ש"ח

בשנת 2004 גידול של 253 מיליון ש"ח. להלן פירוט השינויים העיקריים במיליוני ש"ח:

הפרש20052004

(29)381410חברות כלולות

96(19)77רווח בלתי רגיל

32(32)-השפעה מצטברת של שינוי שיטה חשבונאית

(3)4043מפעולות רגילות בבנק

22913פסגות אופק

24420לאומי ושות'

19613חברות אחרות בארץ

462026חברות בחו"ל

85(167)(82)*םהתאמות מסי

527274253סך הכל

* הפרשי מס בין חישובי המס במגזרים למס האפקטיבי בדוח המאוחד.

רווח מפעולות בלתי רגילות — (מוצג במגזר אחר)

בחודש יוני 2005 מכר הבנק 0.526% מתוך החזקותיו בהון המניות הנפרע של אפריקה ישראל

להשקעות בע"מ וכתוצאה מכך שיעור ההחזקה של הבנק בהון המניות של אפריקה ישראל ירד

ל-15.83%. גם לאחר שינוי זה לבנק יש זכות למינוי 20% מחברי הדירקטוריון של אפריקה ישראל.

הרווח נטו, לאחר מס של הבנק מהמכירה הנ"ל הסתכם בסך של 17.0 מיליון ש"ח ונרשם כרווח

מפעולות בלתי רגילות.

בקשר עם מכירת האחזקה באפריקה ישראל ראה עמוד 115.

ביוני 2005 מכר הבנק אופציות למימוש במניות של החברה לישראל בע"מ. הרווח נטו, לאחר מס

מהמכירה הנ"ל הסתכם בסך של 17.0 מיליון ש"ח ונרשם כרווח מפעולות בלתי רגילות.

בחודש יוני 2005 מימשו מחזיקי אופציות של החברה לישראל בע"מ את האופציות שהחזיקו להון

מניות וכתוצאה מכך ירד שיעור ההחזקה של הבנק בחברה לישראל לשיעור של 18.37%. גם לאחר

שינוי זה לבנק יש זכות למנות 20% מחברי הדירקטוריון.

בחודש ספטמבר 2005 חתם הבנק על הסכם למכירת מלוא החזקות הבנק בביטוח ישיר — השקעות

פיננסיות בע"מ לחברת צור שמיר אחזקות בע"מ המהוות 18.23% מההון המונפק והנפרע של

ביטוח ישיר. העיסקה הושלמה ב-19 באוקטובר 2005 וזאת לאחר שנתקיימו כל התנאים המתלים

לביצוע העיסקה. הרווח נטו לאחר מס הסתכם בסך כ-43 מיליון ש"ח. 

פעילויות במוצרים

פעילות זו כוללת את פעילות קרנות הנאמנות, קופות הגמל, קרנותא. פעילות בשוק ההון —

השתלמות, וניהול תיקים. כמו כן הפעילות כוללת את פעילות לאומי ושות' בית השקעות בע"מ

המתמחה במתן שירותי בנקאות להשקעה, שירותים עיסקיים ופיננסיים, גיוסי הון, חיתום, ארגון

הנפקות ציבוריות ופרטיות, ייעוץ כלכלי והערכות שווי. פסגות אופק בית השקעות בע"מ העוסקת

.egrakebroבניהול תיקי השקעות ופעולות 

הרווח הנקי בפעילות שוק ההון הסתכם בסך 258 מיליון ש"ח בהשוואה ל-188 מיליון ש"ח בתקופה

המקבילה אשתקד, גידול בסך 70 מיליון ש"ח. הגידול ברווח הנקי נובע מגידול הפעילות בשוק ההון

הכולל את הפעילות בניירות ערך וקרנות נאמנות.
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להלן נתוני הפעילות בשוק ההון כפי שהוצגו במגזרי הפעילות השונים:

בנקאותבנקאותעסקיםבנקאותמשקי
סך הכלאחרנדל"ןעיסקיתמסחריתקטניםפרטיתבית

2005

במיליוני ש"ח

2829---1--רווח מפעולות מימון

הכנסות תפעוליות 
61312445903552481,160ואחרות

61312446903552761,189סך כל ההכנסות

הוצאות תפעוליות 
395603032151205738ואחרות

רווח (הפסד) מפעולות
21864165820471451רגילות לפני מיסים

1233693311244258רווח נקי

בנקאותבנקאותעסקיםבנקאותמשקי
סך הכלאחרנדל"ןעיסקיתמסחריתקטניםפרטיתבית

2004

במיליוני ש"ח

1111------רווח מפעולות מימון

הכנסות תפעוליות 
55310145673432051,008ואחרות

55310145673432161,019סך כל ההכנסות

הוצאות תפעוליות 
358472849141188685ואחרות

רווח (הפסד) מפעולות
19554171820228334רגילות לפני מיסים

1083091011119188רווח נקי

לפרטים נוספים בקשר לפעילות הנ"ל ראה להלן בפרק פעילות הבנק והקבוצה בשוק ההון ובשירותים פיננסיים
בעמודים 145-140.

ב. כרטיסי אשראי — לאומי קארד

פעילות זו כוללת בעיקר את פעילות הנפקת כרטיסי האשראי ללקוחות פרטיים וסליקת שוברים

עבור בתי עסק.

הפעילות העיקרית בכרטיסי אשראי מבוצעת על ידי חברת הבת לאומי קארד העוסקת בהנפקה,

סליקת כרטיסי אשראי ופיתוח פתרונות תשלום.

לאומי קארד הוקמה בתחילת שנת 2000 ולה הסכמי רשיון עם ארגון ויזה הבינלאומי ועם ארגון

מאסטרקארד הבינלאומי, במסגרתם קיבלה לאומי קארד רשיון להנפיק ולסלוק כרטיסי "ויזה"

וכרטיסי "מאסטרקארד".

החל מינואר 2001 פועלת לאומי קארד כחברה המנפיקה כרטיסי אשראי "לאומי ויזה" במשותף עם

הבנק. בינואר 2001 הפסיק הבנק להנפיק כרטיסי אשראי "ויזה" ללקוחותיו יחד עם כ.א.ל והחל

להנפיק את כרטיסי "ויזה" יחד עם לאומי קארד. הבנק בסיוע לאומי קארד החל בהסבת כרטיסי

אשראי של לקוחות הבנק לכרטיסי "ויזה" המונפקים על ידי הבנק ביחד עם לאומי קארד, במקום

כרטיסי ה"ויזה" שהונפקו בעבר על ידי הבנק יחד עם כ.א.ל. בחודש ספטמבר 2001 החלו הבנק

ולאומי קארד להנפיק ללקוחות הבנק את כרטיסי החיוב מסוג "מאסטרקארד".
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בנוסף, החלה לאומי קארד בהנפקה עצמאית של כרטיסי אשראי ללקוחות כל הבנקים, כאשר עיקר

לקוחותיה אלה הם חברי מועדונים שונים אשר, כאמור, אינם לקוחות הבנק. החל מחודש מאי 2000

פועלת לאומי קארד בתחום סליקת עיסקאות "ויזה" עבור בתי עסק. לאומי קארד החלה בסליקת

עיסקאות של כרטיסי חיוב מסוג מאסטרקארד במהלך חודש אפריל 2002.

בתחום הנפקת הכרטיסים, המשיכו ועלו בשנת 2005 מספר הכרטיסים הפעילים בשיעור של 11%

ביחס לשנת 2004, לעומת גידול של 8.8% בכל המערכת, לפי פרסומי הלמ"ס. מחזור פעילות

הכרטיסים עלה בתקופה זו בשיעור דומה.

בתחום הסליקה, עלה מספר בתי העסק הסולקים באמצעות החברה ב-2005 בשיעור של כ-3%

לעומת 2004. מחזור הסליקה עלה בתקופה זו ב-10%. החברה סולקת בכ-41,000 בתי עסק.

במהלך שנת 2005 הרחיבה לאומי קארד את השירותים המוצעים ללקוחותיה:

המיושמים ככרטיסי מתנהLabelPrivateלמחזיקי הכרטיס הוצעו כרטיסים חדשים מסוג כרטיסי 

בשימוש מקומות עבודה ורשתות שונות. במסגרת זו הנפיקה החברה(Gift Card)נטענים 

כ-245,000 כרטיסים. כמו כן, לאומי קארד היתה חברת כרטיסי האשראי הראשונה שהחלה להפיץ

כרטיסי "מולטי", המאפשרים ניצול "אשראי מתגלגל", בדומה לאופן ניהול האשראי בכרטיסי אשראי

בארה"ב. במסגרת זו הנפיקה החברה כ-40,000 כרטיסי אשראי. 

(עסק לעסק), כגון כרטיסיB to Bללקוחותיה העיסקיים הציעה החברה שירותים בתחום תשלומי 

ספק, בו מתנהלת הפעילות הכספית בין ספק ולקוחותיו באמצעות מערכת של לאומי קארד וכרטיס

רכש המעניק החזר כספי לבית העסק בגין רכישותיו.

הכנסות לאומי קארד, לפני הוצאות תפעול, שיווק, הנהלה וכלליות, הסתכמו בשנת 2005 בכ-424

מיליון ש"ח, לעומת 387 מיליון ש"ח בשנת 2004. 

לאומי קארד סיימה את שנת 2005 ברווח נקי של 62.7 מיליון ש"ח בהשוואה ל-30.4 מיליון ש"ח

בשנת 2004, גידול של 106.3%.

הבנק הוציא כתב שיפוי ללאומי קארד לכל התחייבויותיה עד לסך של 3.5 מיליארד ש"ח, לצורך

עמידה בהוראות ניהול בנקאי תקין מס' 311, "יחס הון מזערי" ו-313 "מגבלות על חבות של לווה

ושל קבוצת לווים".

עמלת המנפיק

הבנק ולאומי קארד מנפיקים כרטיסי אשראי מסוג ויזה ומאסטרקארד, ולאומי קארד סולקת כרטיסי

אשראי מסוגים אלה. לענין ההסכמים בין המנפיקים והסולקים של כרטיסי האשראי ראה בבאור

18(טו) לדוחות הכספיים.

רכישת מניות חברת גמא

בחודש דצמבר 2005 רכשה לאומי קארד מניות בשווי 20% מההון המונפק והנפרע של חברת גמא

ניהול וסליקה בע"מ. המניות הנ"ל הוקצו לחברת לאומי קארד על ידי גמא. גמא עוסקת בניכיון

עסקאות בכרטיסי אשראי והינה החברה המובילה בתחום זה בישראל.

ללאומי קארד האופציה לרכוש מבעלי המניות את מלוא אחזקותיהם בחברה, בכפוף להסכמות

הממונה על ההגבלים העיסקיים והמפקח על הבנקים, ועל פי התנאים שהוסכמו בין החברות.

לאומי צ'ק

בחודש ספטמבר 2005 פנתה חברת לאומי קארד בע"מ למפקח על הבנקים בבקשה להקים חברת

בת חדשה: לאומי צ'ק, שתעסוק באבטחת תשלום וניכיון צ'קים לבתי עסק. מיד עם קבלת האישור

תירשם החברה. 

שיטת העבודה: במעמד העיסקה בין הלקוח לבית העסק, יקבל האחרון אישור לביצוע העיסקה

(קבלת הצ'ק) על סמך פרטים המדווחים ללאומי צ'ק — סכום הצ'ק תאריך הצ'ק ות"ז הלקוח. מרגע

קבלת האישור על ידי לאומי צ'ק, תהיה החברה אחראית לפירעון הצ'ק. במקביל תפעל החברה

לגביית הכסף מהלקוח.
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הנפקת כרטיס משותף עם בנק המזרחי (במו"מ)

בחודשים האחרונים מתקיים מו"מ בין לאומי קארד לבין בנק המזרחי להנפקה משותפת של כרטיסי

אשראי של לאומי קארד. בנק המזרחי טרם הודיע על החלטתו.

הקמת מועדון משותף עם שופרסל (במו"מ)

בחודשים האחרונים מתקיים מו"מ בין לאומי קארד לבין חברת שופרסל לצורך הקמת מועדון

לקוחות משותף. המו"מ טרם הבשיל, ושופרסל טרם הודיעה על החלטתה.

לפרטים נוספים על לאומי קארד ראה בבאור 18(טו) לדוחות הכספיים.

להלן נתוני הפעילות בכרטיסי אשראי כפי שהוצגו במגזרי הפעילות השונים:

בנקאותבנקאותעסקיםבנקאותמשקי
סך הכלעיסקיתמסחריתקטניםפרטיתבית

2005

במיליוני ש"ח

58-145784רווח מפעולות מימון

4681471414544הכנסות תפעוליות ואחרות

5261611921628סך כל ההכנסות

2----2הפרשות לחובות מסופקים

3422512247464הוצאות תפעוליות ואחרות

רווח (הפסד) מפעולות
162(26)(3)10(1)182רגילות לפני מיסים

102(18)(2)5(1)118רווח נקי

בנקאותבנקאותעסקיםבנקאותמשקי
סך הכלעיסקיתמסחריתקטניםפרטיתבית

2004

במיליוני ש"ח

48-135470רווח מפעולות מימון

424-471113495הכנסות תפעוליות ואחרות

472-601617565סך כל ההכנסות

1----1הפרשות לחובות מסופקים

3132522150438הוצאות תפעוליות ואחרות

רווח (הפסד) מפעולות
126(33)(5)8(2)158רגילות לפני מיסים

70(20)(3)4(1)90רווח נקי
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מרכזי הרווח בקבוצה

להלן פרטים על תרומת מרכזי הרווח העיקריים בקבוצה לרווח הנקי מפעולות רגילות: 

שינוי**0042**0052השינוי*0042*0052

%במיליוני ש"ח%במיליוני ש"ח

1,00384718.497081519.0הבנק 

40031029.040031029.0חברות מאוחדות בארץ (1)

(18.0)306373(19.9)273341חברות מאוחדות בחו"ל (2)

(5.7)383406(5.7)383406חברות כלולות (1)

2,0591,9048.12,0591,9048.1הרווח הנקי מפעולות רגילות

רווח השלוחות בחו"ל, במונחים 
(25.7)5270(25.7)5270נומינליים (מיליון דולר) (3)

התאמות מתרגום בגין ההשקעות בחו"ל קוזזו כנגד התאמות מתרגום מקורות המימון בבנק לאחר השפעת*
המס.

לפי הדוחות הכספיים.**
חברות כלולות של לאומי ושות' נכללו בנתוני חברות מאוחדות בארץ.(1)

לאחר התאמות מסוימות לכללי החשבונאות בארץ.(2) 
כפי שדווח על ידי השלוחות בחו"ל כולל סניפי חו"ל וזכויות המיעוט.(3)

להלן השינויים העיקריים בתרומת מרכזי הרווח (לאחר התאמות מתרגום):

הגידול ברווח הנקי מפעולות רגילות בבנק נובע בעיקר מגידול ברווח המימוני, מגידול בהכנסות-

התפעוליות והאחרות, מקיטון בהפרשות לחובות מסופקים.

הגידול ברווח הנקי מפעולות רגילות של חברות מאוחדות בארץ נובע בעיקר מגידול ברווח של-

לאומי קארד, פסגות אופק ולאומי ושות'. 

הקיטון ברווח של חברות בנות בחו"ל נובע בעיקר מקיטון ברווחי השלוחה בארה"ב ובשוויץ.-

השלוחות בשוויץ ובבריטניה הושפעו לרעה גם עקב ייסוף השקל ביחס לפר"ש והליש"ט.

הקיטון בתרומת החברות הכלולות נובע בעיקר מקיטון בחלקו של הבנק ברווחי מגדל אחזקות-

ואפריקה לישראל בשל ההפרשות למס שקיזזו חלקית את הגידול ברווחי החברה לישראל.

רווחי השלוחות בחו"ל במונחים נומינליים כפי שפורסמו על ידן (כולל סניפי הבנק בחו"ל וחלק

המיעוט) הסתכמו בכ-55 מיליון דולר ירידה של 15 מיליון דולר. תרומת השלוחות בחו"ל בשקלים

ובהתאמות מסויימות לכללי חשבונאות בארץ, הסתכמה בסך 273 מיליון ש"ח לעומת סך 341 מיליון

ש"ח בשנת 2004 — קיטון של 19.9%. ללא השפעת התאמות מתרגום הסתכם הרווח בשלוחות

בחו"ל ב-306 מיליון ש"ח לעומת 373 מיליון ש"ח בשנת 2004.

להלן ריכוז של הנתונים הנ"ל:

לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר

20052004

במיליוני ש"ח

241320רווח השלוחות בשקלים (חלק הקבוצה)

6553הפרשי שער בגין ההשקעה

(32)(33)הפרשי שער בגין עלות מקורות המימון נטו

סך הכל תרומת השלוחות (לאחר קיזוז 
273341מקורות המימון נטו)

פרטים נוספים על השלוחות ראה בעמודים 139-130.
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להלן תוצאות השלוחות בחו"ל כפי שדווחו על ידן:

השינוי20052004

%במיליונים

(21.1)27.034.2בנק לאומי ארה"ב — דולר

10.79.214.8בנק לאומי בריטניה — ליש"ט

-12.0(16.5)בנק לאומי שוויץ — פר"ש

-(2.8)(0.6)בנק לאומי צרפת — אירו

(16.7)1.62.0בנק לאומי לוקסמבורג — אירו

(45.2)1.12.0לוקסאינבסט — דולר

9.85.578.2לאומי רי — דולר

0.50.1400אחרים — דולר

פעילות לפי מבנה הקבוצה

היקף הפעילות בישראל עלה בשנת 2005 ב-5.2% ובחו"ל עלה ב-15.0%.

האשראי לציבור בפעילות בישראל הסתכם בסוף שנת 2005 בכ-156.7 מיליארד ש"ח לעומת 151.6

מיליארד ש"ח בסוף שנת 2004, עלייה של 3.4%. האשראי לציבור בפעילות בחו"ל הסתכם בסוף

שנת 2005 בכ-20.6 מיליארד ש"ח לעומת 17.8 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2004, גידול של 15.5%. 

פיקדונות הציבור בפעילות בישראל הסתכמו בסוף שנת 2005 בכ-185.9 מיליארד ש"ח לעומת

178.9 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2004 גידול בשיעור של 3.9%. סך הפיקדונות בפעילות בחו"ל

הסתכם בסוף שנת 2005 בכ-30.7 מיליארד ש"ח, עלייה של 16.9%.

להלן התפלגות הרווח מפעולות רגילות לאחר מסים (ללא חברות כלולות):

הפרש20052004

במיליוני ש"ח

1,003847156הבנק (1)

40330697חברות מאוחדות בארץ (2)

(65)276341חברות מאוחדות בחו"ל (1)(2)

1,6821,494188סך הכל

בניטרול השפעת הפרשי שער נטו בגין מימון השקעות בחו"ל.(1)
לא כולל נתוני חברות כלולות שבשליטתן.(2)

בנוסף נרשמו הכנסות בארץ מרווחי חברות כלולות בסך 381 מיליון ש"ח לעומת 410 מיליון ש"ח

ב-2004. סך כל הרווח הנקי מפעולות רגילות בארץ הסתכם ב-2005 בסך 1,787 מיליון ש"ח, גידול

של 218 מיליון ש"ח בשיעור של 13.9% לעומת שנת 2004. עיקר הגידול מקורו ברווחי הבנק בארץ.
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*:םמידע לפי אזורים גיאוגרפיי

להלן נתונים עיקריים לפי אזורים גיאוגרפיים (במיליוני ש"ח):

פיקדונות הציבוראשראי לציבורסך הכל מאזן

31 בדצמבר

השינוי20052004השינוי20052004השינוי20052004אזורים

%%%

228,589217,3105.2156,700151,5583.4185,885178,9113.9ישראל

28,39424,65315.212,47710,31021.023,69820,13217.7ארה"ב

8,6357,8629.85,4454,76114.46,8165,64020.9בריטניה

1,9461,9091.91,20677156.4(0.8)3,1613,185שוויץ 

-1-(50.0)2142(49.1)2753צרפת 

(2.4)3,6743,763(59.9)3,3352,12556.9133332לוקסמבורג

68359415.053344120.954943426.5אחרות בחו"ל

* מסווג לפי מקום המשרד.

להלן פירוט התפלגות הרווח הנקי לפי אזורים גאוגרפיים: 

רווח נקי (במיליוני ש"ח)

% השינוי20052004אזורים

1,8151,48022.6ישראל (1)

25816457.3ארה"ב (2)

(52.8)60127בריטניה (3)

-48(62)שוויץ (4)

-6(4)צרפת 

(71.4)414לוקסמבורג (5)

6525160.0אחרות בחו"ל (6)

2,1361,86414.6סך הכל

הרווח מפעילות בחו"ל כפי תרומתן במאוחד.

הרווח הנקי בישראל גדל בכ-335 מיליון ש"ח, בעיקר מגידול ברווח מפעולות רגילות לאחר1.

מס בבנק בארץ בכ-141 מיליון ש"ח (ללא חברות כלולות). הגידול בבנק נובע בעיקר

מהסיבות כדלהלן:

גידול ברווח המימוני ב-191 מיליון ש"ח.-

קיטון בהפרשות לחובות מסופקים בסך 101 מיליון ש"ח.-

גידול בהכנסות התפעוליות ואחרות בסך 238 מיליון ש"ח.-

מאידך הנושאים דלהלן קיזזו חלקית את השינויים דלהלן:

גידול בעלות פרישה מרצון בסך 97 מיליון ש"ח.-

גידול בהוצאות התפעוליות בסך 343 מיליון ש"ח (מזה שכר 202 מיליון ש"ח).-

כמו כן גדל הרווח הנקי במספר חברות בנות בארץ בעיקר: לאומיקארד, פסגות אופק ולאומי ושות'.

הגידול ברווחי השלוחה בארה"ב נובעים מהפיחות שהיה בשקל ביחס לדולר לעומת תיסוף2.

בשנת 2004 שקוזז חלקית מהירידה ברווחי השלוחה.

הקיטון ברווח השלוחה בבריטניה נובע מהפרשי השער השליליים עקב הייסוף בשקל ביחס3.

לליש"ט שקוזז חלקית מגידול ברווח השלוחה.

ההפסד בשלוחה בשוויץ נובע מהפרשות בגין האירוע המיוחד שהיה בשלוחה, גידול בהוצאות4.

מחשב וייסוף השקל ביחס לפר"ש.

הקיטון בשלוחה בצרפת ברווח נובע בעיקר מייסוף השקל ביחס לארו.5.

הרווח מתיחס בעיקר ללאומי רי ונובע משיחרור עתודות ביטוח בגין תביעות תלויות.6.

פירוט נוסף ראה בבאור 28(ב) לדוחות הכספיים. 
פירוט רווחי השלוחות בחו"ל כפי שדווחו על ידן ראה להלן בעמודים 139-130.
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(*) עיקריות תפעילות חברות מוחזקו

קבוצת בנק לאומי פועלת בארץ ובחו"ל באמצעות חברות בנות שהינן: בנקים, בנק למשכנתאות,

חברות למימון וחברות לשירותים פיננסיים. כמו כן משקיעה הקבוצה בתאגידים ריאליים הפועלים

בפעילות לא בנקאית בתחומי הביטוח, התשתית, הנדל"ן, תיירות ונופש. (בקשר עם השקעות

בתאגידים ריאליים ראה בעמוד 114).

סך כל השקעות הבנק בחברות מוחזקות הסתכם ב-31 בדצמבר 2005 ב-10,964 מיליון ש"ח לעומת

10,184 מיליון ש"ח ב-31 בדצמבר 2004 והתרומה לרווח הנקי של הקבוצה הסתכמה בסך 1,089

מיליון ש"ח לעומת 1,100 מיליון ש"ח בשנת 2004 (1). (בקיזוז התאמות מתרגום בגין השקעות

בחו"ל התרומה לרווח הסתכמה בסך 1,056 מיליון ש"ח לעומת 1,068 מיליון ש"ח ב-2004).

להלן התפלגות תרומת הבנק וחברות מוחזקות שלו לרווח הנקי של הקבוצה (1):

תרומה (1)תשואה על 
לרווח הקבוצההשקעת הקבוצה

שיעור השינוי2005200420052004

%במיליוני ש"ח%

1,08079635.7--(2)הבנק

10.38.440031029.0סך כל החברות המאוחדות בארץ

7.67.71261232.4לאומי למשכנתאותמזה:

24.022.574688.8בנק ערבי ישראלי

6330110.0--לאומי קארד 

17.010251392.3לאומי ושות' בית השקעות (3)

30.411.8248200.0פסגות אופק בית השקעות

12.910.6312240.9החזקות ריאליות

3.62.14333.3לאומי לתעשיה

2.92.421100.0לאומי לחקלאות

5.14.18714.3לאומי למימון

4.73.5312334.8לאומי ליסינג והשקעות 

-2.64.81212אחרות

(22.4)6.89.5273352(2)סך כל החברות המאוחדות בחו"ל 

7.78.9167183(8.7)(B.L.C)לאומי ארה"ב מזה:

(17.0)9.412.383100לאומי בריטניה 

-25(34)4.2-לאומי שוויץ 

20.0(5)(4)--לאומי צרפת 

(46.2)6.414.7713לאומי לוקסמבורג

93.289.1472495.8לאומי רי

(5.7)21.331.9383406סך כל החברות הכלולות (4)

14.313.12,1361,86414.6סך הרווח הנקי של הקבוצה

הרווח (ההפסד) המוצג הינו לפי חלק הקבוצה בתוצאות.(1)
התאמות מתרגום בגין ההשקעות בחו"ל קוזזו כנגד התאמות מתרגום מקורות המימון בבנק לאחר השפעת(2) 

המס. לפרטים על הרווחיות ללא קיזוז התאמות מתרגום ראה בהמשך בעמודים 139-130.
כולל הרווח ו/או ההפסד של החברות כלולות של לאומי ושות'.(3)
לפרטים בדבר מכירת חברות כלולות ראה בעמוד 115 ו-116.(4)

פירוט נוסף — ראה בבאור 28 לדוחות הכספיים.
על ההשקעה והתרומה לרווח הקבוצה של כל אחת מהחברות העיקריות — ראה באור 6 לדוחות הכספיים.

(*) הגדרת חברות מוחזקות — ראה בבאור 1(ה)(1) לדוחות הכספיים.
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חברות מאוחדות בארץ

סך כל השקעות הבנק בחברות המאוחדות בארץ הסתכמו ב-31 בדצמבר 2005 ב-4,178 מיליון

ש"ח, לעומת 3,873 מיליון ש"ח ב-31 בדצמבר 2004. התרומה שלהן לרווח הנקי של הקבוצה

הסתכמה בשנת 2005 בכ-400 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-310 מיליון ש"ח בשנת 2004, גידול של 

90 מיליון ש"ח, 29.0%. הגידול ברווח נובע בעיקר מגידול ברווח של לאומי קארד, פסגות אופק

ולאומי ושות'. תשואת הקבוצה על ההשקעה בחברות הנ"ל היתה בשנת 2005 10.3%, לעומת 

8.4% בשנת 2004.

להלן מובאים נתונים כספיים ואחרים של החברות המאוחדות העיקריות על בסיס הדוחות הכספיים

שלהן:

בנק ערבי ישראלי בע"מ
בנק ערבי ישראלי נוסד בשנת 1960 במטרה לספק שירותים פיננסיים ולתת מענה לצרכים

הייחודיים של האוכלוסיה הערבית.

בנק ערבי ישראלי פועל באמצעות 24 סניפים הפזורים בעיקר בצפון הארץ ובמשולש הצפוני,

והמשרתים את המגזר הערבי. בנק ערבי עוסק בכל מיגוון הפעילויות הבנקאיות. מאזן בנק ערבי

ישראלי הסתכם בסוף 2005 ב-3,431 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-3,108 מיליון ש"ח בסוף 2004. הרווח

הנקי של בנק ערבי ישראלי, הסתכם בשנת 2005 בסך 74.3 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-68.1 מיליון

ש"ח בשנת 2004, עלייה בשיעור של 9.1%. תשואת הרווח הנקי להון העצמי הגיעה בשנת 2005

ל-24.0% בהשוואה ל-22.5% בשנת 2004.

ההון העצמי של בנק ערבי ישראלי הסתכם ב-31 בדצמבר 2005 בסך 322 מיליון ש"ח, בהשוואה

ל-309 מיליון ש"ח ב-31 בדצמבר 2004. בנק ערבי חילק דיבידנד בסך 60 מיליון ש"ח בגין שנת

.2005

יחס ההון לרכיבי הסיכון הגיע ביום 31 בדצמבר 2005 ל-21.21% בהשוואה ל-21.37% ב-31 בדצמבר

.2004

*ךחברות מימון לטווח בינוני וארו
נכסי חברות אלו הסתכמו בסוף 2005 ב-7.7 מיליארד ש"ח, לעומת 4.1 מיליארד ש"ח בסוף 2004.

הפעילות העיסקית של החברות הנ"ל הינה משלימה לפעילות הבנק. הרווח הנקי של חברות אלו

הסתכם בשנת 2005 בכ-46.1 מיליון ש"ח, לעומת 34.8 מיליון ש"ח בשנת 2004.

כולל: לאומי לפיתוח התעשיה, לאומי לפיתוח החקלאות, לאומי חברה למימון, ולאומי ליסינג והשקעות בע"מ.* 

להלן פירוט של החברות העיקריות:

לאומי ליסינג והשקעות בע"מ (לשעבר החברה להשקעות של בנק לאומי בע"מ)

במחצית השניה של 2003 מוזגו חברות הליסינג של הבנק עם החברה להשקעות של בנק לאומי

בע"מ, ובעיקבותיו שונה שמה של החברה הממוזגת ללאומי ליסינג והשקעות בע"מ.

החברה מממנת רכישת ציוד בתנאי שכירות לתקופות בינוניות וארוכות וכן פועלת כיחידה משלימה

של מערך הבנייה והנדל"ן של הקבוצה.

יתרת האשראי לציבור ליום 31 בדצמבר 2005 הסתכמה בסך 670 מיליון ש"ח, לעומת 686 מיליון

ש"ח בסוף 2004.

מאזן החברה ליום 31 בדצמבר 2005 הסתכם בסך 986 מיליון ש"ח בהשוואה ל-979 מיליון ש"ח

בסוף 2004.

הרווח הנקי בשנת 2005 הסתכם בסך 31.4 מיליון ש"ח לעומת רווח בסך 22.8 מיליון ש"ח בשנת

 .2004
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לאומי חברה למימון בע"מ

החברה משמשת כזרוע של לאומי להנפקת אגרות חוב לציבור בארץ. תמורת ההנפקות מיועדת

להפקדה בבנק, לשימושו, על פי שיקולו ועל אחריותו.

מאזן החברה הסתכם בסוף 2005 ב-6,476 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-2,903 מיליון ש"ח בסוף 2004.

ההון העצמי הסתכם ב-31 בדצמבר 2005 בסך 157 מיליון ש"ח. הרווח הנקי של החברה בשנת

2005 הסתכם ב-7.8 מיליון ש"ח, לעומת רווח נקי בסך 6.5 מיליון ש"ח בשנת 2004. 

בחודש יולי 2005 הנפיקה החברה כתבי התחייבות נדחים בסך 1,500 מיליון ש"ח, במסגרת תשקיף

שפירסמה, צמודים למדד המחירים לצרכן נושאים ריבית בשיעור של 3.7%, ועומדים לפרעון

בתשלום אחד ב-31 באוקטובר 2010.

בימים 9 ו-10 באוקטובר 2005 התקיים מכרז לציבור של שתי סדרות הנפקת אגרות חוב

Zero Coupon :לפדיון בתום 3 שנים. בהיקף של 2.25 מיליארד ש"ח ,

ב-9 באוקטובר 2005 התקיים מכרז של סדרת אגרות צמודות למדד בערך נקוב של 1.5 מיליארד

ש"ח. בסך הכל הוקצו 1,496.5 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב בתמורה כספית של 1,355.8 מיליון ש"ח.

מחיר היחידה שנקבע במכרז משקף תשואה שנתית לפדיון בשיעור של כ-3.34%.

ב-10 באוקטובר 2005 התקיים מכרז של סדרת אגרות חוב שקליות עם הגנה שקלית/ דולרית בערך

נקוב של 750 מיליון ש"ח. בסך הכל הוקצו 750 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב בתמורה כספית של 642

מיליון ש"ח. מחיר היחידה שנקבע במכרז משקף תשואה שנתית לפדיון בשיעור של כ-5.32%.

הבנק התחייב לשפות את לאומי למימון בגין סכומים שהיא אינה יכולה לשאת בהם, בגין השיפוי

שהיא נתנה לדירקטורים ולנושאי משרה אחרים שלה וכן לעורכי דין להנפקות הנ"ל, בקשר

להנפקות אלה. 

דירקטוריון הבנק אישר מסגרת להנפקות נוספות על ידי החברה, של כתבי התחייבות נדחים

המיועדים להיכלל בהון המשני של הבנק ו/או אגרות חוב ו/או מכשירים פיננסיים אחרים, בתמורה

כספית כוללת של 4 מיליארד ש"ח.

לאומי לפיתוח התעשיה בע"מ

מאזן לאומי לתעשיה בסוף 2005 הסתכם ב-105 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-107 מיליון ש"ח בסוף

2004. ההון העצמי הסתכם ב-31 בדצמבר 2005 בסך 105 מיליון ש"ח. הרווח הנקי של לאומי

לתעשיה הסתכם בשנת 2005 בסך 3.7 מיליון ש"ח, לעומת רווח נקי בסך 2.9 מיליון ש"ח בשנת

 .2004

ביום 27 בינואר 2003 בוטל רשיון בנק למימון השקעות על פי חוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א-1981,

של לאומי לפיתוח התעשיה.

לאומי לפיתוח החקלאות בע"מ

מאזן לאומי לחקלאות הסתכם בסוף 2005 ב-100 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-102 מיליון ש"ח בסוף

2004. ההון העצמי הסתכם ב-31 בדצמבר 2005 בסך 100 מיליון ש"ח. הרווח הנקי של לאומי

לחקלאות הסתכם בשנת 2005 ב-3.2 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-2.6 מיליון ש"ח בשנת 2004.

בנק לאומי למשכנתאות בע"מ (בלמ"ש)
בלמ"ש נוסד בשנת 1921, והוא ותיק הבנקים למשכנתאות בארץ. 

פעילות בלמ"ש מתרכזת בעיקר במתן הלוואות לרוכשי דירות ובמימון קמעונאי. בתחילת 1997

התחיל בלמ"ש לעסוק גם בליווי פיננסי לבנייה במשותף עם הבנק, בעיקר לבניה למגורים. הליווי

הפיננסי מנוהל על ידי הבנק והוא במימון משותף של הבנק ובלמ"ש, כאשר חלקו של בלמ"ש בכל

פרויקט מוגבל בשיעור ההשתתפות. 
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בשנת 2005 ביצע בלמ"ש הלוואות חדשות בסך 5.2 מיליארד ש"ח, לעומת סך 5.3 מיליארד ש"ח

בשנת 2004 (ללא הלוואות שחודשו לקבלנים). ביצועי ההלוואות הנ"ל כוללים אשראי שניתן

מפיקדונות מיועדים שפרעונם מותנה במידת הגביה בסך 392 מיליון ש"ח לעומת 714 מיליון ש"ח

אשתקד, אשר בהתאם להוראת המפקח על הבנקים אין לכלול אותם ביתרות האשראי לציבור

במאזן. 

סך כל האשראי לציבור בבלמ"ש בסוף 2005 הסתכם בסך 32.8 מיליארד ש"ח בהשוואה לסך 31.8

מיליארד ש"ח בסוף 2004, גידול של 3.4%, סכום זה אינו כולל אשראי מפיקדונות לפי מידת הגבייה

בסך 8.6 מיליארד ש"ח לעומת 8.7 מיליארד ש"ח בסוף 2004, אשר בהתאם להוראות המפקח על

הבנקים אין לכלול אותן במאזן כיתרות האשראי לציבור. 

חלקו של בלמ"ש בתיק האשראי במערכת ל-31 בדצמבר 2005, על פי דוח פעילות בנק ישראל, היה

26.2% כולל אשראי לקבלנים. בנטרול מגזר הקבלנים בבנק ובמערכת, חלקו של בלמ"ש בתיק

האשראי היה 26.4%.

מאזן בלמ"ש ביום 31 בדצמבר 2005 הסתכם בסך 33.1 מיליארד ש"ח, בהשוואה לסך 32.1

מיליארד ש"ח בסוף 2004, גידול בשיעור של 3.0%.

הרווח הנקי של בלמ"ש בשנת 2005 הסתכם בסך 126 מיליון ש"ח, לעומת סך 122 מיליון ש"ח

בשנת 2004, עלייה בשיעור 3.1%. תשואת הרווח הנקי להון העצמי בשנת 2005 הגיעה ל-7.6%

בהשוואה ל-7.7% בשנת 2004. 

ההון העצמי של בלמ"ש בסוף 2005 הסתכם בסך 1,741 מיליון ש"ח, בהשוואה לסך 1,670 מיליון

ש"ח בסוף 2004, גידול של 4.3% אשר נובע מצבירת הרווח הנקי, ולאחר חלוקת דיבידנד בסך 

55 מיליון ש"ח ששולם לבנק לאומי בשנת 2005.

יחס הלימות ההון (יחס ההון לנכסי סיכון) הגיע בסוף 2005 ל-9.53% לעומת 9.67% בסוף 2004.

השיעור המזערי שנדרש על ידי המפקח על הבנקים הוא 9.0%. 

בלמ"ש קיבל מהבנק ערבות בסך 9 מיליון ש"ח (15 מיליון ש"ח בשנת 2004) להבטחת קבוצת

הלוואות.

בלמ"ש פועל באמצעות משרדו הראשי בתל אביב, ובאמצעות 98 נציגויות (דלפקי משכנתא) בסניפי

הבנק, וכן ב-9 סניפים עצמאיים בסמיכות לסניפי הבנק. דלפקי המשכנתא והסניפים העצמאיים

הוכפפו ל-7 מרכזי שליטה אזוריים. תמורת השימוש בסניפי הבנק, קבלת שירותי תקשורת ושירותים

אחרים, שילם בלמ"ש לבנק סך 29 מיליון ש"ח בשנת 2005, לעומת 30 מיליון ש"ח בשנת 2004. 

ביום 1 בינואר 2006 פרסם הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל חוזר העוסק בכל הקשור לאופן חישוב

ההפרשה לחובות מסופקים לגבי אשראי לדיור. בחוזר נאמר, בין היתר, כי בנק שבחר לחשב

הפרשות בגין הלוואות לפי שיטת עומק הפיגור גם אם לא נדרש לעשות כך לפי ההוראות, אינו

רשאי להקטין את ההפרשות באמצעות החלטה על ביצוע הפרשות ספציפיות. בנוסף, ניתנו הבהרות

לאופן חישוב עומק הפיגור, הנחיות לאופן חישוב ההפרשה בגין הסדרים וארגונים מחדש של

הלוואות וכן לאופן חישוב ההפרשה בגין הלוואות בהן הקרן מסולקת בתשלום אחד. בנוסף, מתייחס

החוזר לסילוק חוב פיגור לאחר תאריך המאזן ואינו מאפשר הקטנת ההפרשה גם אם נתקבל מזומן

בגין הפיגור לאחר תאריך המאזן, כולל מזומן בגין מימוש דירה לפני תאריך המאזן. תחולת החוזר

החדש הינה החל מהדוחות הכספיים ליום 31 במרס 2006.

השפעת החוזר אשר יחול ברביע הראשון לשנת 2006 על ההפרשה לחובות מסופקים על פי נתוני

31 בדצמבר 2005, הינה תוספת בסך של כ-63.2 מיליון ש"ח. הפער האמור נובע בעיקר מהקטנת

הפרשות בתאריך המאזן בגין נכסים שמומשו ותמורתם התקבלה לאחר תאריך המאזן, סילוקי

הלוואות בפיגור לאחר תאריך המאזן, נכסים שמימושם צפוי בטווח הקרוב וכן תקבולים צפויים בגין

שיפוי ביטוחי. על פי הנחיית הפיקוח על הבנקים, הקטנת הפרשות במקרים שצוינו, תעשה רק
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במקרה בו המזומן התקבל בבנק עד לתאריך הדוח הכספי. פער זה יתעדכן על פי הנתונים בפועל

של ההפרשה לחובות מסופקים ליום 31 במרס 2006.

בקשר עם התביעות המשפטיות נגד בלמ"ש ראה באור 18(ט)(3) עד (ט)(5) בדוחות הכספיים.

לאומי ושות' בית השקעות בע"מ (לאומי ושות')
לאומי ושות' מהווה את זרוע ההשקעות הריאליות של קבוצת לאומי ומתמחה במתן מכלול שירותי

בנקאות להשקעה, שירותים עיסקיים ופיננסיים, גיוסי הון והשקעות, שירותי מיזוגים ורכישות, חיתום,

ארגון הנפקות ציבוריות ופרטיות, ייעוץ כלכלי והערכות שווי.

לאומי ושות' מעסיק 35 עובדים רובם כלכלנים, רואי חשבון ואקדמאים אחרים. 

את שנת 2005 סיים לאומי ושות' ברווח של 30 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח בסך 13 מיליון ש"ח

בשנת 2004, גידול בשיעור של 133.3%.

ההון העצמי הסתכם ב-31 בדצמבר 2005 ב-332 מיליון ש"ח, לעומת 294 מיליון ש"ח בסוף 2004.

להלן פרטים על התפתחות תחומי הפעילות העיקריים:

השקעות ריאליותא.

לאומי ושות' אחראי לניהול תיק ההחזקות הריאליות של קבוצת לאומי.

לאומי ושות' עוסק בייזום איתור וביצוע של השקעות ישירות בעסקים ובחברות. לאומי ושות'

הפועלות בתחומי ההיי-טק,equityprivateמושקע ב-29 חברות, קרנות הון סיכון וקרנות 

התקשורת, המסחר והנדל"ן. יתרת ההשקעות וההתחייבויות להשקעה בחברות ובעסקים

אלה ב-31 בדצמבר 2005 הסתכמה בכ-384 מיליון ש"ח.

לאומי ושות' משקיע בתאגידים ריאליים כתאגיד עזר במסגרת חוק הבנקאות רישוי. 

מאחר ואין באפשרותו לשלוט בחברות בהן השקיע לנוכח מגבלות החוק, בוחן לאומי ושות'

בקפדנות את איכות הניהול, איתנות השותפים ואופי ההשקעה. 

תיק ההשקעות של לאומי ושות' כולל, בין היתר החזקות ב:

שידורי קשת בע"מ שהיא אחת משני זכייני הערוץ השני של הטלוויזיה.—

טכנורוב אחזקות (1993) בע"מ העוסקת בהשקעות בחברות היי-טק.—

טנא קרן להשקעות בתעשיה הקיבוצית המתמחה בהשקעות בחברות בוגרות בתעשיה—

הקיבוצית.

פוקס ויזל בע"מ העוסקת בעיצוב, ייצור ושיווק בגדים ואביזרי אופנה.—

שיר איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ.י—

קוטלב חניתה ציפויים אגודה שיתופית חקלאית עוסקת בפיתוח, מיתוך, ציפוי וריבוד סרטים—

ויריעות פולימרים (6.25%).

נטפים אגודה שיתופית חקלאית העוסקת בייצור ושיווק מערכות השקיה.—

בחודש דצמבר 2005 השקיע לאומי ושות' 78.6 מיליון ש"ח באפריקה ישראל נכסים בע"מ—

תמורת 5% ממניותיה.

סכום של 147 מיליון ש"חequityprivateלאומי ושות' השקיע בקרנות הון סיכון וקרנות —

מתוך התחייבות להשקעה של 261 מיליון ש"ח. יתרת הסכום מועברת לקרנות לפי דרישה.

כמו כן לאומי ושות' והבנק, מנהלים מגעים עם חברת השקעות דיסקונט בע"מ לרכישת כ-5%

מהון המניות של סלקום ישראל בע"מ.

שירותי בנקאות להשקעותב.

השירותים.(M&A)לאומי ושות' מסייע ללקוחותיו בביצוע עסקות של מיזוגים ורכישות 

ניתנים לחברות ישראליות וזרות המבקשות לבצע התרחבות אסטרטגית באמצעות רכישות,

או למשקיעים המעונינים למכור או להקטין השקעותיהם. 
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סל השירותים במסגרת זו כולל: סיוע באפיון הצרכים והמטרות האסטרטגיים של החברה,

אפיון ההשקעה/משקיע האופטימלי להגשמת מטרות אלה, איתור על בסיס גלובלי של מטרות

ההשקעה/משקיעים, סיוע ביצירת מגעים עם חברת המטרה, לווי המו"מ עד למיצויו, בנית

באופן שישרת את מטרות הלקוח, וסיוע בגישה למקורות מימון)StructuringDeal(עיסקה 

לעיסקה. 

בפעילותו משתף לאומי ושות' פעולה עם בתי השקעות וגורמים אחרים בארץ ובחו"ל. 

חיתום וניהול בהנפקותג.

לאומי ושות' עוסק באמצעות החברה הבת לאומי ושות' חתמים בע"מ בניהול הנפקות

ציבוריות ופרטיות. לאומי ושות' חתמים מעניק לחברות המנפיקות את מכלול השירותים

הנדרשים בהנפקה: בניית מבנה ההנפקה, הקמת קונסורציום החתמים ושווק ההנפקה.

בשנת 2005 החברה שמשה חתם ב-37 הנפקות ציבוריות בהיקף כולל של כ-10,238 מיליון

ש"ח. 

נוסף על הפעילות בתחום ההנפקות לציבור התמחתה החברה בהנפקות פרטיות ונהלה

בשנת 2005 29 הנפקות פרטיות של כתבי התחייבויות, שטרי הון ואגרות חוב קונצרניות בהן

גויסו 8,979 מיליון ש"ח.

הכנסות חברת החיתום בשנת 2005 הסתכמו ב-55.4 מיליון ש"ח לעומת 31.6 מיליון ש"ח

בשנה קודמת.

את שנת 2005 סיימה החברה ברווח נקי של 27 מיליון ש"ח לעומת 9.6 מיליון ש"ח בשנה

קודמת.

דוח הצוות לעניין הרפורמה בשוק ההוןד.

ביום 8 בנובמבר, 2004 פורסמו המלצות הצוות הנ"ל, אשר מונה על ידי שר האוצר לצורך

בחינה והמלצה על הפעולות הדרושות בכדי להגביר את התחרות בשוק ההון הישראלי. 

במסגרת המלצות הצוות הנ"ל הוצע, בין היתר, כי תוחמרנה המגבלות על חיתום בידי

תאגידים הנשלטים על ידי הבנקים. 

המלצות הצוות אושרו על ידי הממשלה והן טעונות חקיקה או התקנת תקנות. 

ב-12 בפברואר 2006 פורסמה באתר רשות ניירות ערך טיוטת תקנות ניירות ערך (חיתום)

שחקיקתן בנוסח המוצע עלולה להשפיע באופן מהותי לרעה על עסקי לאומי ושות' חתמים

במבנה השליטה הנוכחי. התקנות טעונות אישור ועדת הכספים של הכנסת לפני כניסתן

לתוקף.

ניתוחים כלכליים והערכות שוויה.

החברה הבת נשיונל קונסלטנטס (נטקונסלט) עוסקת בניתוחים כלכליים, הערכות שווי ויעוץ

פיננסי לגופים כלכליים במשק הישראלי.

החברה נותנת תמיכה באמצעות עבודות כלכליות והערכות שווי למטרות גיוסי הון, בחינת

השקעות והעמדת אשראי.

בנוסף סוקרת החברה באופן שוטף את החברות הגדולות הנסחרות בשוק ההון הישראלי וכן

מספר עשרות חברות ישראליות הנסחרות בנאסד"ק, עבור בנק לאומי, ועבור גופים מוסדיים.

קרן הון סיכון לאומי סטארטו.

לאומי ושות' מנהל את קרן הון הסיכון לאומי סטארט בע"מ באמצעות חברת הניהול לאומי

סטארט ניהול (2000) בע"מ (חברה בבעלות מלאה). שתי החברות הוקמו בשנת 2000. לאומי

אשרFund of Fundsסטארט בע"מ הינה קרן המשקיעה בקרנות הון סיכון במתכונת של 

גייסה כ-72 מיליון ש"ח מלקוחות פרטיים ומהבנק והשקיעה ב-5 קרנות הון סיכון. מצב הקרן

מושפע כמובן ממצב החברות והמיזמים הטכנולוגיים בהן מושקעות קרנות הון הסיכון, מצב

הכלכלה העולמית ותחום הטכנולוגיה בפרט. 
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ייזום ושיתוף פעולה אסטרטגי עם בנק השקעות זר ז.

לאומי ושות' חתם התקשרות בהסכם לשיתוף פעולה אסטרטגי עם בנק השקעות

ג'פריס-ברודויו למתן שירותי בנקאות להשקעות בתחומי המיזוגים, הרכישות, ההנפקות וגיוסי

ההון בחו"ל, תוך התמקדות בחברות העוסקות בתחומי הטכנולוגיה ומדעי החיים.

גפ'ריס-ברודויו הוא בנק השקעות מוביל בארצות הברית ומעושי השוק הגדולים בנאסד"ק

ובבורסת ניו יורק.

קבוצת ברודויו המהוה חלק מג'פריס, היתה אחת מבנקי ההשקעות הדומיננטיים בשוק

של חברות טכנולוגיות ישראליות בעשור האחרון.M&Aעיסקאות ה-

חברות מאוחדות, סניפים וסוכנויות בחו"ל

הפעילות הבינלאומית של הקבוצה מתבצעת על ידי מערך של חברות מוחזקות, סניפים, סוכנויות

ונציגויות הפרוסים על פני 20 ארצות, ב-51 משרדים וסניפים. השלוחות העיקריות של הבנק

ממוקמות במרכזים הפיננסיים החשובים בעולם: ניו יורק, לונדון, ציריך ולוקסמבורג.

הפריסה של הקבוצה בחו"ל מופעלת למיצוי הפוטנציאל העיסקי אצל לקוחות עיסקיים ישראליים,

מקומיים הפועלים בענפי משק בהם ללאומי יש מומחיות, ידע ומשאביםMarketMiddleלקוחות 

הנחוצים למתן שירותים פיננסיים, לגורמים בינלאומיים הפעילים בישראל, ובקהילה היהודית

המקומית שבהן ממוקמות השלוחות. קהל היעד העיקרי של הבנק בחו"ל הוא חברות עיסקיות

ולקוחות פרטיים עתירי הון. לקוחות אלה מקבלים שירותים מגוונים כגון, שירותי בנקאות פרטית,

מימון השקעות, סחר-חוץ ועסקאות במטבע חוץ ונגזרותיהן. שיתוף הפעולה בין השלוחות בחו"ל

לבין הבנק בישראל, ובין השלוחות בחו"ל לבין עצמן, מאפשר ניצול מרבי של היתרון היחסי שיש

לכל שלוחה ושלוחה.

הבנק החליט על הרחבת הפעילות הבינלאומית של הקבוצה, הן על ידי הרחבת הפעילות הקיימת,

והן על ידי רכישות ומיזוגים, ואף הסכים לרכוש בנק ברומניה. 

במקביל להשגת היעדים האסטרטגיים של הרחבת הפעילות הבינלאומית של הבנק וכחלק בלתי

נפרד ממנה, מחזק הבנק את הבקרה והשליטה בשלוחות הבנק בחו"ל.

סך כל ההשקעות של הבנק בשלוחות בחו"ל בסוף 2005 הסתכם ב-4,220 מיליון ש"ח בהשוואה

ל-4,014 מיליון ש"ח בסוף 2004. 

להלן תרומת החברות המאוחדות העיקריות בחו"ל לרווח הנקי של הקבוצה:

תרומה לרווח הקבוצה תשואה על השקעת הקבוצה

לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 

שיעור השינוי20052004*0042*200520040052*0042*0052

%%במיליוני ש"ח%%

לאומי 
7.78.911.57.9167183250162(8.8)54.3(B.L.C.)ארה"ב 

(52.8)(16.6)9.412.36.815.78310060127לאומי בריטניה 

--48(62)25(34)4.2-8.3-לאומי שוויץ

(88.2)(48.5)6.414.72.218.4713217לאומי לוקסמבורג

93.289.197.288.34724492397.0113.0לאומי רי

1.4(65.8)1.75.15.05.23777אחרות

סך כל החברות 
(18.0)(22.5)6.89.57.710.1273352306384המאוחדות בחו"ל 

התאמות מתרגום בגין ההשקעות בחו"ל קוזזו כנגד התאמות מתרגום מקורות המימון בבנק(*)

לאחר השפעת המס. להלן הסכומים שקוזזו:
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לאומי ארה"ב 82.4 מיליון ש"ח ב-2005 לעומת (21.8) מיליון ש"ח ב-2004.

לאומי בריטניה (22.9) מיליון ש"ח ב-2005 לעומת 27.5 מיליון ש"ח ב-2004.

לאומי שוויץ (28.5) מיליון ש"ח ב-2005 לעומת 23.4 מיליון ש"ח ב-2004.

התרומה של החברות המאוחדות בחו"ל, כולל הפרשי שער בגין ההשקעה, לרווח הנקי המדווח

בשקלים של הקבוצה בתקופת בשנת 2005 הסתכמה ברווח בסך של 306 מיליון ש"ח לעומת רווח

בסך 384 מיליון ש"ח בשנת 2004. 

השינוי בתרומה לרווח שנובע מהשפעת הפיחות בשער השקל לעומת הדולר קוזז חלקית מייסוף

השקל לעומת יתר המטבעות. השפעת הפרשי השער נטו היתה בהגדלת הרווח בסך 65 מיליון ש"ח

ב-2005 לעומת סך 53 מיליון ש"ח ב-2004. הוצאות המימון נטו שנגרמו בבנק וקיזזו חלק מהפרשי

שער אלה הסתכמו בכ-33 מיליון ש"ח ב-2005 לעומת 32 מיליון ש"ח ב-2004.

להלן ריכוז של הנתונים הנ"ל:

לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר

20052004

במיליוני ש"ח

241320רווח השלוחות בשקלים (חלק הקבוצה מפעולות רגילות)

6553הפרשי שער בגין ההשקעה

(32)(33)הפרשי שער בגין עלות מקורות המימון נטו

273341סה"כ תרומת השלוחות (לאחר קיזוז מקורות המימון נטו)

להלן פירוט הרווח הנקי (ההפסד) של השלוחות בחו"ל כפי שדווח על ידן:

השינוי20052004

%במיליונים

(21.1)27.034.2בנק לאומי ארה"ב — דולר

10.79.214.8בנק לאומי בריטניה — ליש"ט

-12.0(16.5)בנק לאומי שוויץ — פר"ש

-(2.8)(0.6)בנק לאומי צרפת — אירו

(16.7)1.62.0בנק לאומי לוקסמבורג — אירו

(45.2)1.12.0לוקסאינבסט — דולר

9.85.578.2לאומי רי — דולר

0.50.1400אחרים — דולר
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* לפנירלהלן תמצית הנכסים וההתחייבויות של שלוחות הבנק וסניפי הבנק בחו"ל (במיליוני דול

קיזוז יתרות הדדיות):

31 בדצמבר

20052004

4,4294,098אשראי לציבור

1,9542,164פיקדונות בבנקים

4,1623,626ניירות ערך

342371נכסים אחרים

10,88710,259סך הכל

7,7077,239פיקדונות הציבור

419512פיקדונות מבנקים

1,7421,474התחייבויות אחרות

1,0191,034הון עצמי

10,88710,259סך הכל

8,6768,371סך הכל פיקדונות בנאמנות וניירות ערך בניהול

נכסי החברות המאוחדות וסניפי הבנק בחו"ל בסוף 2005 הסתכמו ב-50.1 מיליארד ש"ח 

(10.9 מיליארד דולר) בהשוואה ל-44.2 מיליארד ש"ח בסוף 2004 (10.3 מיליארד דולר). 

התרגום לדולרים של ארה"ב הינו תרגום נוחות של הנתונים לפי השער היציג ל-31 בדצמבר 2005 *
ול-31 בדצמבר 2004 בהתאמה.

הסכומים כפי שפורסמו על ידי השלוחות.-
הנתונים במונחים שקליים מוצגים בדוח לפי מגזרים — ראה באור 28 לדוחות הכספיים.-

להלן נתונים עיקריים של שלוחות הבנק בחו"ל (במיליוני דולר) ב-31 בדצמבר 2005:

לוקסמבורגשוויץבריטניהארה"ב

6,1291,886727573סך כל המאזן

2,6531,17342034אשראי לציבור

4,3801,566263527פיקדונות הציבור

51920215733הון עצמי

פיקדונות בנאמנות
2,6184624,697719וניירות ערך בניהול

2(12)2721רווח נקי (הפסד)

5.710.1-8.1תשואה להון %

הרווח הנקי של כל החברות המאוחדות בחו"ל, כולל סניפי חו"ל, כפי שפורסם על ידיהן הסתכם בשנת 2005
בסך 55 מיליון דולר לעומת 70 מיליון דולר בשנת 2004, ירידה של 15.0 מיליון דולר. 

התרומה של השלוחות בחו"ל לרווח הנקי בשקלים של הקבוצה בשנת 2005 הסתכמה בסך 306

מיליון ש"ח לעומת 373 מיליון ש"ח בשנת 2004, קיטון של 18.0%. 

הקיטון בתרומת השלוחות בשקלים נובע מירידה ברווחיות של השלוחות בארה"ב ובשוויץ והפרשי

בשער החיוביים בגין ההשקעות בחו"ל שהיו גבוהים מהפרשי השער בשנת 2004, קיזזו חלקית את

הירידה הנ"ל.

לפרטים נוספים על תרומת השלוחות לרווח הקבוצה — ראה באור 6 ו-28 לדוחות הכספיים.
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בנק לאומי לישראל קורפוריישן
בנק לאומי לישראל קורפוריישן ("בל"ל קורפ") התאגד בארה"ב בשנת 1984, והיא חברה-בת

בבעלות מלאה של הבנק. בל"ל קורפ מוגדרת לפי חוקי ארה"ב כחברת החזקות בנקאיות, ועיקר

פעילותה הוא החזקת החברה הבת בנק לאומי ארה"ב.

סך כל מאזן בל"ל קורפ ליום 31 בדצמבר 2005 הסתכם ב-6.1 מיליארד דולר, בהשוואה ל-5.7

מיליארד דולר בסוף 2004, והרווח השנתי הסתכם ב-27.0 מיליון דולר, לעומת 34.2 מיליון דולר

בשנת 2004, ירידה של 21.1%. 

התשואה להון של בל"ל קורפ הגיעה לשיעור של 5.7% לעומת 7.7% ב-2004 (לאחר קיזוז השפעת

המס הנדחה). 

ב-31 בדצמבר 2005 הסתכם ההון ב-519 מיליון דולר. יחס ההון לסך הנכסים היה 8.48% ויחס ההון

לנכסי סיכון 12.86%.

במסגרת האסטרטגיה של הרחבת פעילות הקבוצה בחו"ל, השתתפה בל"ל קורפ בשנת 2004, יחד

, המאוגדתSBIC)(עם גורם מקצועי, ומשקיעים פרטיים נוספים, בהקמת חברה להשקעות 

כשותפות מוגבלת, זאת במסגרת תכנית ממשלתית של ארה"ב, לעידוד חברות קטנות — 

InvestmentBusiness Small)Act(SBAהמופעלת על ידי גוף ממשלתי בשם ,

AdministrationBusinessSmall להלן)SBA.(

יכולה להשקיע בהון מניות של חברות קטנות, (שאינןSBICעל פי תנאי התכנית הממשלתית ה-

חברות נדל"ן או חברות השקעות) בעלות הון עצמי שלא יעלה על 18 מיליון דולר ורווח שנתי (לאחר

מימוןSBAתוכל החברה לקבל מה-SBAמס) שאינו עולה על 6 מיליון דולר.בכפוף לאישור ה-

במקביל להשקעת המשקיעים הפרטיים ובל"ל קורפ ביחס של 1:2. 

, בהיות שניהםSBICלבל"ל קורפ שליטה משותפת יחד עם הגורם המקצועי עימו הקימה את ה-

. SBICבעלים של השותף הכללי ב-

בל"ל קורפ התחייבה להשקיע סך 12.5 מיליון דולר, וכל יתר השותפים המוגבלים האחרים, יחד,

נתן התחייבות למימון מקביל עד ליחסSBAהתחייבו להשקיע סך של 43.5 מיליון דולר נוספים. ה-

של 1:2. 

בשנים 2004 ו-2005 השקיעה בל"ל קורפ כ-2.5 מיליון דולר, ובניכוי הוצאות שנצברו מסתכמת יתרת

ההשקעה ליום 31 בדצמבר 2005 בכ-906 אלפי דולר. 

בנק לאומי ארה"ב
התאגד בשנת 1968 והוא בעל רישיון לבנק מסחרי ממדינת ניו-יורק)BLUSA(בנק לאומי ארה"ב 

— שלושה סניפים במדינת ניו-יורק, ארבעהBLUSA(החברה לביטוח פיקדונות). ל-FDICוחבר ב-

סניפים בקליפורניה, שלושה סניפים בפלורידה, שני סניפים באילינוי וסניף נוסף באיי קיימן. 

את הסניף השני באיזור שיקגו, בהיילנד פארק, אילינוי, המתמקדBLUSAבחודש מאי 2005 הקים 

בבנקאות עיסקית ופרטית. 

נציגות בעיר בוסטון, שתעסוק בפיתוח עיסקי ושיווק שירותיBLUSAבחודש דצמבר 2005, פתח 

הבנק, במיוחד בתחום האשראי. 

BLUSA,עוסק בבנקאות מסחרית, בעיקר במימון חברות מקומיות בסדר גודל בינוני ומעלה

מציע שירותיםBLUSAבבנקאות בינלאומית, וכן בבנקאות פרטית לתושבי ארה"ב ולתושבי חוץ. 

בנקאיים מלאים לחברות ישראליות ולתושבי ישראל המעוניינים במוצרים ושירותים של בנק

אמריקאי. 
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הסתכם ב-31 בדצמבר 2005 ב-6.1 מיליארד דולר לעומת BLUSA5.7המאזן המאוחד של 

מיליארד דולר בסוף 2004. סך כל ההון העצמי הסתכם ב-31 בדצמבר 2005 ב-383 מיליון דולר

בהשוואה ל- 378 מיליון דולר בסוף 2004. האשראי לציבור הסתכם בסוף 2005 ב-2,653 מיליון דולר

גידול של 11.9% ואילו פיקדונות הציבור שהסתכמו בסך 4,817 מיליון דולר גדלו בשיעור של6.8%.

תיקי ניירות ערך של לקוחות המנוהלים ושאינם כלולים במאזן, הסתכמו בסוף שנת 2005 ב-2,618

מיליון דולר לעומת 2,480 מיליון דולר בסוף שנת 2004.

BLUSAסיים את שנת 2005 ברווח נקי של 24.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-33.0 מיליון דולר בשנת

2004, ירידה בשיעור של26.4% עיקר הירידה מוסבר בעליית הריבית בארה"ב, אשר השפיעה

שלילית על חלק מתיק ניירות הערך המושקע באגרות חוב בריבית קבועה.

התשואה להון של הרווח הנקי בשנת 2005 הייתה 7.2% לעומת 9.7% בשנת 2004 (לאחר קיזוז

השפעת המס הנדחה).

יתרת ההפרשה לחובות מסופקים בסוף 2005 הסתכמה ב-64 מיליון דולר, ומהווה 2.4% מסך כל

האשראי לציבור. ההפרשה זו הינה פי 22 מסך האשראים שאינם נושאים הכנסה. 

דיבידנד בסך 20 מיליון דולר בגין שנת BLUSA.2004בחודש פברואר 2005 שילם 

יחס הון לסך הנכסים 6.2% (6.3% — 2004) ויחס ההון לנכסי סיכון% 11.6 (12.7% — 2004), יחסי הון

אלה הם מעבר לדרישות רשויות הפיקוח בארה"ב, להלימות הון.

BLUSAהקים ומפעיל בניו-יורק החל מחודש יוני 2001 חברת ברוקרג' בבעלות מלאה בשם

Leumi Investment Services Inc.(LISI),דרכה מבוצעות מרבית הפעילויות בניירות ערך ,

. BLUSAעבור לקוחות 

LISI-הינה בעלת רשיון מהNASDלעסוק בפעילות ברוקרג' בניירות ערך, ומיועדת לשרת את ,

החלה לפעולBLUSA .LISIלקוחות הבנקאות הפרטית תושבי ארה"ב ותושבי חוץ של 

כסוכן/ברוקר/סוחר ועוסקת בקניית ובמכירת ניירות ערך עבור ובשם לקוחותיה, וכמבצעת של

עיסקאות אופציות נלוות לעיסקאות בניירות ערך, עבור לקוחותיה. במהלך שנת 2003 קיבלה

החברה אישורים להרחבת תחומי הפעילות שלה, כולל מכירת ביטוחים כסוכן ושווק קרנות נאמנות

המנוהלות על ידי בתי השקעות גדולים. 

הורחבה פעילות הליסינג באמצעות חברה בת. כמו כן,BLUSAבמסגרת הפעילות העיסקית של 

אתBLUSAהורחבה הפעילות של בנקאות פרטית ללקוחות הבינלאומיים, ובמקביל הרחיב 

פעילות הבנקאות הפרטית ללקוחות מקומיים בעלי עושר פיננסי. לשם תמיכה בפעילות זו, מפעיל

BLUSAערוצי הפצה טכנולוגיים מתקדמים באמצעות אתר אינטרנט וכן באמצעות שירותי

e-banking.שהועמדו לרשות לקוחותיו

BLUSAפועל להרחבת היקף פעילותו, הן באמצעות הרחבת רשת הסניפים, והן באמצעות איתור

הזדמנויות לרכישות ומיזוגים. 

נקט צעדים לצורך שיפורBLUSAכתוצאה מביקורת שנערכה על ידי רשויות הפיקוח בארה"ב, 

וחיזוק בקרות ונהלים בעניין מניעת הלבנת הון.

, ראה סעיף "הליכים משפטיים" בעמוד 176 להלן. SECלפרטים אודות חקירת ה-
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סניפים וסוכנות של הבנק 

הבנק מפעיל סוכנות בניו-יורק, סניף בפנמה וכן סניף בג'ורג'טאון.

עד 30 ביוני 2002 הפעיל הבנק סוכנות במיאמי וב-1 ביולי 2002 הועברו נכסיה והתחייבויותיה

. הרישיון לסוכנות במיאמי עדיין נשאר בתוקף, ובמסגרתו פועלת נציגות של בנק לאומי. BLUSAל-

סך הנכסים של הסוכנות והסניפים הסתכמו בסוף 2005 בכ-647 מיליון דולר (לפני קיזוז יתרות

הדדיות), בסוף 2004 כ-652 מיליון דולר. האשראי לציבור בסוף 2005 הסתכם ב-131 מיליון דולר

לעומת 92 מיליון דולר בסוף 2004. פיקדונות הציבור הסתכמו בסוף 2005 ב-598 מיליון דולר לעומת

597 מיליון דולר בסוף 2004. הרווח בשנת 2005 הגיע ל-3.0 מיליון דולר לעומת 0.5 מיליון דולר

בשנת 2004.

סניף פנמה מספק שירותים בנקאיים מלאים, כולל אשראי, סחר בינלאומי ובנקאות פרטית. עיקר

לקוחותיו הם לקוחות עיסקיים מאיזור הסחר החופשי של פנמה, המייבאים סחורות מהמזרח הרחוק

ומייצאים אותן בעיקר למדינות דרום אמריקה. השירותים העיקריים ללקוחות אלו הם בתחום הסחר

הבינלאומי, ופעילות מטבע חוץ. 

סניף ג'ורג'טאון רשום באיי קיימן, ופועל על פי החוקים וההוראות שם. הסניף משמש בעיקר לקבלת

פיקדונות של לקוחות ישראליים, פרטיים וחברות. 

בנק לאומי בריטניה

בנק לאומי בריטניה פי.אל.סי. (בנק לאומי בריטניה) נוסד בשנת 1959 וממשיך בפעילות הקבוצה

באנגליה, שהחלה בשנת 1902. הבנק פועל בלונדון, ובאמצעות סניף בעיר מנצ'סטר וחברה בת

LimitedCorporationTrustOverseasLeumiבנקאית באי ג'רסי, וכן באמצעות חברה לנאמנות 
בבעלות מלאה של בנק לאומי (ג'רסי) בע"מ.

בנק לאומי בריטניה עוסק בבנקאות מסחרית ופרטית. פעילות הבנקאות המסחרית כוללת מימון

נדל"ן, סחר בינלאומי, עסקים הקשורים עם ישראל וחברות ישראליות הפועלות באנגליה, ומימון ענף

(סרטים ותכניות טלוויזיה). Mediaה-

בנק לאומי בריטניה מממן מגוון פעילויות בתחום הנדל"ן בבריטניה ובמערב אירופה ובכלל זה

השקעות ופיתוח של נדל"ן, מימון נדל"ן מסחרי ונדל"ן למגורים. המימון ניתן הן ללקוחות מקומיים

והן לתושבי חוץ.

במסגרת יישום תכנית הבנק להרחבת פעילות הבנקאות הפרטית, רכש בנק לאומי בריטניה ב-11

באיLimitedIslands)(ChannelCompanyTrust&BankRiggsבפברואר 2005 את חברת 

. החברה עסקה במתן שירותי בנקאות פרטית ושירותי נאמנות,N.ABankRiggsג'רסי, מ-

בתמורה של כ-13 מיליון ליש"ט, וכן נרכשו עסקים בנקאיים שונים בלונדון. הרכישה כללה פיקדונות

והשקעות לקוחות בסכום של כ-48 מיליון ליש"ט, תיק אשראי בסכום של כ-88 מיליון ליש"ט, ותיק

של עיסקי נאמנות בסכום של כ-230 מיליון ליש"ט, שרובם הם של הבנק שנרכש באי ג'רסי. 

בנק לאומי בריטניה אירגן מחדש את פעילותו באי ג'רסי על ידי מיזוג הפעילות הבנקאית של

החברה שנרכשה לתוך לאומי ג'רסי, בחודש יוני 2005, ואת החברה שנרכשה ופעילות הנאמנות

, בחודש אוקטובר 2005. המיזוג המוצלח שלCorporationTrustOverseasLeumiשלה לתוך 

הפעילויות הנ"ל, יצר לבנק לאומי בריטניה בסיס להרחבת שירותי הבנקאות הפרטית, תוך כניסה

לפלחי שוק חדשים. 

ברביע האחרון של שנת 2005, גייס בנק לאומי בריטניה צוות המתמחה במימון סחר בינלאומי של

. בכך הוסיף להתמחות רבת השנים שלו בתחום מימון הסחר הבינלאומי(commodities)סחורות 

והרחיב את בסיס הלקוחות של בנק לאומי בריטניה. 
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המאזן המאוחד של בנק לאומי בריטניה הסתכם בסוף 2005 ב-1,093 מיליון ליש"ט לעומת 948

מיליון ליש"ט בסוף 2004. פיקדונות הציבור עלו מ-774 מיליון ליש"ט בסוף 2004 ל-908 מיליון

ליש"ט בסוף 2005. בנק לאומי ג'רסי תרם לגידול בפיקדונות סך 193 מיליון ליש"ט כתוצאה

מהרכישה שצוינה לעיל, ומהרחבת הפעילות העיסקית שלה. 

האשראי לציבור גדל מכ-569 מיליון ליש"ט בסוף 2004 ל-680 מיליון ליש"ט בסוף 2005. בנק לאומי

ג'רסי תרם סך 71 מיליון ליש"ט לגידול באשראי בעיקר כתוצאה מהרכישה הנ"ל.

ההון, הקרנות והעודפים הסתכמו ב-31 בדצמבר 2005 בכ-117 מיליון ליש"ט לעומת 

כ-111 מיליון ליש"ט בסוף 2004. 

הרווח הנקי המאוחד של בנק לאומי בריטניה הסתכם בשנת 2005 ב-10.8 מיליון ליש"ט בהשוואה

ל-9.6 מיליון ליש"ט בשנת 2004. 

התשואה להון של הרווח הנקי ב-2005 הסתכמה ב-10.1% לעומת 9.2% ב-2004. יחס הון לסך

הנכסים 10.7% (11.2% ב-2004) ויחס ההון לנכסי סיכון 18.25%.

דירקטוריון בנק לאומי בריטניה המליץ על חלוקת דיבידנד של כ-6.9 מיליון ליש"ט בגין שנת 2005.

בנק לאומי שוויץ
בנק לאומי לישראל (שוויץ) (לעיל ולהלן: "בנק לאומי שוויץ") נוסד בשנת 1953. 

לבנק לאומי שוויץ שני סניפים, בציריך ובז'נבה. כמו כן לבנק לאומי שוויץ חברה-בת בבעלות מלאה,

המנהלת קרנות נאמנות וכן שתי נציגויות בישראל ובהונגריה. בנק לאומי שוויץ מתמקד בשירותי

בנקאות פרטית ללקוחות בינלאומיים, ביניהם קבלת פיקדונות בנאמנות, מכירת מכשירים מובנים,

ניהול חשבונות בדיסקרציה, וניהול תיקי השקעות בניירות ערך. 

סך המאזן של בנק לאומי שוויץ הסתכם בסוף שנת 2005 ב-957 מיליון פר"ש, לעומת 890 מיליון

פר"ש בסוף שנת 2004. ההפסד בשנת 2005 הסתכם ב-16.5 מיליון פר"ש, בהשוואה לרווח של

12.0 מיליון פר"ש בשנת 2004. עיקר ההפסד מוסבר בהפרשה המיוחדת כמפורט בהמשך וכן

מעלויות הקשורות בהסבת מערכת המיחשוב.

סך כל ההון והקרנות, כולל קרנות פנימיות, הסתכם בסוף שנת 2005 בסכום של 206.5 מיליון פר"ש

(מתוכם 2.4 מיליון פר"ש קרנות פנימיות), לעומת שנת 2004, בה עמד סכום זה ע"ס 231.8 מיליון

פר"ש (מתוכם 2.9 מיליון פר"ש קרנות פנימיות).

בתחילת חודש ינואר 2001, אותרו בבנק לאומי שוויץ, בסניף ציריך, חשבונות של לקוחות לגביהם

התעורר חשד כי בוצעו בהם פעולות ללא הרשאה, על ידי עובד מקומי בכיר, אשר כיהן כחבר

הנהלה של בנק לאומי שוויץ וניהל את המחלקה לבנקאות פרטית. עבודתו של העובד הנ"ל הופסקה

מיד והוא פוטר מהבנק. בנק לאומי שוויץ הגיש תלונה פלילית נגד העובד הבכיר הנ"ל.

בעקבות האירוע נערכה בדיקה יסודית של תיקי הלקוחות לגביהם התעורר חשד שנעשו בהם

פעולות ללא הרשאה. בעקבות האירוע הנ"ל, בוצעו בשנים 2003-2000 הפרשות בסכום כולל של

כ-203.8 מיליון פר"ש, בשנת 2004 הוגדלו ההפרשות בסכום נוסף של 10.7 מיליון פר"ש ובשנת

2005 הוגדלו ההפרשות בסכום נוסף של 21.1 מיליון פר"ש. בנק לאומי שוויץ הגיע להסדר עם

מרבית הלקוחות שניזוקו מן האירוע הנ"ל, ועושה מאמצים להסדרת המקרים הספורים שנותרו

פתוחים. 

דיווחים מקיפים נמסרו לרשויות הפיקוח על הבנקים בשוויץ ובארץ.

במהלך 2005 הרחיב בנק לאומי שוויץ את פעילותו השווקית ואת פעילות הפיתוח העיסקי. בנק

לאומי שוויץ פתח נציגות בהונגריה והרחיב את פעילותו בישראל, באמצעות נציגות שנפתחה

בדצמבר 2004.
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היקף הפיקדונות בנאמנות ותיקי ניירות ערך המנוהלים ו/או המוחזקים עבור לקוחות הסתכמו בסוף

שנת 2005 ב-6.4 מיליארד פר"ש לעומת 5.4 מיליארד פר"ש בסוף שנת 2004. בשנת 2005 הפיץ

בנק לאומי שוויץ פיקדונות וניירות ערך מובנים בהיקף של 600 מיליון פר"ש.

בשנת 2005 הגדיל בנק לאומי שוויץ את יתרת החשבונות המנוהלים בדיסקרציה ב-13.5%, והרחיב

את התשתית התומכת בפעילות זו. בנק לאומי שוויץ מציע 5 אסטרטגיות השקעה במטבעות שונים,

המותאמות לפרופיל הסיכון של הלקוח. 

כמו כן המשיך בנק לאומי שוויץ בהפצת מוצרים מובנים ללקוחותיו, תוך התמקדות במוצרי האשראי,

זאת נוכח שיפור סביבת האשראי בארה"ב ובאירופה. בנק לאומי שוויץ אף הרחיב את פעילותו מול

לקוחות מוסדיים, בפרט בתחום ההשקעות האלטרנטיביות.

Temenosחדשה ("גלובוס" של חברת ITלאומי שוויץ התמקד ב-2005 בפרוייקט ליישום מערכת 
השוויצרית), שמטרתה הגדלת היכולת התפעולית של בנק לאומי שוויץ, למתן שירותי בנקאות

פרטית גלובלית ברמה גבוהה ללקוחותיו. המערכת יוצבה במהלך שנת 2005.

בנוסף ביצע בנק לאומי שוויץ את כל הפעולת הנדרשות, ובכלל זה התקנת מערכת אוטומטית

לבקרה על העברות כספים, לצורך עמידה בהוראות החדשות הנוגעות לחוק נגד הלבנת כספים,

שנכנסו לתוקפן בשוויץ בחודש יולי 2004.

בחודש נובמבר 2005 רכש הבנק 2,650 מניות של לאומי שוויץ המהוות 4% מההון הנפרע של לאומי

שוויץ. לאחר הרכישה הנ"ל אחזקות הבנק בלאומי שוויץ המקנות זכות לקבלת רווחים מסתכמות

ב-74.93% ו-90.42% מזכויות ההצבעה. 

בחודש פברואר 2006 רכש הבנק 4,535 מניות נוספות המהוות 6.9% מההון הנפרע. לאחר הרכישה

הנ"ל אחזקות הבנק המקנות זכות לקבלת רווחים מסתכמות ב-81.8% ו-93.0% מזכויות ההצבעה. 

(L.I.I)לאומי אינטרנשיונל אינווסטמנטס 
החברה משמשת כזרוע של קבוצת בנק לאומי להנפקת אגרות חוב לציבור בחו"ל. התמורה מיועדת

לשימושי הקבוצה. בחודש דצמבר 1997 פירסמה החברה תשקיף לתוכנית רב שנתית לפיה תוכל

L.I.Iלהנפיק אגרות חוב עד סך של 1.0 מיליארד דולר בערבות הבנק. מהמסגרת הנ"ל גוייסו עד .

סוף 2001 — 875 מיליון דולר. בשנים 2002 ו-2003 לא היו גיוסים במסגרת הנ"ל. בשנת 2004, גויסו

100 מיליון דולר. בחודש דצמבר 2005 גויסו 112.5 מיליון דולר, באמצעות כתבי התחייבות נדחים

לשישה חודשים בתוספת rLibo.0.5%לפדיון בדצמבר 2012, ונושאים ריבית בשיעור של 

במסגרת תכנית זו סך של 1.087 מיליארד דולר, מתוכם נפרעו עד עתהL.I.Iבסך הכל גייסה 

כ-0.44 מיליארד דולר עד סוף 2005. סכום נוסף של כ-0.13 מיליארד דולר נפרע בינואר 2006.

התשקיף עדיין תקף ומאפשר גיוס נוסף ו/או מיחזור אגרות חוב שתפרענה בתנאים שיקבעו. 

לתאריך הדוח ניתן לגייס 449 מיליון דולר.

לאומי צרפת 
במסגרת המדיניות האסטרטגית של קבוצת לאומי הוחזר ב-31 במרס 2004, הרישיון הבנקאי של

בנק לאומי צרפת, בנק שפעל בצרפת מאז שנת 1972, זאת לאחר שהשלים את התחייבותיו כלפי

לקוחותיו. השלוחה ממשיכה לפעול כחברה פיננסית שעיקר פעילותה גביית אשראי שנותר, וניהול

אדמיניסטרטיבי של פעילויות נדרשות כהמשך להפסקת הפעילות כבנק. שם החברה שונה ללאומי

צרפת ס.א.

במקביל להפסקת פעילות השלוחה כבנק, פתח לאומי נציגות בפריס.

המאזן של לאומי צרפת הסתכם ב-31 בדצמבר 2005 ב-5 מיליון ארו לעומת 9.5 מיליון ארו 

ב-31 בדצמבר 2004, והאמצעים ההוניים הסתכמו בסוף שנת 2005 בסך 3.5 מיליון ארו (בסוף שנת

2004 בסך 4.1 מיליון ארו).
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ההפסד של בנק לאומי צרפת הסתכם בשנת 2005 בסך של 0.6 ארו, לעומת הפסד בסך של 2.8

מיליון ארו בשנת 2004. 

ארועים חריגים

משטרת צרפת ניהלה חקירה במספר בנקים בצרפת, ביניהם לאומי צרפת, לגבי רשת להלבנת

כספים בין ישראל וצרפת, בקשר עם פעילותו כאחד הקורספונדטים שטיפלו בשיקים המשוכים על

בנקים צרפתיים ושהופקדו לגבייה בבנקים בישראל.

במסגרת חקירה זו שהועברה לשופט חוקר, נחקר גם לאומי צרפת, ושני עובדים בכירים שלו, תחת

אזהרה. בחודש אוקטובר 2003 החליטה שופטת חוקרת על הגשת כתבי אישום נגד בנקים שפעלו

בסליקת השיקים, ביניהם לאומי צרפת ושני עובדים בכירים שלו. הפרקליטות עירערה על החלטת

השופטת החוקרת בפני בית המשפט לעירעורים, העירעור התקבל. בחודש יוני 2004 הוחלפה

השופטת החוקרת אולם טרם התקבלה החלטה האם לבצע את החקירה מחדש, או לבטל את התיק

או להחזיר את התיק לפרקליטות כדי שזו תחליט בעצמה כיצד לפעול. 

בנק לאומי לוקסמבורג
בנק לאומי לוקסמבורג הוקם בשנת 1994 ונפתח לציבור במאי 1995. בנק לאומי לוקסמבורג מספק

ללקוחותיו מבחר של שירותי בנקאות פרטית, הכולל פיקדונות, פיקדונות בנאמנות והשקעות בניירות

ערך.

סך המאזן הסתכם בסוף 2005 בסך כ-484 מיליון ארו לעומת כ-412 מיליון ארו בסוף 2004.

בסוף שנת 2005 הסתכמו פיקדונות הציבור בכ-446 מיליון ארו לעומת כ-334 מיליון ארו בסוף 2004.

פיקדונות בנאמנות וניירות ערך המוחזקים על ידי לקוחות הבנק הסתכמו בסוף שנת 2005 בסך 608

מיליון ארו לעומת 530 מיליון ארו ב-2004. בשנת 2005 פעל בנק לאומי לוקסמבורג להרחבת

פעילותו השיווקית. בפברואר 2006 נפתחה נציגות בנק לאומי לוקסמבורג בישראל.

הרווח הנקי לשנת 2005 הסתכם בסך 1,472 אלפי ארו בהשוואה לרווח של 1,946 אלפי ארו בשנת

.2004

האמצעים ההוניים של בנק לאומי לוקסמבורג מסתכמים בכ-27.9 מיליון ארו (כולל 2.5 מיליון ארו הון

רשום שטרם נפרע) בהשוואה ל-25.7 מיליון ארו בסוף 2004.

לאומי (לטין אמריקה)
לאומי (לטין אמריקה) ס.א. נוסד בשנת 1980, והוא פועל באמצעות משרד ראשי במונטבידאו, סניף

בפונטה דל אסטה ונציגות בפורטו אלגרה (דרום ברזיל). לאומי לטין אמריקה מספק שירותי בנקאות

פרטית לתושבי חוץ. 

מאזן לאומי לטין אמריקה הסתכם בסוף 2005 ב-30 מיליון דולר לעומת 31 מיליון דולר בסוף 2004.

ההון, הקרנות והעודפים הסתכמו ב-31 בדצמבר 2005 בכ-5.5 מיליון דולר לעומת כ-5.2 מיליון דולר

בסוף 2004. 

שנת 2005 הסתיימה ברווח של כ-70 אלף דולר (לאחר תיאום אינפלציוני) לעומת רווח בסך של

כ-378 אלף דולר בשנת 2004. יתרת הפעילות החוץ מאזנית הסתכמה ב-198 מיליון דולר בסוף

2005 לעומת 170 מיליון דולר בסוף 2004. 
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נציגות בברזיל
בברזיל נפתחה חקירה נגד נציגויות הבנק ובנק ישראלי גדול אחר בסאו פאולו שנוהלה על ידי

המשטרה המקומית. במסגרת החקירה נחקרו גם לקוחות שונים ונלקחו מסמכים. הבנק הגיש

בקשה להעברת החקירה למשטרה הפדרלית והשופט קיבל את הבקשה והורה על העברת

החקירה לרשויות הפדרליות. הבנק מבקש לסגור את החקירה וזאת לאור חוות דעת משפטיות של

עורכי דין מקומיים המייצגים את הבנק. בשלב זה לא ניתן להעריך את תוצאות החקירה ואם תימשך

או תיסגר.

רכישת בנק ברומניה
. ("קולל") שהינה בעלת שליטה.VKolal B.S.Cביום 31 באוקטובר 2005 חתמו הבנק וחברת 

, על הסכם על פיו ירכוש הבנק מאת קולל מניות המהוות 95%(Eurom Bank S.A)בבנק יורום 

מהון המניות המונפק והנפרע של יורום. תמורת המניות ישלם הבנק לקולל בעת השלמת העיסקה

כ-41.7 מיליון דולר ארה"ב.

השלמת העיסקה כפופה לעמידה בתנאים מתלים, בין היתר, קבלת היתרים מאת רשויות הפיקוח

בישראל וברומניה ומחיקת מניות יורום מהמסחר בבורסה ברומניה, וצפויה להתרחש ברביע השני

של 2006.

יורום הינו תאגיד בנקאי ברומניה, המפעיל כ-35 סניפים ומשרדים, ועוסק בפעילות פיננסית מגוונת

הכוללת, קבלת פיקדונות, מתן אשראי, סחר בינלאומי ופעילות במט"ח. 

Re)(Leumiלאומי רי — 
.)Guernsey(— באי גרנזי Ltd.ReLeumiביוני 2002 הקים הבנק את חברת לאומי רי בע"מ — 

החברה בבעלות מלאה של הבנק ומשמשת כמבטח משנה לחברות ביטוח שיבטחו את קבוצת

לאומי. ההון המונפק של החברה הינו 30 מיליון דולר, מתוכם נפרעו 6 מיליון דולר. כמו כן התחייב

הבנק בכתב ערבות להעמיד ללאומי רי כספים נוספים עד לסך 9 מיליון דולר.

CompanyInsuranceHampshireNewבנוסף ערב הבנק ללא הגבלה בסכום לטובת המבטח 
להבטחת תשלום תביעות המבטח כלפי לאומי רי בע"מ. 

החברה הוקמה באישור בנק ישראל הקובע:

הבנק יחזיק 100% מאמצעי השליטה בחברה.-

החברה תעסוק בביטוח בנקאי, ביטוח חבויות וביטוח הרכוש.-

החברה תעסוק בביטוח רק עבור קבוצת בנק לאומי. -

מאזן החברה הסתכם בסוף 2005 בסך 34.9 מיליון דולר, לעומת 28.1 מילון דולר בסוף 2004,

ועתודות הביטוח הסתכמו ב-9.3 מיליון דולר לעומת 11.9 מיליון דולר בסוף 2004. הרווח הנקי לשנת

2005 הסתכם בסך 9.8 מיליון דולר, לעומת 2.2 מיליון דולר ב-2004.

החל משנת 2003 ערוכים הדוחות הכספיים של החברה על פי כללי חשבונאות המחודשים של אגוד

על פי כללים אלה ערוכים הדוחות.Insurers)Britishof(Associationהמבטחים הבריטי 

לפיו מחושבות עתודות הביטוח על בסיסbasis)(annualהכספיים של חברה על בסיס שנתי 

הערכה של אומדן העלויות של יישוב התביעות שדווחו נכון לתאריך הדוחות. 
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פעילות הבנק והקבוצה בשוק ההון ובשירותים פיננסיים

פעילות הקבוצה כוללת מגוון שירותים בשוק ההון לכלל מגזרי הלקוחות, לרבות גופים מוסדיים,

עסקיים ומשקי בית, ובהם: ייעוץ בניירות ערך ובנכסים פיננסיים, מתן שירותי קנייה ומכירה

(brokerage) של ניירות ערך עבור לקוחות, מתן שירותי משמורת ניירות ערך(custodian)ניהול ,

וחיתום הנפקות, פעילות בתחום האופציות, החוזים העתידיים והמוצרים המובנים, שירותים למנהלי

תיקים המנהלים בבנק את תיקי לקוחותיהם, מתן שירותים במסגרת עסקות השאלה ושאילה ועוד.

כמו כן, הקבוצה מספקת שירותים פיננסיים מגוונים באמצעות חברות מוחזקות המתמחות בתחומים

נוספים, כגון: הנפקת כרטיסי אשראי ותפעולם ושירותי נאמנות.

הבנק חבר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, במסלקת הבורסה ובמסלקת המעו"ף.

בשנת 2005 עסקו חברות בנות של הבנק בפעילויות נוספות: ניהול קופות גמל, קרנות השתלמות

וקרנות נאמנות, וניהול תיקי השקעות בדיסקרציה. חלק עיקרי מפעילויות אלו נמכר על ידי הבנק,

כתוצאה מהרפורמה בשוק ההון, במספר עיסקאות הצפויות להסתיים במהלך שנת 2006. מרבית

הנכסים בניהול חברות הבנות הנ"ל אינם מאוחדים בדוחות הכספיים של הקבוצה.

להלן פרטים על הכנסות מדמי ניהול מקרנות נאמנות קופות גמל וקרנות השתלמות, במיליוני ש"ח:

2005200420052004

בנקמאוחד

427341291232מקרנות נאמנות

201187137129מקופות גמל

32332830מקרנות השתלמות

660561456391סך הכל

בעקבות הרפורמה, תתמקד פעילות הקבוצה בשוק ההון בעיקר במתן ייעוץ השקעות, בתחום

הייעוץ הפנסיוני כשהבנק יקבל רשיון לעסוק בכך, במתן שירותים שונים בקשר לפעילות לקוחות

בניירות ערך, ובמתן שירותי תפעול לגופים הפועלים בשוק ההון.

בנוסף, הבנק צפוי להתחיל לפעול כעושה שוק ראשי באגרות חוב ממשלתיות, לאחר שמונה על ידי

משרד האוצר כאחד מעושי השוק הראשיים, וזאת כאשר יתחיל המסחר בעשיית השוק.

לפירוט נוסף בדבר השפעת הרפורמה בשוק ההון ומכירת האחזקות בקרנות ובקופות הגמל, ראה בעמודים
.37-30

קרנות נאמנות

שווי נכסי קרנות הנאמנות שהיו בניהול הקבוצה בארץ בסוף 2005 היה 33.8 מיליארד ש"ח לעומת

29.4 מיליארד ש"ח בסוף 2004, עלייה של כ-15%. נכסי קרנות הנאמנות שהיו בניהול הקבוצה בארץ

בסוף 2005 היוו 27.0% מהיקף קרנות הנאמנות בענף בהשוואה ל-29% בסוף 2004, והקבוצה היתה

ממוקמת במקום השני בענף קרנות הנאמנות, בהיקף הנכסים שנוהלו על ידי הקרנות.

בשנת 2005 פעלו בקבוצה בארץ שתי חברות לניהול קרנות נאמנות: לאומי — פיא ופסגות.

תחרות 

ביום 31 בדצמבר 2005 הסתכם סך כל שווי הנכסים בניהול מנהלי קרנות נאמנות במערכת

בכ-124.8 מיליארד ש"ח לעומת 101.3 מיליארד ש"ח בסוף 2004.

התחרות בשנת 2005 התקיימה בין כל הגופים הפעילים בשוק, ובכלל זה בנקים וברוקרים. חלקם

של הברוקרים והבנקים שאינם נמנים על חמשת הבנקים הגדולים, נמצא במגמת עליה מתמשכת,

וביום 31 בדצמבר 2005 עמד על 23.35% לעומת 15.42% ב-31 בדצמבר 2004. חלקם של חמשת

הבנקים הגדולים ליום 31 בדצמבר 2005 היה 76.65% לעומת 84.58% בסוף 2004. החברות
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מתמודדות בשוק תחרותי זה באמצעות השבחת תיק ההשקעות של הקרנות שבניהולן, ייזום

הנפקת קרנות נאמנות חדשות, שינויי מדיניות בקרנות נאמנות קיימות, מבצעי הנחה בהוספה

ובעמלות ביצוע ופעילות שיווקית — פרסומית במדיה.

הגורמים המשפיעים על המעמד התחרותי של החברות הינם המוניטין שלהן וביצועיהן לאורך זמן. 

החברה הותיקה ומהמובילות בתחום ניהול קרנות נאמנות בישראל. בסוף 2005 היולאומי פיא —

בניהולה 51 קרנות נאמנות שהיקף נכסיהן כ-15.1 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל-14.3 מיליארד ש"ח

בסוף 2004, עלייה של כ-5.6%. חלקה של לאומי פיא בסך נכסי הענף בסוף 2005 היה 12.1%,

בהשוואה ל-14.1% בסוף 2004. 

בסוף פברואר 2006 הסתכם היקף הקרנות בניהול פיא בכ-14.4 מיליארד ש"ח.

הכנסות הבנק משירותים שונים לפיא הסתכמו בשנת 2005 ב-140.5 מיליון ש"ח בהשוואה ל-117.5

מיליון ש"ח בשנת 2004. הכנסות הקבוצה לפני הוצאות הסתכמו בסך 191.1 מיליון ש"ח בהשוואה

ל-162.6 מיליון ש"ח בשנת 2004. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מהגידול בשווי נכסי הקרנות בשנת

2005 וכן משינוי בתמהיל הקרנות.

בעקבות הרפורמה בשוק ההון, החליט הבנק ב-15 בספטמבר 2005 למכור את אחזקותיו בלאומי

פיא, במחיר של כ-535 מיליון ש"ח, להראל השקעות בביטוח בע"מ. המכירה כפופה לחתימת הסכם

בין הצדדים ולאישורים רגולטוריים. 

(להלן: "פסגות") — בסוף 2005 היו בניהולה 58 קרנות נאמנותפסגות מנהלי קרנות — לאומי בע"מ

שהיקף נכסיהן כ-18.7 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ-15.1 מיליארד ש"ח בסוף 2004, עלייה של

כ-23.8%. 

חלקה של החברה בסך נכסי הענף בסוף 2005 היה 14.9% זהה לחלקה בסוף 2004.

בסוף פברואר 2006 הסתכם היקף הקרנות בניהול פסגות בכ-19.5 מיליארד ש"ח.

הכנסות הבנק משירותים שונים לפסגות הסתכמו בשנת 2005 ב-150.6 מיליון ש"ח בהשוואה

ל-114.2 מיליון ש"ח ב-2004. הכנסות החברה לפני הוצאות הסתכמו בסך 236.0 מיליון ש"ח

בהשוואה ל-178.6 מיליון ש"ח ב-2004. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מהגידול בשווי נכסי הקרנות

בשנת 2005 וכן משינוי בתמהיל הקרנות. 

rsLeumi Global Manageקרנות 

), המנהלתLGM(להלן: Leumi Global Managersבמהלך 2004, הוקמה בלוקסמבורג חברת 

. הקרנות משווקות על ידי כל קבוצת לאומי בחו"ל,manager-of-managersקרנות בחו"ל בשיטת 

בכפוף לחוקים החלים על פעילותן.

Investments CompanySEIהינה פרי שיתוף פעולה של קבוצת לאומי עם LGMהקמת קרנות 
), חברה בינלאומית מובילה בתחום אשר, נכון לסוף דצמבר 2005, מנהלת נכסים בהיקףSEI(להלן: 

העולה על 148.5 מיליארד דולר.

SEI מתמחה בניהול קרנות בשיטתmanager-of-managers קרנות .SEIמנוהלות על ידי מנהלי

מתאפיינת בניהולSEIהשקעות המומחים לשוק הספציפי שבו משקיעה כל קרן. פעילותה של 

אקטיבי של הקרנות, תוך הפעלת אמצעי בקרת סיכון ופיקוח, המאפשרים לחברה שילוב בין מנהלי

השקעות והחלפת מנהלי השקעות באחרים כשלדעתה יש לאחרים פוטנציאל רב יותר להשגת

תשואה לאורך זמן.

כוללות שתי קרנות מנייתיות, שלוש קרנות מעורבות (80% אג"ח, 20% מניות) אשרLGMקרנות ה-

מוטות דולר, ארו ופיזור גלובלי, וכן קרן אג"ח אגרסיבית.

כ-313 מיליון דולר.LGMל-31 בדצמבר 2005, כשנה וחצי לאחר תחילת הפעילות, צברו קרנות 
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פסגות אופק בית השקעות בע"מ (לשעבר — אופק ניירות ערך והשקעות בע"מ) 
(להלן — "פסגות אופק" או "החברה")

פסגות אופק הוקמה בשנת 1963 והיא עוסקת בניהול תיקי השקעות בניירות ערך עבור לקוחות

פרטיים, תאגידים, מלכ"רים, קרנות נאמנות, קופות גמל ואחרים.

בעקבות הרפורמה בשוק ההון, החליט הבנק ב-28 בנובמבר 2005 להתקשר יחד עם פסגות אופק

בית השקעות בע"מ וחברות הבנות שלה, לרבות פסגות מנהלי קרנות נאמנות — לאומי בע"מ

בעיסקה למכירת מוניטין, פעילות, נכסים והתחייבויות בקשר עם כל נכסי פסגות אופק, עם

York Capital Management.בשם גופים המנוהלים על ידה, במחיר של 1,350 מיליון ש"ח

העיסקה כפופה לאישורים רגולטוריים. 

פסגות אופק מפעילה יחידה מרכזית לניהול השקעות, יחידה לניהול השקעות בבורסות זרות, יחידה

לשירותי יעוץ וביצוע למשקיעים זרים ומוסדיים ומחלקה כלכלית. החברה מנהלת באמצעות חברות

בנות, קרנות נאמנות, קופות גמל וקופות פיצויים, ומכשירים פיננסיים.

פסגות אופק חברה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב ובמסלקת הבורסה ופועלת במסלקת המעו"ף

כחבר נלווה לבנק. פרטים נוספים ראה בבאור 18 לדוחות הכספיים.

לפסגות אופק מספר חברות בנות אשר הנפיקו לציבור מוצרים פיננסיים מגוונים:

אופק לאומי מכשירים פיננסיים בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה (להלן: "אופק לאומי"), אשר

הנפיקה את תעודות הסל "תאלי 25" הניתנות להמרה לסל המניות הכלולות במדד תל אביב 25

וב-2005 גם תעודות בחסר בהיקף של 18.9 מיליון ש"ח.

לאופק לאומי חברה בת בבעלות מלאה, מ.פ.א.ל. מסחר בע"מ, העוסקת במסחר בניירות ערך

סחירים ובהתקשרויות הנלוות לפעילות בניירות ערך הקשורים לפעילות אופק לאומי.

הבנק הוציא כתב שיפוי לחברת אופק לאומי בסכום של 1.5 מיליארד ש"ח, לצורך עמידה בהוראות

ניהול בנקאי תקין 311 "יחס הון מזערי" ו-313 "מגבלות על חבות לווה ושל קבוצת לווים".

בפסגות אופק מוצרים פיננסיים בע"מ חברה בת בבעלות מלאה (להלן: "מוצרים פיננסיים") אשר 

הנפיקה בשנת 2004 שתי סדרות של כתבי התחייבות תאלי דולר ותאלי ארו, בהיקף של 2.6

מיליארד ש"ח.

הבנק הוציא כתב שיפוי להתחייבויותיה של מוצרים פיננסיים כלפי צדדים שלישיים. וזאת לצורך

עמידה בהוראות ניהול בנקאי תקין מס' 311 "יחס הון מזערי" ו-313 "מגבלות על חבות לווה ושל

קבוצת לווים", לרבות בגין התחייבויותיה כלפי מחזיקי כתבי ההתחייבות, בסכום כולל שלא יעלה על

2.6 מיליארד ש"ח. מוצרים פיננסיים העניקה לנאמן לכתבי ההתחייבות יפוי כח בלתי חוזר להפעיל

את כתב השיפוי.

פסגות אופק אסטרטגיית מטבעות בע"מ (להלן "אסטרטגיית מטבעות"), חברה בת בבעלות מלאה

של מוצרים פיננסיים, אשר הנפיקה בנובמבר 2005 סדרת אגרות חוב בהיקף של 197.9 מיליון ש"ח

.Deutsche Bankהנושאות ריבית בשיעור משתנה הנגזרת מביצועי אינדקס [ייחודי] של 

הבנק הוציא כתב שיפוי להתחייבויותיה של אסטרטגיית מטבעות בסכום שלא יעלה על 0.5 מיליארד

ש"ח, לצורך עמידה בהוראות ניהול בנקאי תקין 311 "יחס הון מזערי" ו-313 "מגבלות על חבות לווה

ושל קבוצת לווים".

החברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ משמשת נאמן לטובת כלל לקוחות פסגות אופק,

בגין חבויות פסגות אופק כלפי לקוחותיה, על פי חוק הייעוץ ותקנות שהותקנו על פיו בנושא ביטוח

והון עצמי. הבנק ערב כלפי החברה לנאמנות בגין חבויות פסגות אופק כלפי לקוחותיה. סכום

הערבויות ל-31 בדצמבר 2005 היה 465 מיליון ש"ח (לעומת 370 מיליון ש"ח — ב-31 בדצמבר

.(2004
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היקף הנכסים המנוהלים בחברה (כולל קרנות נאמנות פסגות) בסוף 2005 הסתכם ב-29.8 מיליארד

ש"ח, לעומת 24.2 מיליארד ש"ח בסוף 2004. מספר התיקים המנוהלים בחברה בסוף 2005 מסתכם

ל-4,808.

פסגות אופק סיימה את שנת 2005 ברווח נקי של 25.5 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח של 8.7 מיליון

ש"ח בשנת 2004. הכנסותיה של החברה נובעות כולן מפעילות בשוק ההון. רווח זה הינו לאחר

העברת תשלומים בסך של 9.5 מיליון ש"ח לבנק בגין העברת תיקי לקוחות מהבנק לניהול פסגות

אופק.

ההון העצמי של החברה ביום 31 בדצמבר 2005 הסתכם ב-131.3 מיליון ש"ח.

קופות גמל 

קופות הגמל מהוות אפיק השקעה לטווח ארוך, הנהנה מהטבות מס על הפקדות בהן ועל מרבית

השקעותיהן. במהלך שנת 2005 תוקנו ההוראות החלות על קופות גמל, ומרבית הכספים המופקדים

בהן החל משנת 2006 ינתנו למשיכה רק החל מגיל 60, ובמקביל הוגדרו קופות הגמל לתגמולים

וקופות הגמל האישיות לפיצויים כ"מוצר פנסיוני" בחקיקה החדשה. 

הקבוצה פעלה בתחום קופות הגמל כדלהלן:

לאומי גמל בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה, ניהלה בשנת 2005 קופות גמל לעצמאיים, לשכירים,

קופות מרכזיות לפיצויים וקופה לתשלום דמי מחלה ופסגות אופק קופות גמל בע"מ המנהלת קופות

מרכזיות אישיות לפיצויים וקופות גמל לשכירים ועצמאיים. כמו כן, נוהלו בקבוצת לאומי קופות

תגמולים ענפיות עבור עובדי הקבוצה: קופת התגמולים של עובדי הבנק וקופת התגמולים של עובדי

בלמ"ש.

שווי נכסי קופות הגמל כולל קופות הפיצויים שבניהול קבוצת לאומי בסוף 2005 הגיע לכ-36.0

מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ-33.7 מיליארד ש"ח בסוף 2004, מזה עבור עובדי הקבוצה 2.9 מיליארד

ש"ח וכן סך של 2.0 מיליארד ש"ח של הקבוצה המופקד בקופה המרכזית לפיצויים.

בשנת 2005 הסתכמה הצבירה השלילית נטו בקופות הגמל בקבוצה בכ-730 מיליון ש"ח לעומת

כ-350 מיליון ש"ח בשנת 2004. בסוף פברואר 2006 הסתכמו שווי נכסי קופות הגמל בכ-35.8

מיליארד ש"ח.

הכנסות הבנק מדמי ניהול של קופות הגמל בשנת 2005 הסתכמו בכ-137 מיליון ש"ח. בהשוואה

ל-129 מיליון ש"ח בשנת 2004. הכנסות הקבוצה לפני הוצאות הסתכמו בסך 201 מיליון ש"ח

בהשוואה ל-187 מיליון ש"ח ב-2004.

הבנק ערב לעמיתי חלק מקופות הגמל המנוהלות על ידי קבוצת לאומי להבטחת החזר סכומי הקרן

המקוריים שהופקדו, שהסתכמו ב-31 בדצמבר 2005 ב-9,649 מיליון ש"ח. השווי ההוגן של

ההתחייבות הנ"ל ליום 31 בדצמבר 2005, אינו מהותי.

ראה גם בבאור 18 לדוחות הכספיים.

הקבוצה, באמצעות לאומי גמל בע"מ, מעניקה שירותים תפעוליים ואחרים לקופות מפעליות

ופרטיות. שווי הנכסים הכולל של קופות אלה הסתכם בסוף 2005 ב-2.6 מיליארד ש"ח, לעומת 

כ-1.1 מיליארד ש"ח בסוף 2004.

החקיקה אשר יישמה את הרפורמה בשוק ההון, ושבעקבותיה נמכרו הקופות, מאפשרת לתאגידים

בנקאיים לתת שירותי תפעול למנהלי קופות גמל וקרנות פנסיה. במסגרת מכירת קופות הגמל

הוסכם כי ינתנו שירותי תפעול לרוכשי הקופות.

בעקבות החקיקה בנושא הרפורמה בשוק ההון, החליט הבנק ב-26 בנובמבר 2005 להתקשר יחד

עם לאומי גמל בע"מ בהסכם למכירת המוניטין, הפעילות, הנכסים והתחייבויות בקשר עם קופות

הגמל המנוהלות על ידי לאומי גמל בע"מ.
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קבוצה של חמש קופות גמל, שהגדולות שבהן הן קופות הגמל עצמה, תעוז ורימון, ומערך הניהול

של קופות הגמל, נמכרו להראל השקעות בביטוח בע"מ, במחיר 675 מיליון ש"ח, ויתר קופות הגמל,

שהגדולות שבהן הן שיאון, קופה מרכזית לפיצויים, צור ושגיא, נמכרו לסולומון קופות גמל בע"מ,

חברה בשליטת א. סולומון השקעות בע"מ (בכפוף לכך שקרן מרקסטון, המורכבת מארבע שותפויות

מוגבלות, תהפוך לבעלת השליטה בה), במחיר של 473 מיליון ש"ח. כאמור לעיל, קבוצת לאומי

תמשיך לתת שירותי תפעול בקשר עם קופות גמל שנמכרו, בכפיפות לחתימת הסכמי תפעול.

העסקות כפופות לאישורים רגולטוריים.

תחרות

בשנת 2005 פעלה חברת לאומי גמל בשוק תחרותי אשר פעלו בו גופים ממספר מגזרים, ובעיקרם:

קופות גמל שבניהול הבנקים, קופות גמל שבניהול גופים פרטיים, חברות ביטוח וקרנות פנסיה.

התחרות היא בין כל הגופים המנהלים קופות גמל, ובכלל זה הבנקים האחרים, אך היא גוברת כל

העת מול הקופות הפרטיות. כניסתה לתוקף של הרפורמה בשוק ההון בשנה זו הגבירה את

התחרות, אך גם את שיתופי הפעולה בין המערכת הבנקאית לבין מנהלי הקופות הפרטיות.

בסוף 2005 הסתכם שווי כל קופות הגמל במערכת, כולל קרנות השתלמות, בכ-237.3 מיליארד

ש"ח. חלקם של נכסי קופות הגמל שבניהול הבנקים היה 68.3%. מענף קופות הגמל (מזה לאומי

26.5% כולל החלק היחסי של הבנק בקה"ל) לעומת 71.3% ב-2004 (לאומי 26.5% כולל חלקו היחסי

בקה"ל). חלקן של הקופות הפרטיות עלה מ-4.6% ל-7.7% ב-2005. הנתונים במערכת מתבססים על

נתוני אגף שוק ההון במשרד האוצר.

לאומי גמל משקיעה משאבים רבים על מנת להשביח את תיק הנכסים שבניהולה כדי להתמודד

בזירה התחרותית, המתמקדת בעיקר בשיעורי התשואות אשר משיגות הקופות השונות.

באפריל 2005 נכנסו לתוקף שינויים בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) על

פיהם נדרשות הקופות לשערך את נכסיהן מדי יום, וכן לשערך נכסים בלתי סחירים על פי שווי הוגן.

יישומם של השינויים, בעיקר אלה הנוגעים לחישוב יומי של רווחים, אילץ את קבוצת לאומי לבצע

השקעות כבדות במערכות המיכוניות.

קרנות השתלמות

בקבוצה פועלות שתי קרנות השתלמות:

קה"ל — קרן השתלמות לעובדים בע"מ שנוסדה ב-1979, ונמצאת בניהול משותף של הבנק ושל-

בנק דיסקונט לישראל בע"מ.

קה"ל קרן השתלמות מסלולים בניהול קה"ל ניהול קרנות השתלמות (1996) בע"מ, חברה בת-

משותפת של הבנק ושל בנק דיסקונט לישראל בע"מ.

קה"ל קרן השתלמות לעובדים בע"מ וקה"ל ניהול קרנות השתלמות (1996) בע"מ הם בבעלות

משותפת של הבנק (65%) ובנק דיסקונט בע"מ (35%), כאשר בזכויות ההצבעה לכל אחד מהבנקים

.50%

קרן המסלולים שהחלה לפעול במהלך 1996, מאפשרת לעמית להתאים לעצמו את הרכב הנכסים

בהשקעות כספי הקרן על פי בחירה במסלול או במספר מסלולים וכן מאפשרת לבצע שינוי המסלול

בתדירות חודשית.

שווי נכסי קרנות ההשתלמות בסוף 2005 הגיע ל-10.6 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ-10 מיליארד

ש"ח בסוף 2004, גידול של כ-6%. הגידול נבע מתשואה ריאלית חיובית שקיזזה את הצבירה

השלילית נטו שהסתכמה בכ-390 מיליון ש"ח. 

מספר המעסיקים בקרנות ההשתלמות הגיע לכ-44 אלף, ומספר החשבונות בקרנות הוא כ-375

אלף.
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הכנסות הבנק מדמי ניהול של קרנות ההשתלמות בשנת 2005 הסתכמו בכ-28.1 מיליון ש"ח,

בהשוואה לכ-29.5 מיליון ש"ח בשנת 2004.

תחרות

"קה"ל" פועלת בשוק תחרותי אשר בו פועלים גופים ממספר מגזרים, ובעיקרם: קרנות השתלמות

בשליטת הבנקים המסחריים, קרנות פרטיות וחברות ביטוח.

בסוף שנת 2005 היוו נכסי קרנות השתלמות בשליטת הבנקים 45.6% משוק זה (קה"ל 14.8%).

התחרות היא מול כל הגופים בשוק, ובכלל זה הבנקים האחרים, אך מתחזקת התחרות מול הקרנות

הפרטיות אשר מהוות 12.0% בשנת 2005 לעומת 7.4% בשנת 2004.

קה"ל משקיעה משאבים רבים על מנת להשביח את תיק הנכסים שבניהולה כדי להתמודד בזירה

התחרותית המתמקדת בשיעורי התשואות אשר משיגות הקופות השונות. 

בעקבות הרפורמה בשוק ההון, הבנק נערך למכירת אחזקותיו בקרנות ההשתלמות. 

חברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ

החברה נוסדה בשנת 1939, ומספקת מגוון שירותים בתחומי הנאמנות שיש בהם כדי לתת מענה

לצרכים עסקיים ואישיים של הלקוחות. בתחום שוק ההון משמשת החברה כנאמן על הנפקות אגרות

חוב ותעודות סל, כנאמן להקצאת אופציות ומניות לעובדים ולבעלי עניין, וכן כנאמן על מניות

משועבדות. תחומי פעילות נוספים בהם עוסקת החברה: נאמנות על נכסים פיננסיים עבור תושבי

הארץ ותושבי חוץ, ניהול נכסי נדל"ן (לרבות קניה ומכירה), עסקות השלשה — פיקוח על ביצוע

הסכמים, שמירת תוכנות מקור בנאמנות, ניהול קרנות פרטיות וציבוריות, ביצוע צוואות וניהול

עזבונות וייצוג באסיפות כלליות של חברות. 

סך כל הכנסות החברה בשנת 2005 מעסקי נאמנות הסתכמו ב-9.5 מיליון ש"ח לעומת כ-8.5 מיליון

ש"ח בשנת 2004. הרווח הנקי של החברה הסתכם ב-2005 ב-3.5 מיליון ש"ח לעומת 2.7 מיליון

ש"ח בשנת 2004. 

תחרות 

המתחרים העיקריים של החברה הינם משרדי רו"ח/עו"ד גדולים, חלק מחברות הנאמנות הבנקאיות

וגופים נוספים הנותנים שירותי נאמנות. 

לקוחות 

החברה נותנת שירותים למגוון לקוחות; ללקוחות פרטים, תושבי הארץ ותושבי חו"ל שרותים בתחום

ניהול נכסים פיננסים, ניהול נדל"ן וביצוע צוואות וניהול עזבונות. ללקוחות עסקיים, חברות וגופים

מוסדיים, שרותים בתחום נאמנות להנפקות אג"ח, אופציות לעובדים, שעבודי מניות וייצוג באסיפות

כלליות של חברות. 

בשנתיים האחרונות גדל מאד היקף פעילות החברה בתחום הנאמנות של הנפקות אג"ח ותעודות

סל. בשנת 2005 נוספו לנאמנות החברה הנפקות ציבוריות ופרטיות בהיקף של כ-9 מיליארד ש"ח

לעומת הנפקות בהיקף של כ-5 מיליארד ש"ח שנוספו בשנת 2004. 

במהלך שנת 2005 הוציאה רשות ניירות ערך הנחיות המגבילות בעיקר חברות לנאמנות הנמנות עם

קבוצות בנקאיות להיות נאמנים להנפקות אגרות חוב, דבר שעשוי להגביל את אפשרות החברה

להיות נאמן בהנפקות מסוימות. הבסיס להנחיות אלו הינו חשש הרשות מניגוד עניינים בין הנאמן

לבין חברת האם שלו (הבנק) וחברות אחרות בקבוצה. כך למשל לא יכולה החברה לשמש כנאמן

להנפקה של חברה שיש לה אובליגו מהותי בבנק, או כאשר כספי ההנפקה מופקדים בפיקדונות

בבנק. 
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עסקי נאמנות 

בנוסף לחברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ, לעיל, מספר חברות נוספות בקבוצה עוסקות

בעסקי נאמנות, בפרט בנק לאומי שוויץ, בחברה בת של בנק לאומי בריטניה באי ג'רסי ובנק לאומי

ארה"ב.

פעילויות הנאמנות בקבוצה הניבו הכנסות כדלקמן:

כ-11.1 מיליון ש"ח (2004 — 10.3 מיליון ש"ח)נאמנות על כספים, ניירות ערך ונדל"ן -

כ-0.9 מיליון ש"ח (2004 — 0.7 מיליון ש"ח)ניהול עזבונות ורכוש-

תיווך בפיקדונות ובהלוואות-

וטיפול בהעברת מניות ובניהול

כ-16.9 מיליון ש"ח (2004 — 14.9 מיליון ש"ח)חשבונות השקעות

נאמן של מחזיקי אגרות חוב-

כ-2.1 מיליון ש"ח (2004 — 1.3 מיליון ש"ח)ונאמן לקרנות נאמנות
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פעילות חוץ-בנקאית של חברות כלולות

סך כל ההשקעה של הקבוצה בחברות הכלולות מסתכם ב-31 בדצמבר 2005 ב-2,064 מיליון ש"ח

לעומת 1,754 מיליון ש"ח ב-31 בדצמבר 2004. התרומה לרווח הנקי מפעולות רגילות של החברות

הכלולות בשנת 2005 הסתכמה בסך 378 מיליון ש"ח בהשוואה לסך 410 מיליון ש"ח בשנת 2004. 

בקשר עם מכירת שני תאגידים ריאליים ראה בעמוד 115.

אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

קבוצת אפריקה ישראל להשקעות פועלת בתחומי מגורים ופיתוח מקרקעין, נדל"ן בחו"ל, נכסים

.TBOמניבים, קניונים, קבלנות ותשתיות, תיירות ונופש, אנרגיה, אופנה, תקשורת ומדיה ופרויקטים 

ביום 1 בפברואר 2006 אישר דירקטוריון הבנק להתקשר בעיסקה למכירת מלוא החזקות הבנק

באפריקה ישראל, וביום 13 בפברואר 2006 נחתם הסכם המכירה. 

לפרטים נוספים ראה לעיל בעמוד 115.

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ 

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסיים בע"מ ("מגדל אחזקות") הינה חברת אחזקות. החברה מחזיקה

בשליטה מלאה במגדל חברה לביטוח בע"מ ובמגדל ניהול השקעות 2001 בע"מ.

תחומי פעילותה העיקריים של קבוצת מגדל אחזקות הם ביטוח חיים לסוגיו, ניהול קופות גמל, ניהול

קרנות פנסיה, ביטוח כללי לענפיו וביטוחי בריאות. בד בבד עוסקת הקבוצה בניהול השקעות שונות

לרבות מתן שירותים פיננסיים וניהול נכסים פיננסיים ללקוחות.

הקבוצה הינה הגדולה בענף ביטוח חיים בישראל, ורביעית בגודלה בענף ביטוח כללי.

הרווח הנקי של מגדל אחזקות בשנת 2005 הסתכם ב-556 מיליון ש"ח, לעומת 534 מיליון ש"ח

בשנת 2004. 

היקף הפרמיה הכוללת בקבוצה בשנת 2005 הוא 6.1 מיליארד ש"ח, מזה 4.6 מיליארד ש"ח בביטוח

חיים ו-1.5 מיליארד ש"ח בביטוח כללי, בדומה לפרמיות בשנת 2004.

ההון העצמי של מגדל אחזקות ל-31 בדצמבר 2005 הסתכם ב-2,683 מיליון ש"ח לעומת 2,576

מיליון ש"ח בסוף שנת 2004.

היקף המאזן המאוחד של קבוצת מגדל אחזקות ליום 31 בדצמבר 2005 הוא כ-50.8 מיליארד ש"ח,

מזה כ-42.3 מיליארד ש"ח עתודות ביטוח חיים וכ-4.2 מיליארד ש"ח עתודות בביטוח כללי.

ביום 15 במרס 2006 מכר הבנק 10% מהון המניות של מגדל אחזקות.

פרטים נוספים ראה בעמוד 116.

בקשר עם התביעות התלויות כנגד מגדל ואחרים ראה באור 18(טז) לדוחות הכספיים.
בקשר עם החזקת הבנק במגדל אחזקות ראה בעמוד 115 לעיל.

בקשר עם הרפורמה בשוק ההון ראה עמוד 30 לעיל.
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החברה לישראל בע"מ

החברה לישראל בע"מ, הנשלטת על ידי קבוצת עופר, הינה חברת החזקות אשר עיקר החזקותיה

בתחומי הכימיקלים (החזקה ב-53% במניות כימיקלים לישראל בע"מ), ספנות (החזקה של כ-97.5%

בצים חברת השיט הישראלית בע"מ) אנרגיה (החזקה של כ-26% בבתי זיקוק לנפט בע"מ) והחזקות

נוספות.

המאזן המאוחד של החברה לישראל הסתכם ליום 31 בדצמבר 2005 בכ-25.8 מיליארד ש"ח לעומת

כ-22.1 מיליארד ש"ח בסוף 2004.

ההון העצמי ל-31 בדצמבר 2005 הסתכם בכ-5,410 מיליון ש"ח, לעומת כ-3,612 מיליון ש"ח בסוף

.2004

שנת 2005 הסתיימה ברווח של כ-1,601 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-1,376 מיליון ש"ח בשנת 2004. 
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החשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם

כללי

פעילות הבנק במגוון גדול של פעילויות פיננסיות כרוכה בנטילת סיכונים שהעיקריים שבהם: סיכוני

אשראי וסיכוני שוק, כולל סיכוני נזילות. לסיכונים אלה נלווים סיכונים תפעוליים וסיכונים משפטיים. 

השיטות ונהלי העבודה בתחום ניהול הסיכונים, בארץ ובחו"ל, נבחנים ומתעדכנים באופן שוטף, תוך

התחשבות במדיניות הבנק, בשינויים החלים בסביבה העיסקית ובהנחיות ודרישות בנק ישראל. 

ניהול הסיכונים מתבצע במסגרת הוראת בנק ישראל 339 לניהול בנקאי תקין לגבי ניהול הסיכונים

ובקרתם. חברי ההנהלה האחראים על הסיכונים:

ד"ר א. שפירא — מנהל סיכוני אשראי.

מר ז. נהרי — מנהל סיכוני שוק.

מר י. מלאך — מנהל סיכונים תפעוליים.

מר נ. ביטרמן — מנהל סיכונים משפטיים.

בקרת הסיכונים מתבצעת על ידי האגף לבקרת סיכונים, הכפוף למנכ"ל הראשי. השליטה והבקרה

על ניהול הסיכונים מתבצעת על ידי וועדות ההנהלה לניהול הסיכונים השונים, כלהלן:

הוועדה העליונה לניהול סיכונים של הקבוצה בראשות המנכ"ל הראשי.-

וועדות פרטניות בראשות מנהלי הסיכונים.-

בנוסף בכל החטיבות וחברות הבנות מונו בקרי סיכונים עיסקיים.

החשיפה והניהול של סיכוני שוק1.
התוצאות העיסקיות, ההון העצמי, תזרימי המזומנים וערך הבנק עלולים להיפגע מסיכוני שוק

שמקורם בתנודתיות בשיעורי הריבית, בשערי החליפין, במדד המחירים, במחירי ניירות ערך בארץ

ובחו"ל ובמדדים כלכליים אחרים, המשפיעים על ערך נכסי הבנק או על ערך התחייבויותיו.

ניהול סיכוני השוק בשוטף, נועד לתמוך בהשגת היעדים העיסקיים, תוך הערכת הנזקים היכולים

לנבוע מהחשיפה לסיכונים הנ"ל לצד הרווח החזוי מניהול הסיכונים. הניהול מתבסס על תחזיות

והערכות שוטפות באשר להתפתחויות בשוקי ההון והכספים. מדיניות ניהול סיכוני השוק כוללת

מגבלות על החשיפות הפיננסיות. המגבלות נועדו לצמצם את הנזק שיכול להיגרם כתוצאה משינויים

לא צפויים בשווקים. מערכת המגבלות תוחמת את השפעת החשיפה של הערך הכלכלי, הרווח

החשבונאי, והמצב הנזילות, לשינויים בלתי צפויים בשיעורי הריבית, במדד, בשערי החליפין וכיו"ב. 

ניהול סיכוני השוק בבנק כולל גם את החברות הבנות בארץ למעט בנק לאומי למשכנתאות בע"מ

(להלן — בלמ"ש) ולאומי ושות' בית השקעות בע"מ, להם מדיניות וניהול סיכוני שוק עצמאיים, בשל

אופי פעילותם השונה בהשוואה לבנק.

כל החברות הבנות אמצו מדיניות עצמאית לניהול סיכוני שוק ומסגרות לחשיפות לסיכוני שוק

במתכונת אחידה שנקבעה על ידי הבנק, וזאת בנוסף למסגרות הפנימיות הקיימות אצלן. מסגרות

אלה נבחנו על ידי מנהל סיכוני השוק של הבנק ונמצאו נאותות.

המידע על מצב החשיפות בהתאם למסגרות שנקבעו מתקבל מהחברות הבנות אחת לחודש או לפי

דרישה, ומובא בחשבון בראייה הכוללת של החשיפות בקבוצה.

החשיפה בבסיס1.1

החשיפה לסיכון הבסיס מתבטאת בהפסד שעלול להתרחש כתוצאה משינויים במדד המחירים

ובשערי החליפין, עקב ההפרש שבין שווי הנכסים להתחייבויות, כולל השפעת העסקאות העתידיות,

בכל אחד ממגזרי ההצמדה. 
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מדיניות ההנהלה היא לנהל באופן מבוקר את הסיכונים הנובעים מחשיפת הבסיס במסגרת

המגבלות שקבע הדירקטוריון ולקבוע באופן שוטף ועדכני את מידת החשיפה בכל מגזר הצמדה

בהתאם לתחזיות הכלכליות על התפתחות שוקי ההון ושוקי הכספים ועל האינפלציה והמחירים

היחסיים הצפויים במגזרים השונים.

מדיניות הבנק היא להימנע מחשיפה לסיכוני שער חליפין בין מטבעות החוץ השונים, פרט לחשיפה

בין מטבעות לפרקי זמן קצרים, המבוצעת במסגרת פעילות מסחרית, בגבולות שאושרו על ידי

דירקטוריון הבנק.

החברות המאוחדות בארץ משקיעות בדרך כלל את ההון הפנוי שלהן באגרות חוב ובפיקדונות

בבנקים בשקלים צמודים למדד ובשקלים לא צמודים, בהתאם למדיניות המאושרת על ידי

הדירקטוריונים שלהן. 

חברות הבת של הבנק בחו"ל שומרות בדרך כלל על איזון בין הנכסים לבין ההתחייבויות במטבעות

השונים, וההון הפנוי שלהן מושקע במטבע המקומי. החברות נוקטות במדיניות המעוגנת בהחלטות

הדירקטוריונים המקומיים בחו"ל, לנהל חשיפות בסיס מוגבלות בסכום ובתקופה.

החשיפה בבסיס ועמידה במגבלות 1.1.1

מצב החשיפה בבסיס המחושב בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים מוצג בבאור 16 לדוחות

הכספיים.

לצורך הניהול השוטף מבוצעים שינויים מסוימים המביאים בחשבון את הגישה הכלכלית של הבנק

לסיכוני בסיס. להלן השינויים העיקריים:

"אשראי שאינו נושא הכנסה" (אנ"ה) במט"ח מוצג כנכס שקלי לא צמוד שכן אינו רגיש לתנודתיות-

בשער המט"ח, לעומת נכס מט"ח כפי הראייה החשבונאית. 

"מסים נדחים לקבל נטו" — מוצגים כנכס צמוד למדד, לעומת נכס לא צמוד בגישה החשבונאית.-

"ההפרשה הכללית והנוספת לחובות מסופקים" — חשבונאית הפרשה זו מנוכה באופן יחסי-

ממאזני ההצמדה. כלכלית הפרשה זו מהווה התחייבות מעין הונית, שקלית לא צמודה. 

"ההתאמה לשווי שוק של אגרות החוב בתיק הזמין למכירה" — חשבונאית, ההתאמה-

מנוכה/מתווספת ליתרת התיק על פי בסיס הצמדה. כלכלית הפרשה זו מהווה פריט מעין הוני.

החשיפה לסיכוני הבסיס מוגדרת כאחוז מההון החשוף של הבנק. עם המעבר לחשבונאות נומינלית,

ההון הוגדר כמקור שקלי לא צמוד. 

ההון החשוף כולל את ההון העצמי ועתודות מסוימות, בניכוי השקעות בחברות מוחזקות ובנכסים

קבועים, ובתוספת השקעות בחברות בנות בחו"ל אשר ממומנות מפיקדונות במטבע חוץ. 

להלן מצב החשיפה בבסיס בפועל בהשוואה למגבלות שקבע הדירקטוריון, נכון ליום 31 בדצמבר

2005. הנתונים מוצגים במיליוני ש"ח ובמונחי אחוז (%) מההון החשוף.

הקבוצה

*להחשיפה בפוע* מקסימליים)עודף (גירעון
במיליוני 

ש"חב-%

(955)(8.2)50%-%(100)מט"י לא צמוד

100%8.2955-%(50)מט"י צמוד מדד

--25%-%(10)מט"ח וצמוד מט"ח

כולל השפעת אופציות גלומות.*

תמהיל ההשקעה של ההון החשוף בין מגזרי ההצמדה השונים נקבע באופן שוטף במסגרת

המגבלות המוצגות לעיל, ועל בסיס תחזיות לגבי משתני השוק הרלבנטיים. במהלך 2005 הושקע

בממוצע 76.9% מההון החשוף במגזר השקלי הלא צמוד, והיתר במגזר המדדי. למגזר המט"ח

(והצמוד מט"ח) לא נותב הון בהיקף משמעותי.
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השיעור המרבי של ההון שהושקע במגזר הצמוד למדד היה בחודש ינואר 2005, 38.2%, והשיעור

המינימלי היה 6.3% בחודש דצמבר 2005. ברביע הראשון של 2006, נותב כ-9.4% מההון בממוצע

למגזר הצמוד למדד. 

במהלך 2005, עמדה הקבוצה בכל מגבלות החשיפה בבסיס שאושרו על ידי הדירקטוריון. 

החשיפה לריבית1.2

החשיפה לשינויים בריבית נובעת מחוסר ההתאמה בין מועדי הפרעון ומועדי שינוי הריבית של

הנכסים וההתחייבויות בכל אחד מהמגזרים. לצורך ניהול סיכון הריבית נבחנים דוחות הפערים

(Gap Reports)בין הנכסים להתחייבויות בתקופות עתידיות, ומתבצעת השוואה של מח"מ

הנכסים, ההתחייבויות וההון בכל מגזר. בנוסף בכל מגזר, מבוצעות מדידות של החשיפה לשינויים

בריבית אשר מתייחסות לשחיקה הפוטנציאלית של ההון הכלכלי ושל הרווח החשבונאי השנתי,

כתוצאה מתזוזה מקבילה של עקום התשואות ב-1%, בכל אחד מהמגזרים. 

החשיפה העיקרית היא במגזר הצמוד למדד כיוון שבמגזר זה מרבית הנכסים וההתחייבויות הינם

בריבית קבועה ולטווחים בינוניים וארוכים. 

במגזר השקלי הלא צמוד החשיפה לריבית נמוכה יחסית מאחר שמרבית הנכסים וההתחייבויות

הינם לטווח קצר ו/או בריבית משתנה. 

גם במגזר המט"ח (כולל צמוד מט"ח) החשיפה קטנה יחסית, שכן:

עיקר הפעילות הוא בריבית משתנה. התאמה בין נכסים והתחייבויות נעשית על פי זמני התיאום-

של הריבית. 

קיומם של מכשירים פיננסיים מגוונים בשווקים הבינלאומיים מאפשר את הקטנת החשיפה במגזר-

זה.

להיקף הנכסים הלא כספיים בשלוחות בחו"ל אין השפעה מהותית על החשיפה לריבית.-

ריבית משתנה

כאמור לעיל חלק משמעותי מהנכסים וההתחייבויות הפיננסיים נושאים ריבית משתנה.

במגזר הצמוד למדד הפעילות בריבית משתנה קטנה יחסית. הריבית על הלוואות משתנה בדרך-

כלל פעם בשנה ומתייחסת לשיעור הריבית הממוצעת המשוקללת על ההלוואות החופשיות

מאמצעי הבנק, שניתנו או שחודשו על ידי בנקים למשכנתאות כפי שמתפרסם פעמיים בחודש 

על ידי בנק ישראל ובסוף 2005 עמדה ריבית זו על 4.43%.

במגזר השקלי הלא צמוד מבוצעת פעילות רבה בריבית משתנה על בסיס פריים. ריבית הפריים-

היא הריבית הבסיסית הנגבת מיתרות חובה בחשבונות עובר ושב. גם חלק משמעותי

מהפיקדונות במגזר זה נושאים ריבית הקשורה לריבית הפריים. ריבית הפריים נקבעת מעת לעת

על ידי הבנק. ריבית הפריים משתנה בשנים האחרונות בסמוך לשינוי הריבית המוניטרית

המוצהרת על ידי בנק ישראל. ריבית הפריים גבוהה ב-1.5% מהריבית המוניטרית בשנים

האחרונות. ריבית הפריים בסוף 2005 — 6.0%.

במגזר המט"ח חלק גדול מהפעילות מבוססת על ריבית הליבור -

fered Rate)(LIBOR=London Interbank Ofהמשתנה בדרך כלל כל שלושה או שישה

חודשים. ריבית הליבור הינה הריבית בשוק הבינבנקאי בלונדון על פיקדונות בינבנקאיים לתקופה

הרלוונטית המתפרסם כל יום בשעה 11:00 (שעון לונדון) על ידי שירות הידיעות רויטרס. בסוף

2005 הייתה ריבית הליבור בדולר ארה"ב ל-3 חודשים ול-6 חודשים 4.53% ו-4.69%, בהתאמה.

151



מצב החשיפה לריבית ועמידה במגבלות1.2.1

להלן מצב החשיפה לשינויי הריבית בקבוצה, המחושב על פי כללים חשבונאים. נתונים מפורטים על

החשיפה בריבית ראה להלן בתוספת ד' בסקירת ההנהלה.

31 בדצמבר 312004 בדצמבר 2005

מט"חמט"ח 
וצמוד מט"חצמוד מדדלא צמודוצמוד מט"חצמוד מדדלא צמוד

משך חיים ממוצע (מח"מ) בשנים

0.414.060.590.463.940.64מח"מ* הנכסים (1)

0.333.780.530.343.560.63מח"מ התחייבויות (1)

0.080.280.060.120.380.01פער המח"מ

2.000.680.592.010.711.55הפרש שת"פ (%)

אינו כולל עסקאות עתידיות ואופציות.(1)

בחישוב מח"מ ההתחייבויות במגזר הצמוד למדד נלקח בחשבון אומדן לגבי פרעונות מוקדמים

ומשיכות בנקודות היציאה בתוכניות החיסכון. זאת בהתאם למודל האומד את הפרעונות המוקדמים

הצפויים על סמך התנהגות החוסכים בששת החודשים הקודמים. מח"מ סך ההתחייבויות על פי

התזרים המקורי של תוכניות החסכון הנו גבוה יותר ומגיע ל-3.81 שנים, ופער שיעור התשואה

הפנימי (להלן — שת"פ), מסתכם ב-0.63%.

בנתונים המוצגים לעיל אין מביאים בחשבון פרעונות מוקדמים של הלוואות משכנתא מדדיות. עם

זאת, לצורך הניהול השוטף נלקח בחשבון אומדן פרעונות מוקדמים של משכנתאות. זאת, באמצעות

מודל סטטיסטי המפיק את המגמה הכללית, ארוכת הטווח של הפרעונות המוקדמים. נתוני המגמה

מעודכנים בתקופות של תנודתיות גבוהה במיוחד בשיעורי הפרעונות המוקדמים בפועל. מח"מ

הנכסים לסוף 2005 על פי התזרים המביא בחשבון פרעונות מוקדמים נמוך יותר ומגיע ל-3.81

שנים, ופער השת"פ גבוה יותר ומסתכם בכ-0.73%.

בתוספת ד' מוצגות יתרות העו"ש לפי הוראות בנק ישראל בפיקדונות עם דרישה עד חודש. לעומת

זאת, לצורך החשיפה לריבית, נפרס שיעור מסויים מיתרות העו"ש בשקלים ובמט"ח לתקופות פרעון

של שנה עד עשר שנים. זאת בהתאם להנחות התנהגותיות המעודכנות באופן שוטף. בהנחות אלה

מח"מ ההתחייבויות הינו גבוה יותר ומגיע בשקלים לא צמודים ל-0.50 שנים ובמט"ח ל-0.62 שנים,

וההפרש בשת"פ יגיע ל-3.75 ול-1.09 בהתאמה.

סיכון הריבית בפועל מנוהל על בסיס החשיפות הכלכליות ומתבסס על הנחות התנהגותיות שונות

באשר לזמני הפרעון של הנכסים וההתחייבויות, כאמור.

במטרה להגביל את סיכוני הריבית אישרו דירקטוריון הבנק והדירקטוריונים של החברות הבנות

בארץ ובחו"ל, מגבלות על השחיקה הפוטנציאלית המרבית של ההון הכלכלי ושל הרווח החשבונאי

כתוצאה משינוי שיעורי הריבית. 

להלן המגבלות על החשיפה לריבית והחשיפות בפועל ליום 31 בדצמבר 2005 במיליוני ש"ח:

השחיקה הפוטנציאליתהשחיקה הפוטנציאלית 
*יברווח השנתבשווי הכלכלי 

המצב החשיפה השפעת שינוי בעקום הריבית
בפועלהמגבלהבפועלהמגבלהבשיעור של 1%:

1,000420500156הברמת הקבוצ

השחיקה המרבית ברווח השנתי, בכל אחת מ-3 השנים הקרובות.*

בשנת 2005 נקטה הקבוצה במדיניות ניהול דינמי של חשיפות לסיכוני שוק, ובכלל זה לסיכוני ריבית.

זאת, על רקע המגמה של ירידת התשואות עד חודש ספטמבר והיפוך המגמה ברביע הרביעי של

השנה. 
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החשיפה לשחיקה פוטנציאלית בשווי הכלכלי של ההון כתוצאה משינוי בשיעורי הריבית קטנה

מ-575 מיליון ש"ח בתחילת 2005 ל-420 מיליון ש"ח בסוף השנה, והחשיפה לשחיקה פוטנציאלית

ברווח החשבונאי גדלה מ-88 מיליון ש"ח ל-156 מיליון ש"ח. 

במהלך 2005 — החשיפה המכסימלית בשווי הכלכלי של ההון לשינוי בריבית נרשמה בחודש מרס

והסתכמה בכ-563 מיליון ש"ח, והחשיפה המכסימלית של הרווח החשבונאי נרשמה בחודש

אוקטובר והסתכמה ב-157 מיליון ש"ח. החשיפה המינימלית נרשמה בחודשים אוקטובר ואוגוסט,

בהתאמה, והסתכמו בכ-325 מיליון ש"ח ו-93 מיליון ש"ח בהתאמה. 

במהלך 2005 עמדה הקבוצה בכל מגבלות החשיפה לריבית שקבע הדירקטוריון.

בנוסף לאמור לעיל מתקיים מעקב ודיווח על החשיפה הפוטנציאלית לריבית, הנובעת מהתחייבות

הבנק לתשלום פנסיה ופיצויים בעתיד לעובדים פעילים שטרם פרשו, הואיל והעובדים רשאים לבחור

בין שני מסלולים — קבלת פיצויים וקופת תגמולים או קבלת פנסיה. התחשבות בחשיפה זאת,

מקטינה בדצמבר 2005, את החשיפה הפוטנציאלית לריבית של השווי הכלכלי ברמת הקבוצה

מ-420 מיליון ש"ח ל-395 מיליון ש"ח, ומגדילה את השחיקה הפוטנציאלית ברווח החשבונאי מ-156

מיליון ש"ח ל-247 מיליון ש"ח.

Value at RiskAR)(Vערך הנתון לסיכון 1.3
הבנק מנהל את החשיפה לסיכוני השוק באמצעים שונים, כמפורט לעיל, וכן על ידי מודל הסתברותי

מתייחס לנזקARVבהתאם להוראות בנק ישראל, הסיכון הנמדד על ידי ה-ARV- מודל ה-

הפוטנציאלי מהחזקת כל הפוזיציות המאזניות והחוץ מאזניות, החשופות לסיכוני שוק, ולא רק של

הפוזיציות שעל התיקים למסחר.

מודד את ההפסד הפוטנציאלי הצפוי (הירידה הצפויה בערך הנוכחי של הנכסים פחותARVה-

ההתחייבויות) מהתמהיל הנתון של מבנה התיק, למשך תקופה עתידית נתונה, וברמת בטחון נתונה,

נעשה אחת לחודש ברמת הקבוצהARVכתוצאה משינויים אפשריים במחירי השוק. חישוב ה-

ובתדירות גבוהה יותר ברמת הבנק ועל התיקים למסחר.

מחושב על פי מודל פרמטרי המבוסס על התנהגות היסטורית של גורמי הסיכון השונים שלARVה-

השוק בתקופה הקודמת (שנה) לחישוב, ובהנחה שהשינויים בפרמטרים מתפלגים נורמלית. 

מספר חולשות. המודל מניח כי המבנה הסטטיסטי של השינוייםARVכבכל מודל, למודל ה-

במחירים הנצפים בשוק ההון נותן אינדיקציה להתנהגות עתידית של מחירים אלו. בפרט ובנוסף,

פרמטרי קיימת גם הנחת פונקציית התפלגות רב נורמלית של שינוי בגורמי הסיכון.ARVבמודל 

מדד זה, מהגדרתו, מתעלם מהפסדים העלולים להתרחש מעבר לרמת המובהקות (זנב ההתפלגות)

הנקובה. המענה ניתן על ידי התבוננות גם בתרחישי קיצון. 

, הבנק מבצע בדיעבד בחינות יומיומיותARVעל מנת לבחון את תקפות מודל ה-

(BackTesting)של השינוי בפועל של השווי הכלכלי של הבנק בהשוואה לאומדן השינוי כפי שנגזר

. הבחינות שבוצעו עד כה מאשרות את תקפות המודל.ARVממודל ה-

באמצעות סימולציה היסטורית, ונבחן הפער בין שתי שיטותARVכמו כן, מעת לעת מחושב ה-

המדידה. סימולציה הסטורית מאפשרת מדידת סיכון ללא הסתמכות על מבנה הסתברותי מסוים. 

המחושב בסימולצייתARVעל תיק האופציות המפורשות נבחן הן במודל הפרמטרי והן ב-ARVה-

מונטה קרלו (על מנת לבחון את מרכיבי הסיכון הלא לינאריים). הפרשי החישוב בין שתי השיטות

אינו מהותי. 
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פרמטרי, ברמת ביטחון של 99%, ולתקופת החזקת הפוזיציותARVלהלן המגבלות והסיכון במונחי 

של שבועיים במיליוני ש"ח:

ממוצע31 בדצמבר ממוצע31 בדצמבר 
2005200520042004מגבלה

160*500148115361סך הכל ברמת הקבוצה

סך הכל ברמת הקבוצה 
על התיקים המשוערכים 

30037333653על פי שווי שוק

במהלך ARV.2005* עודכן לאור שינוי שבוצע במודל ה-

המכסימלי היה בחודש דצמבר והסתכם בכ-148 מיליון ש"ח, והמינימלי היהARVבמהלך 2005 ה-

במהלך 2005, נובע מהעלייהARVבחודש יולי והסתכם בכ-100 מיליון ש"ח. הגידול בסיכון במונחי 

בשיעורי הריבית ובתנודתיות, עלייה אשר קוזזה בחלקה כתוצאה מהשינוי בתמהיל הנכסים

וההתחייבויות של הבנק והקבוצה. 

של התיק המשוערך על בסיסARVבמהלך 2005 לא נרשם שינוי מהותי בסיכון הנמדד במונחי 

שווי שוק. 

מגבלות הדירקטוריון לתרחיש קיצון1.3.1

השווקים העולמיים והמקומיים נתונים מעת לעת לזעזועים המתבטאים בתנודתיות גדולה במיוחד

אינו מספק מידע על הפסדיםARVשל הפרמטרים, החורגת מהתנהגות היסטורית נורמלית. ה-

שעלולים להתרחש בתנאי שוק קיצוניים ומעבר לרמת המובהקות שנקבעה. לכן בנוסף למדידה של

מבוצעת גם מדידת הסיכון בתרחישים קיצוניים. ARVה-

, קבע הדירקטוריון גם מגבלה לנזקARVנוסף למגבלות שפורטו לעיל, לחשיפות בסיס, ריבית ו-

הפוטנציאלי המרבי במקרה של התממשות תרחיש קיצון.

התרחיש מוגדר כתוצאה של שינויים קיצוניים המתרחשים באופן סימולטני בפרמטרים העיקריים של

סיכוני השוק (בעיקר לשינויים באינפלציה, בשערי החליפין ושיעורי הריבית).

צוות בראשות מר דב גלבוע, חבר הנהלת הבנק וקצין מכשירים פיננסיים ראשי, ובהשתתפות בקר

הסיכונים הראשי אחראי להגדרה תקופתית ועדכנית של תרחישי הקיצון. 

המגבלה קובעת שהירידה בשווי הכלכלי של ההון העצמי בתרחיש קיצון לא תעלה על סך של 2

מיליארד ש"ח לאחר מס. במהלך 2005 עמד הבנק במגבלה זו. 

סיכון נזילות1.4

נזילות מוגדרת כיכולתו של התאגיד לממן גידול בנכסים ולעמוד בפרעון התחייבויותיו. היכולת

לעמוד בסיכון הנזילות כרוכה באי הוודאות ביחס לאפשרות לגייס מקורות ו/או לממש נכסים, באופן

בלתי צפוי ותוך פרק זמן קצר, מבלי שיגרם הפסד מהותי. 

הבנק מיישם מדיניות כוללת לניהול סיכון הנזילות במטבע ישראלי ובמטבע חוץ (כולל צמוד מט"ח),

בהתאם להוראת בנק ישראל. מטרת המדיניות לתמוך בהשגת היעדים העיסקיים תוך הערכה

והגבלה של ההפסדים שיכולים לנבוע מהחשיפה לסיכוני נזילות. 

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

תרחישים שונים, כלהלן:

תרחיש רגיל המניח מהלך עסקים רגיל, ומבטיח כי לבנק תהיה יכולת לממן גידול בנכסים, ושיהיו-

לו מקורות מספיקים על מנת שיוכל לעמוד בכל התחייבויותיו מבלי שיידרש לעלויות או הפסדים

בתהליך זה.
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תרחיש סטטיסטי למצב חריג בסביבה נורמלית, האומד ברמת בטחון רצויה את הירידה-

המקסימלית האפשרית ברמת הנזילות במהלך תקופה נתונה תוך התבססות על כ-300 תצפיות

היסטוריות במט"י וכ-250 תצפיות במט"ח.

שני תרחישי קיצון, המבטיחים את המשך הפעילות של הבנק בעלות סבירה במשך תקופת גישור-

של כחודש בה ישררו תנאי לחץ, כלהלן:

תרחיש לחץ מערכתי, הנובע מאירוע שלילי חיצוני דוגמת כשל בשוק ההון או בכלל המערכת-

הבנקאית, שישפיע על לאומי.

תרחיש לחץ בלאומי, הנובע מאירוע שלילי פנימי, שיתרחש בלאומי בלבד, דוגמת שביתת-

עובדים בלאומי, הורדת דירוג הבנק, מעילה או הונאה בסדר גודל ניכר וכדומה.

בכל אחד מהתרחישים נבחן מצב הנזילות באמצעות:

פער הנזילות בין סך הנכסים הנזילים לסך התחייבויות הנזילות לפי תקופות לפירעון. פער-

הנזילות נבחן בעיקר בטווח הקצר לכל אחת מהתקופות: יום, עד שבוע ועד חודש, מאחר ובעיית

נזילות עיקרה גישור בטווח הקצר. 

היחס בין סך הנכסים הנזילים לסך ההתחייבויות הנזילות לפי תקופות לפירעון. גם יחס הנזילות-

נבחן לתקופות כנ"ל.

מדיניות ניהול הנזילות ברמת הקבוצה מבוססת על עקרונות כלהלן:

כל חברה-בת בארץ ובחו"ל אחראית לגבש ולקיים מדיניות עצמאית לניהול הנזילות, תוך הקפדה-

על קיום ההוראות המחייבות של רשויות הפיקוח הרלוונטיות. 

חברות הבת יכולות להסתמך, בין יתר המקורות, על ניצול קווי אשראי מבנק לאומי, כפוף לתיאום-

הדדי מראש, וכפוף למגבלות הרגולטוריות. 

להלן המגבלות הרגולטוריות העיקריות על העברות אמצעים נזילים בין חברות הקבוצה בארץ

ובחו"ל:

בנק ישראל אינו מגביל הפקדת פיקדונות על ידי הבנק בחברות הקבוצה בארץ ובחו"ל. קיימות-

מגבלות על השקעות הון על ידי הבנק, בחברות בחו"ל.

הוראות הרשויות בארה"ב מגבילות חשיפות מכל סוג שהוא, של בנקים בארה"ב, כלפי חברה-

קשורה, בשיעור מירבי של 10% מהון הבנק בארה"ב, וכלפי הקבוצה עליה נמנה הבנק בארה"ב,

בשיעור מירבי של 20% מהונו.

ההוראות בבריטניה מגבילות הפקדות בכל חברה בקבוצה ולכולן יחד בשיעור מירבי של 25%-

מהון הבנק בבריטניה.

ההוראות בשוויץ ומחייבות לנכות מההון הפקדות בסכומים העולים על 25% מהון הבנק בשוויץ.-

במסגרת ההיערכות למצב קיצון גובשה תוכנית מגירה הכוללת את האסטרטגיה לניהול משבר

נזילות תוך מינוי הצוות הניהולי האחראי לטיפול במשבר והגדרת התהליכים והצעדים להתמודדות

כולל יצירת מקורות באופן מהיר ככל האפשר בשעת משבר. 

בנוסף למודל שתואר לעיל, לאומי מפעיל מערכת מדדים נוספת להתרעה מוקדמת על התפתחויות

חריגות ובלתי צפויות בסיכון הנזילות, כלהלן:

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

החזויה לבין הנזילות בפועל. התפלגות הפער משמשת לעדכון המודל ולשיפור איכות חיזוי מצב

הנזילות.

במגזר המט"ח, בשל רמת סיכון הנזילות הגבוהה בהשוואה למט"י, מתבצע גם מעקב אחר שיעור-

הנכסים הארוכים הממומנים מהתחייבויות קצרות, יחס "ארוך-קצר".

מצב הנזילות ועמידה במגבלות 1.4.1.

בהתאם למתחייב מהוראת בנק ישראל מספר 342, אישר הדירקטוריון את מדיניות ניהול סיכון

הנזילות וקבע מגבלות החל מתחילת שנת 2005, כלהלן: יחס הנזילות צריך להיות גבוה מ-1 ופער

הנזילות צריך להיות גבוה מאפס, בכל אחד מהתרחישים (כמפורט בסעיף 1.4) בטווח תכנון של יום,

שבוע וחודש. 
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להלן פער הנזילות ויחס הנזילות במט"י ובמט"ח בכל אחד משלושת סוגי התרחישים המפורטים

לעיל, לתקופת פרעון של חודש, ליום 31 בדצמבר 2005:

במט"ח לחודשבמט"י לחודשתרחיש/תקופה

יחסהפערהיחסהפערה
ב-%במיליוני ש"חב-%במיליוני ש"ח

20,36614.825,69818.9רגיל

15,8213.623,7728.1סטטיסטי

8,9651.415,5151.9לחץ בלאומי

11,2582.013,5632.0לחץ מערכתי

בשנת 2005 נרשמה תרומה חיובית למצב הנזילות כתוצאה ממספר התפתחויות משמעותיות:

הנזילות בשקלים גדלה כתוצאה מהנפקת כתבי התחייבות נדחים ואג"ח, וגיוס פיקדונות נדחים

ופיקדונות רגילים בסך כ-6.8 מיליארד ש"ח, לתקופות שבין 3 שנים ל-15 שנה; הנזילות במט"ח

גדלה כתוצאה מהנפקת כתבי התחייבות נדחים בסך 112 מיליון דולר לתקופה של 7 שנים, וכן

מירידה בסך 1 מיליארד דולר ביתרת ההלוואות לציבור.

מכשירים פיננסיים נגזרים 1.5

דירקטוריון הבנק קובע את המדיניות של עשיית שוק ומסחר במכשירים פיננסיים נגזרים, את היקפי

הפעילות ומגוון המכשירים המותרים לשימוש. 

עסקות הבנק במכשירים נגזרים מבוצעות עם תאגידים בנקאיים, חברי בורסה לניירות ערך

וברוקרים בחו"ל, המחויבים לעמידה בדרישות של הלימות הון או של רמת ביטחונות, וכן עם

לקוחות הבנק המחויבים בביטחונות בהתאם לנוהלי הבנק.

חדרי העסקות מיועדים לפעילות מסחרית עם לקוחות ולגידור סיכונים, במסגרת ניהול סיכוני שוק.

הפעילות מתבצעת במסגרת מגבלות ספציפיות שאישר הדירקטוריון לפעילות במכשירים פיננסיים

נגזרים. 

חדר העסקות במט"ח סוחר במגוון גדול של מכשירים פיננסיים, ובכלל זה באופציות רגילות

(vanilla) ובאופציות מורכבות, כגון: אופציות על מחיר מימוש ממוצע, ואופציותinknock,

. בשנת 2006 אישר דירקטוריון הבנק את התחלת המסחר באופציות מתקדמות יותר,outknockו-

זאת,.barrier, ו-outknockreversein,knockreverseכגון: אופציות בינאריות, אופציות 

במקביל להפעלה המתוכננת של מערכת ממוחשבת ייעודית לניהול מכשירים מסוג זה. 

ריבוי המוצרים, היקפי הפעילות וביזורם בין יחידות שונות בבנק מחייבים התמחות ותיאום בין

הגורמים השונים. לפיכך מונה מר ד. גלבוע, חבר ההנהלה, ל"קצין מכשירים פיננסיים ראשי",

האחראי מבחינה מקצועית על כל הפעילות עבור הלקוחות ועל הבקרות בנושא זה בבנק.

להלן ריכוז העיסקות ל-31 בדצמבר 2005 בהשוואה לשנה הקודמת (ערך נקוב במיליוני ש"ח):

31 בדצמבר 312004 בדצמבר 2005

11,33812,440עיסקות גידור

ואחרות:ALMעיסקות 

67,20872,131חוזי ריבית

143,673135,531חוזי מטבע

32,38228,442חוזים בגין מניות, מדדי מניות וסחורות

254,601248,544סך הכל

לפירוט בדבר המדיניות החשבונאית לרישום היתרות, ההכנסות וההוצאות מסוגי מכשירים אלה ראה באור 1(י)
— עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים.

ואחרות במכשירים נגזרים הסתכמו בכ-581 מיליון ש"חALMבשנת 2005 ההוצאות נטו מעסקות 

לעומת הכנסה בסך כ-854 מיליון ש"ח ב-2004 כולל הפרשי שערים. 

לפרטים נוספים ראה תוספת ג' לסקירת ההנהלה ובאור 20 לדוחות הכספיים.
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בנק ישראל קבע בהוראות הדיווח לציבור את הטיפול במכשירים נגזרים עלהיבטים חשבונאיים — 

133 ו-FASB.138בסיס תקני חשבונאות בינלאומיים 

ההוראות קובעות כללי חשבונאות ודיווח לגבי מכשירים נגזרים ביניהם גם מכשירים נגזרים

בחוזים אחרים. ההוראות דורשות להכיר בכל הנגזרים כנכס או(embedded)המשובצים 

התחייבות במאזן ולמדוד אותם לפי שווי הוגן, ובמקביל מכתיבה את התנאים לפיהם אפשר ליעד

נגזר לגידור נכס או התחייבות מאזנית. 

לפי הנחיות בנק ישראל עסקה מוכרת כעסקת גידור רק אם יש נכס ספציפי מגודר שעונה על מבחני

התאמה מחמירים. לכן, רוב העסקות אינן מוגדרות כעסקות גידור, אלא כעסקות "אחרות" וזאת על

אף שחלקן מיועד לחיסוי סיכונים פיננסיים הגלומים במכלול הפעילות המאזנית של הקבוצה. 

בניגוד לטיפול החשבונאי הנ"ל, דהיינו דיווח של העסקות "האחרות" במונחים של שווי הוגן,

הפעילות המאזנית המכוסה בפועל על ידי מכשירים נגזרים, אינה מדווחת לפי שווי הוגן. ההכנסות

וההוצאות מהפריטים המאזניים הללו נזקפות לדוח הרווח וההפסד על בסיס צבירה. לפיכך אין

הקבלה חשבונאית בין אופן רישום ההכנסות וההוצאות בגין העסקות במכשירים נגזרים, לבין

הפריטים המאזניים המכוסים בפועל. 

,Products)(Structuredבשנת 2005 נמשכה הפעילות במוצרים מובנים מוצרים מובנים — 

בפיקדונות ובאג"ח, המאפשרים ללקוח סיכוי לתשואה גבוהה יחסית למוצרים שגרתיים לא מובנים,

כנגד לקיחת סיכון של הפסד ריבית בנקאית. זאת בדרך כלל, מבלי לסכן את קרן הפיקדון. התשואה

במוצרים מותנית בפרמטרים כגון: טווח השתנות מוגדר מראש של שער החליפין או של שיעורי

הריבית, השתתפות בעליית מדד מניות או סל מניות. חשיפת הבנק לסיכוני שוק מפעילות זאת

קטנה מאוד, שכן ננקטת מדיניות של ניהול, בקרה וגידור פרטני ומלא של החשיפות הנובעות

ממוצרים מובנים באמצעות מכשירים נגזרים או נכסים מתאימים להתחייבויות הבנק גב-אל-גב.

הבנק פועל בשוק המעו"ף על מדד המניות רק עבור לקוחותיו ובשוקפעילות בשוק המעו"ף — 

המעו"ף על שער החליפין שקל/דולר ושקל/ארו, הן עבור לקוחותיו והן עבור עצמו תוך שמירת

בטחונות בהתאם להנחיות הבורסה לניירות ערך.

הבנק מאפשר למספר לקוחות לפעול באשראי בשוקסיכוני האשראי במכשירים פיננסיים — 

המעו"ף בתיק המורכב ממניות ומאופציות על מדד "ת"א 25" ומדד הבנקים או באופציות על שער

השקל/דולר ושקל/ארו, בתיק המורכב מנכסים והתחייבויות בשקלים ובדולר. זאת תוך מעקב שוטף

וצמוד על סיכון התיק ביחס לביטחונות ולמסגרות הפעילות המאושרות המחושבים על בסיס הנחיות

הבורסה לניירות ערך ומדיניות האשראי שדירקטוריון הבנק קבע בנדון.

לשוק המכשירים הנגזרים על בסיס השקל סחירות נמוכה בהשוואה לשוק המט"ח, והפעילות

מבוצעת במספר קטן של בנקים בארץ. לאומי הנו אחד הבנקים הפעילים בתחום זה והוא עושה שוק

ברוב המוצרים על בסיס שקלי.

חדרי העסקות נותנים שירותים מידיים הן ישירות ללקוחות הפעילים במכשירים נגזרים, והן לסניפי

הבנק העובדים מול לקוחות שאינם מקושרים לחדר העסקות.

מול חדר העסקות של הלקוחות עומד חדר עסקות הנוסטרו, האחראי על ניהול הפוזיציות בהתאם

למגבלות הספציפיות המאושרות על ידי הדירקטוריון לניהול תיקי המכשירים הנגזרים השונים.

החשיפה הנוצרת הן בבסיס והן בריבית כתוצאה מפעילות זו נכללת במסגרת המגבלות המאושרות

על ידי הדירקטוריון לחשיפות בבסיס ובריבית. 

מגבלות על הפעילות במכשירים פיננסיים נגזרים1.5.1

המגבלות על החשיפות בבסיס ובריבית, וכן מצב החשיפות בפועל, מביאים בחשבון גם את

החשיפות הנובעות מהפעילות במכשירים פיננסיים נגזרים. 
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וכד', לא נקבעו מגבלותIRS, Futures, Swaps, Forwardsלגבי הפעילות במכשירים מסוג 

נוספות מיוחדות על החשיפה בבסיס ובריבית, שכן שווים הכלכלי של מכשירים אלה רגיש בבסיס

ובריבית כמו מכשירים פיננסיים רגילים. 

לגבי הפעילות באופציות נקבעו מגבלות נוספות מיוחדות, שכן שווים הכלכלי רגיש באופן מיוחד

לשינויים בבסיס ובריבית, ובפרט לתנודתיות (לסטיית התקן) של נכסי הבסיס. להלן המגבלות

העיקריות שנקבעו לפעילות באופציות: 

מגבלה על החשיפה הפוטנציאלית האפשרית כתוצאה משינוי מהותי בשער החליפין שקל/דולר-

ובתנודתיות שלו.

מגבלות על מקסימום החשיפה המותרת בפעילות באופציות שקל/מט"ח ומט"ח/מט"ח. -

המגבלות מתייחסות למקסימום השחיקה המותרת בשווי תיק האופציות המנוהל בחדר העסקות

כתוצאה משינויים בפרמטרים כלהלן: במחיר נכס הבסיס (מגבלת דלתא וגמא), בתנודתיות של נכס

הבסיס (מגבלת ווגא), בריביות (מגבלת רו), וכתוצאה מחלוף יום עסקים (השפעת קיצור תקופת

האופציה, מגבלת טאו).

כמו כן, נקבעו מגבלות לתרחישי קיצון של שינויים בשער החליפין ובתנודתיות, וכן נקבעה לשנת

2005 חובת דיווח לדירקטוריון על הפסד מצטבר מ-2.5 מיליון דולר ומעלה.

במהלך שנת 2005 כל הפעולות במכשירים נגזרים היו במסגרת המגבלות שנקבעו. 

ביצוע המדיניות ובקרת ניהול סיכוני השוק1.6

מדיניות ניהול סיכוני השוק נדונה, מגובשת ומבוקרת במסגרת הועדה לניהול סיכוני השוק

(ALCO)בראשות מנהל סיכוני השוק ובהשתתפות בעלי תפקידים בכירים בבנק הקשורים לניהול

הנכסים וההתחייבויות.

המדיניות המגובשת בוועדה הנ"ל נדונה ומבוקרת במסגרת הועדה העליונה לניהול הסיכונים

בראשות המנכ"ל הראשי ובהשתתפות כל מנהלי הסיכונים (האשראי, השוק, התפעולי והמשפטי)

וראש האגף לבקרת ניהול סיכונים. המדיניות המאושרת על ידי הועדה העליונה מובאת לדיון

ולאישור הדירקטוריון, הקובע גם את המגבלות על היקף החשיפות לסוגיהן. כל שינוי במדיניות מובא

אף הוא לאישור הדירקטוריון.

החשיפות לסיכוני השוק, המסגרות והגבולות שנקבעו להם והסמכויות לניהולם מרוכזות ב"מסמך

החשיפות" כנדרש בהוראה 339 של בנק ישראל לניהול בנקאי תקין. 

מסמך זה כולל בתוכו את הדיווח על סיכוני השוק ברמת הבנק והקבוצה, מתודולוגיות על מדידת

סיכונים ודיווח על המגבלות ועמידה בהן, ואחת לרביע לפחות, המסמך מופץ לחברי הדירקטוריון

ומתקיים דיון ודיווח במגבלות ובמדיניות החשיפות.

מצב החשיפות בבסיס ובריבית מפורט לעיל בעמוד 150 בדוח ובבאור 16 לדוחות הכספיים.

מצב החשיפות, לרבות לסיכוני השוק, נבחן ונדון מדי שבוע ב"ועדת הנהלה לנושאים שוטפים"

בראשות המנכ"ל הראשי ובהעדרה בראשות מנהל סיכוני השוק. למנהל סיכוני השוק מלוא

הסמכויות לפעול להגדלה, הקטנה ופתיחת חשיפה חדשה במסגרת החלטות הדירקטוריון וועדת

ההנהלה לנושאים שוטפים. כל פעילות חדשה במכשירים פיננסיים, השונה משמעותית מהמכשירים

הקיימים, מובאת לאישור הדירקטוריון. למנהל סיכוני השוק גם הסמכות לפעולה מידית בתגובה

להתפתחויות חריגות בשווקים השונים ובתנאי שהפעולה איננה גורמת לחריגה מהמגבלות שנקבעו

על ידי הדירקטוריון.

מנהל סיכוני השוק מדווח מדי חודש לועדת ההנהלה בנושאים שוטפים ברשות המנכ"ל על מצב

החשיפות והעמידה במגבלות שקבע הדירקטוריון לחשיפות לסיכוני שוק ונזילות, והמנכ"ל הראשי

מדווח מדי חודש עד שישה שבועות לדירקטוריון במסגרת דוח המנכ"ל לדירקטוריון.

158



ון
רי

טו
ק

ר
די

ה
ח 

דו
ם

ול
ה

ני
י 

רכ
ד
 ו

ם
ני

כו
סי

 ל
ה

פ
שי

ח
ה

בקר הסיכונים הראשי, הכפוף למנכ"ל הראשי, בוחן את העמידה במגבלות שקבע הדירקטוריון

,ARVוהנהלת הבנק ומדווח על כך במסמך החשיפות. רמת החשיפות של סיכוני השוק על בסיס 
וכן את הנזק האפשרי להון הבנק בתרחישים קיצוניים מדווחים למנכ"ל הראשי ולמנהל סיכוני השוק,

ולדירקטוריון במסגרת דוח המנכ"ל.

אחת לרביע מתקיים בדירקטוריון דיון מפורט במדיניות החשיפות לסיכוני השוק, וכן מדווחת תמונת

המצב של העמידה במגבלות ברמת הקבוצה. הדיווח כולל גם נתונים על מצב החשיפות במונחי

ARV.בבנק ובקבוצה, וכן הנזק שיכול להיווצר לבנק מתרחישים קיצוניים

בעת אישור הדוחות הכספיים הרבעוניים והשנתיים מדווח מנהל סיכוני השוק לדירקטוריון על

העמידה במגבלות שנקבעו.

בשנת 2005 לא היו חריגות מהמגבלות שנקבעו לניהול חשיפות השוק והנזילות לסוגיהן.

סיכונים תפעוליים2.
בפעילות הבנק, כמתווך פיננסי, קיימים סיכונים תפעוליים, שבהתאם למדיניות ניהול הסיכונים, יש

לזהות, להעריך את הנזק שעלול להיגרם בגין התממשותם ולפעול למזעור הסיכוי להתרחשותם

והנזק בגינם.

סיכון תפעולי הינו "סיכון להפסד כתוצאה משיטות פגומות לעיבוד נתונים, טעויות אנוש והעדר

תהליכי בידוק ובקרה פנימיים נאותים".

ניהול הסיכונים התפעוליים מתבצע באופן הבא:

הוכן מסמך מדיניות ברמת הקבוצה, המתווה את דרכי הפעולה, המסגרות הארגוניותא.

והפונקציות הניהוליות שפועלות לשם מזעור הסיכונים התפעוליים בקבוצה.

בוצע תהליך מובנה של מיפוי הסיכונים התפעוליים ביחידות הבנק ובחברות הבנות. הוגדרב.

תהליך אחיד למיפוי הסיכונים כולל הגדרת אופן ניהול הסיכון ודרכי פעולה מומלצים (במידה

ונדרש) למזעור הסיכונים.

הוכנו נהלי עבודה המפרטים את:ג.

— תהליכי הבקרה הנדרשים למזעור הסיכונים 

— שיטת ניתוח סיכונים לפרוייקט/משימת אב בפיתוח מערכות מידע 

— אופן שילובם של מנהלי הסיכונים בתהליך פיתוח מערכות מיכוניות 

— הפעילויות הנדרשות למזעור סיכונים במערכות הפועלות בסביבת האינטרנט 

— הפעילויות הנדרשות למזעור סיכונים בתהליך מחזור חייו של מוצר 

פותחה מערכת לניהול הסיכונים התפעוליים שזוהו בארגון ולניהול אירועים עתירי סיכוןד.

תפעולי, שהתרחשו בארגון ו/או מחוצה לו.

המערך המיכוני תומך בתהליך המעקב הנדרש ליישום הבקרות מיכוניות וניהוליות שהוחלט

ליישם בארגון בגין ארועי הכשל.

מאגר המידע הניהולי שהוקם מאפשר לנתח וללמוד את המתרחש בארגון מהיבט גורמי

הכשל השונים. 

אחת לרביע מתכנס פורום בהשתתפות נציגי כל החטיבות. במפגשים דנים באירועי כשלה.

שהתרחשו בבנק, ו/או בארגונים פיננסיים אחרים וזאת כדי לקבוע דרכי פעולה למזעור הסיכוי

להישנותם של האירועים.

בעקבות תהליכי הפקת הלקחים, בגין אירועי הכשל, וסקרי הסיכונים שמתבצעים, משולביםו.

בקרות מיכוניות במערכות התפעוליות, משנים תהליכי עבודה, נוסף מידע ניהולי המסייע

PayPositiveלמנהלים בתהליך הבקרה ופותח מוצר למזעור הנזקים בגין זיופי שיקים — 
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הבנק מכין עצמו להתאוששות ממקרה אסון והמשכיות לפעילותו העיסקית. הפעילות מורכבתז.

משלושה נדבכים: 

תשתיות טכנולוגיות

תוכניות פעולה ונהלים

ביצוע תרגולים

הפעילות מרוכזת על יד צוות ניהול המשכיות עיסקית. 

ציות3.
אגף ציות החל לפעול בקבוצה, על פי דרישת הרשויות, בשנת 2001. בראש אגף הציות עומד קצין

אשר אחראי גם ליישום החוק לאיסור הלבנת הון, התש"ס-ficer)(Compliance Of2000הציות —

וחוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005.

מורכבותה והתפתחותה של הפעילות הבנקאית, מחייבת את הבנק להקפדה יתרה על קיום מכלול

החובות שחלות על התאגיד הבנקאי בקשריו עם לקוחותיו, מכח חקיקה ראשית, תקנות, היתרים

והוראות בנק ישראל.

הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 308 חייבה את הבנקים לאכוף את ההוראות הצרכניות, דהיינו,

הוראות חוק ורשויות אשר חלות על יחסי הבנק עם לקוחותיו. על פי ההוראה, בוצע סקר תשתית

אשר במסגרתו מופו ההוראות הצרכניות, הסיכונים להתרחשות אירועי חריגה מההוראות ובצידם

הוגדרו בקרות למניעתם. 

בשנת 2005 נעשה מהלך רחב היקף בבנק להדרכת עובדים ולהטמעת הוראות צרכניות, והבנק

קבע כי נושא הציות עומד בדרגת חשיבות עליונה וכי יש צורך לשדרג את מעמד ופעילות אגף

הציות.

בבנק מונתה ועדה אשר תפקידיה, לגבש תכנית להפעלת אגף הציות וקציני הציות בקבוצה,

התאמה לסטנדרטים בינלאומיים ודרישות "בזל", ובכלל זה, בין היתר, למפות ולתעדף חוקים,

תקנות והיתרים נוספים הרלבנטיים לעבודת הבנק, מעבר לנדרש על פי הוראה 308, לקבוע תהליכי

עבודה, אמצעי בקרה, נהלים והדרכה.

איסור הלבנת הון ומימון טרור4.
במהלך שנת 2005 נמשכה בבנק הפעילות הנדרשת ליישום הוראות החקיקה בנושא איסור הלבנת

הון ובכלל זה: מהלכים לטיוב נתונים ולחסימת חשבונות, הפצת פרסומים ליחידות השונות, פיתוחים

ושיפורים במערכות הממוכנות. 

במסגרת היערכות הבנק לתיקון בהוראת ניהול בנקאי תקין 411, בנושא "מניעת הלבנת הון, זיהוי

לקוחות, וניהול רישומים" אושרה בהנהלת הבנק ובדירקטוריון במרס 2005 מדיניות הבנק בנושא

איסור הלבנת הון ומימון טרור. 

אגף ציות עומד בקשר עם שלוחות הבנק בחו"ל לצורך בחינת היערכותן ליישום נושא איסור הלבנת

הון ומימון טרור. 

בוצעו מהלכים הדרכתיים שונים ובכלל זה עודכנו לומדת איסור הלבנת הון והמבחן הנלווה, אותו

מחוייבים עובדי הבנק לעבור בהצלחה.

מהלכי ההדרכה וההטמעה שבוצעו גרמו להגברת המודעות לנושא ובעקבות זאת — לגידול

משמעותי בכמות הדיווחים האיכותיים המועברים למוקד איסור הלבנת הון.

ביום 1 באוגוסט 2005 נכנס לתוקף חוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005 ("החוק").

חשיבות החוק הינה הן בהגדרת עבירות בקשר למימון טרור והן במתן כלים מנהליים ושיפוטיים

לשיפור יכולת המלחמה בטרור.

העבירות החדשות שנקבעו בחוק הינן: איסור פעולה ברכוש למטרות טרור ואיסור פעולה ברכוש

טרור. בנוסף נקבע בחוק, בין השאר, כי מי שהתבקש לעשות פעולה ברכוש במהלך עסקיו או במילוי

תפקידו והיה לו חשד סביר שהרכוש הוא רכוש טרור או שיש בפעולה כדי לאפשר, לקדם או לממן

מעשה טרור או שחשד כאמור עלה בו במועד עשיית הפעולה או בתוך 6 חודשים מהמועד האמור —

ידווח על כך למשטרת ישראל. חובת הדיווח של הבנקים במקרים אלה הינה לרשות לאיסור הלבנת

הון. לא נמסר דיווח כאמור, מהווה הדבר עבירה על פי החוק. 
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החוק כולל הוראות נוספות ובהן: הכרזת אדם זר וארגון זר כפעיל טרור וארגון טרור; חילוט רכוש

לאחר הרשעה במשפט פלילי ובהליך אזרחי; סעדים זמניים; תפיסה מינהלית של רכוש טרור

במקרים מסויימים ועוד. על פי החוק צפוי כי תצאנה הכרזות לגבי אנשים וחבר בני אדם כעל "פעיל

טרור" או "ארגון טרור". ארגונים ואנשים אלה יצטרפו לרשימת הארגונים המוכרזים כארגון טרור

מכח פקודת מניעת טרור, התש"ח-1948 ומכח תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 ("הרשימה").

החוק כולל תיקונים מסויימים לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000. כמו כן בנק ישראל התאים את

הוראת נוהל בנקאי תקין העוסקת באיסור הלבנת הון להוראות החוק.

לצורך הערכות הבנק למילוי הוראות החוק נרכשה תכנה פונטית חכמה, המתממשקת למערכות

המיכוניות השונות ובאמצעותה נבדקים הצדדים לפעולות המבוצעות בבנק מול הרשימה, הופץ נוהל

מפורט והנושא נכלל בכל המהלכים ההדרכתיים בנושא איסור הלבנת הון. 

יצויין כי מתוכנן תיקון בחקיקת משנה, אשר יגדיר ויקבע באופן פרטני את סוגי הפעולות הבנקאיות

עליהן יחולו הוראות חוק איסור מימון טרור.

רק לאחר השלמת חקיקת המשנה ניתן יהיה להשלים את הערכות הבנק לקיום הוראות החוק.

סיכונים משפטיים5.
על פי הגדרת בנק ישראל, סיכון משפטי הינו סיכון להפסד כתוצאה מהעדר אפשרות לאכוף באופן

משפטי קיומו של הסכם.

הסיכונים המשפטיים שהבנק מטפל בהם במסגרת התכנית שהוכנה כמפורט להלן, כוללים: סיכונים

הנובעים מחקיקה, תקנות, פסיקה והוראות רשויות, סיכונים הנובעים מפעילות ללא גיבוי בהסכמים

מספקים או ללא ייעוץ משפטי וסיכונים הנובעים מהליכים משפטיים. מטרת התכנית למזער סיכונים

אלה ולנהלם.

בבנק מיושמת תכנית ניהול סיכונים משפטיים. התכנית כוללת מסמך מדיניות וממשק בין מערך

הייעוץ המשפטי לבין יחידות הבנק. לגבי חברות הבנות בישראל ובחו"ל הוכן מסמך מדיניות נפרד

וכל חברה הכינה מסמך ניהול סיכונים משפטיים המתאים לפעילותה, על פי ההנחיות של מסמך

המדיניות הנ"ל.

במסגרת התכנית הושם דגש על:

איתור מוקדי הסיכונים המשפטיים המהותיים והטיפול בהם, תוך קביעת גורם אחראי ליישום

ההנחיות;

הכנת הסכמים, הנחיות ונהלים מתאימיים;

חוות דעת על השלכות הוראות החקיקה (לרבות פסיקה) והוראות רשויות, ובחינת השלכותיהן על

עבודת הבנק, והפקת לקחים בנושאים השונים.

Value)(Fairשווי הוגן 6.
בהתאם להוראות בנק ישראל, הוצג בבאור 18(ד) בדוחות הכספיים השווי ההוגן של כל המכשירים

הפיננסיים, היינו כל הנכסים וההתחייבויות הכספיים של הבנק ושל החברות הבנות. השווי ההוגן של

מכשיר פיננסי מוגדר כמחיר המשולם בין קונה מרצון למוכר מרצון.

כאשר קיים שוק פעיל, מחיר השוק מהווה את השווי ההוגן. מחירי שוק אינם קיימים לחלק משמעותי

מהמכשירים הפיננסיים של הבנק ושל חברות הבת. בהיעדר מחיר שוק, השווי ההוגן הוא אומדן

המתבסס על ערך נוכחי של תזרימי מזומנים כמפורט בבאור 18(ד).

האומדנים לשווי ההוגן מתבססים על התנאים הקיימים לתאריך הדוחות הכספיים ואינם מייצגים

בהכרח ערכי שווי הוגן עתידיים.

חישוב השווי ההוגן מתבסס במידה רבה על הערכה סובייקטיבית. לכן יש לנקוט זהירות רבה

בשימוש במידע זה, מאחר שאין בו כדי להצביע על שוויו הכלכלי של הבנק וחברות הבת וכן אין הוא

יכול לשמש להשוואה בין בנקים שונים.
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יש לציין, כי נתוני השווי ההוגן אינם מביאים בחשבון את השפעת המס במקרה וישנו פער חיובי או

שלילי בין השווי ההוגן לשווי בספרים של הנכסים ו/או ההתחייבויות המוצגים על בסיס צבירה.

הנתונים המופיעים בבאור 18(ד) בדוחות הכספיים מראים כי השווי ההוגן של הנכסים הפיננסיים

גבוה ב-1,349 מיליון ש"ח מהשווי במאזן (ב-2004 גבוה ב-901 מיליון ש"ח), בעוד השווי ההוגן של

ההתחייבויות הפיננסיות גבוה ב-1,287 מיליון ש"ח מהשווי במאזן (ב-2004 גבוה ב-1,541 מיליון

ש"ח). עיקר הפער נובע מכך שבנכסים המופיעים במאזן כלולות כבר התאמות לשווי הוגן של ניירות

ערך בתיק הזמין למכירה והתיק למסחר בסכום של כ-215 מיליון ש"ח, לעומת 543 מיליון ש"ח

בסוף 2004.

השינוי בשווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות הכספיים מעבר לרשום בדוחות הכספיים בשנת 

2005 נובע בעיקר מהירידה בריבית במשק ובמיוחד במגזר השקלי הלא צמוד, בדומה לירידה 

בשנת 2004.

החשיפה והניהול של סיכוני האשראי 7.
7.1 הבנק 

מדיניות האשראי של הבנק מתבססת על פיזור הסיכונים וניהולם המבוקר. הדבר בא לביטוי בפיצול

תיק האשראי של הבנק בין ענפי המשק השונים ועל פני מספר רב של לווים. התוויית המדיניות

בפלחי השוק המנוהלים בחברות בנות ייעודיות של הבנק בארץ ובחו"ל נעשית על ידי ההנהלה של

חברות אלו, למעט בתחומים מסוימים בהם המדיניות הינה קבוצתית.

כממלא תפקיד מרכזי במימון המשק הישראלי, נוקט הבנק באסטרטגיה של מעורבות במגזרי

הפעילות העיקריים במשק, ומעמיד אשראי למגזרים היצרניים והמסחריים לסוגיהם השונים, למגזר

הציבורי לגווניו, לפרטיים ולמשקי בית. 

הבנק עורך, תקופתית, ניתוחים של ענפי המשק השונים ומגזריו ועל פיהם מוגדרת מדיניות

האשראי הראויה לכל ענף משק. 

במסגרת מדיניות האשראי של הבנק בישראל נקבעו עקרונות וכללים אשר לפיהם יועמד, ינוהל

ויבוקר תיק האשראי של הבנק, במטרה לשפר את איכותו ולהקטין את הסיכון הגלום בניהולו.

עקרונות וכללים אלה מתייחסים הן ללקוח הבודד והן לרמה של ענפי משק וסקטורים עיסקיים. 

דירקטוריון הבנק אישר את מדיניות האשראי והביטחונות של הבנק בהתייחס למגבלות ענפיות

ועיסקיות אחרות.

בהתאם להוראות נוהל בנקאי תקין 313 של בנק ישראל, סך החשיפה ל"קבוצות לווים" לא תעלה

על 30% מהון התאגיד הבנקאי לכל קבוצה, כאשר סך החשיפה ל"ששת קבוצות הלווים הגדולות"

לא תעלה על 135% מהון התאגיד הבנקאי. 

בנק ישראל העמיד בפני הבנקים את האפשרות לעבור למדיניות חשיפה חלופית, לפיה סך החשיפה

לקבוצת לווים לא תעלה על 25% כאשר סך החשיפה לששת קבוצות הלווים הגדולות לא תעלה על

150% מהון הבנק. בשלב זה, החליט דירקטוריון הבנק שלא לאמץ את מדיניות החשיפה החלופית.

ליום 31 בדצמבר 2005 עומד הבנק בנוהל בנקאי תקין 313 באשר לקבוצת לווים וששת קבוצות

הלווים. שיעור החשיפה לששת קבוצות הלווים הגדולות למועד זה מגיע ל-118.0% מההון ליום 

31 דצמבר 2005. 

הצמיחה הכלכלית בישראל מושפעת במידה רבה ממאפייני ההתמתנות בקצב הצמיחה העולמית

בשנת 2005. בעוד שהמגמה החיובית במשק בשנת 2004 הובלה על ידי היצוא, החל משנת 2005

מסתמנת מגמה של צמצום במידת הדומיננטיות של היצוא, בפרט התעשייתי, תוך האטה בפעילות

יצוא הסחורות של ישראל וקצב מתון יותר של יבוא הסחורות והשירותים. מקורות הצמיחה של

המשק מבוססים במידה רבה יותר על הביקושים בשוק המקומי המופנים לענפי משק שונים, ביניהם

למשל ענף התיירות, כל זאת על רקע שורה של התפתחויות ייחודיות לישראל אשר יצרו תנאים

מקרו כלכליים משופרים: הפחתת שיעורי המס, התאוששות בשוק העבודה, השפעה חיובית של

תנועות ההון הנכנסות לישראל על שוק ההון וייצוב שער החליפין, כמו גם ירידה ברמת הריבית

הריאלית ושיפור במצב הביטחוני. 
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החשיפה של השוק הישראלי לסיכון הכלכלי והפיננסי העולמי, אי הוודאות הגיאופוליטית, בפרט

לאחר יישום תכנית ההינתקות, ושאלת הייצוב המתמשך של המצב הביטחוני, הם הגורמים שיקבעו

את קצב התייצבות הפעילות במשק, עוצמת השיפור במצב התיירות והמלונאות, התאוששות

ההשקעות מחו"ל והמשך המגמה החיובית בחלק מתחומי הטכנולוגיה, בעיקר בתחום הרכיבים

האלקטרוניים, התוכנה ושירותי המחשב. 

על רקע ההאטה במשק בשנים קודמות, אופיינו מגזרים רבים בארגון פעילויותיהם לצמצום כח אדם

ולהתייעלות, פעולות המשתקפות בתוצאותיהם העיסקיות. העלייה בפעילות ברוב ענפי המשק,

לרבות ראשיתה של התרחבות בענף הבניה, מסמנת שיפור מתמשך ברמת הרווחיות במגזרים

רבים.

השיפור בשוק ההון השפיע בחברות על ערך הביטחונות שבידי הבנק וצמצם את מידת הסיכון

הקיים בתיק האשראי. 

עם זאת, לנוכח אי הוודאות שעדיין קיימת, ממשיך הבנק לנקוט במדיניות אשראי זהירה ביחס לענפי

המשק ומגזרי האשראי השונים, הבנק ממשיך ומשלב במדיניותו בקרות מחמירות על אשראי בו

עלתה רמת הסיכון, פיקוח על סמכויות האשראי, הרחבת הבדיקות המוקדמות בטרם ביצוע עסקות,

קביעת קריטריונים מחמירים ביחס לסוגי העסקות והעלאת תנאי הסף לאישור עסקות כגון הגדלת

דרישות ההון העצמי והביטחונות בסוגי המימון השונים. במקביל פועל הבנק לאיתור ולתיקון ליקויים

במסמכי אשראי ובטחונות. בנוסף, הבנק פיתח מתודולוגיה לאיתור, סיווג וסימול של אשראי בעייתי

ומיישמה בקווי העסקים.

ההתפתחויות בשווקי המט"ח הבינלאומיים והתנודתיות בשערי החליפין של המטבעות השונים

והשלכותיהן על הלווים הפעילים במטבע חוץ, חייבו הגברת פעילות מעקב, פיקוח ובקרה. לצורך כך

רועננו ההנחיות המתייחסות להתאמה הנדרשת בין בסיס מטבע האשראי לבין מטבע תזרים

המזומנים המהווה את מקור הסילוק של האשראי. בנוסף, הוגדלו דרישות הביטחונות באשראי בו

קיימת חשיפה וכן הועלו מרווחי הסיכון בגין אשראי זה. 

במגמה לשפר את מגוון המוצרים ורמת השירות ללקוחות, מועמדים לרשות הלקוחות מכשירים

פיננסיים, המאפשרים ללקוחות להתגונן מפני חשיפות שער, הצמדה וריבית, ובכך לשפר את

יציבותם הפיננסית תוך כדי הורדת רמת הסיכון להם. 

במטרה לשפר את תהליך קבלת ההחלטות ואופן ישומן, נקבעו סמכויות אשראי ברמות שונות,

באופן שיענה על הצורך במענה אפקטיבי לצורכי הלקוחות. בתחום ניהול האשראי שופרו תהליכי

הבקרה והשליטה על הסיכונים על ידי העמקת תהליך ריכוזם של הלקוחות העיסקיים והמסחריים

בסניפים מתמחים והקצאת כח אדם מקצועי לטיפול בלקוחות כמתחייב מהיקף פעילותם. מורכבות

פעילותם ורמת הסיכון שלהם. 

מימון ענף הבניה והנדל"ן, המרוכז במערך נפרד, נעשה תוך שימוש בכלי ניתוח ומעקב ספציפיים

המסייעים לבנק בתהליך קבלת ההחלטות והבקרה בליווי הפיננסי הניתן לפרויקטים השונים. 

מימון ענף זה נעשה בהקפדה על גיוון תיק האשראי תוך הבחנה בין המגזרים השונים — מגורים,

נכסים מניבים בייעוד למסחר ומשרדים, בניה לתעשייה ומסחר ובין אזורים גיאוגרפיים שבהם

מוקמים הפרויקטים בהתאם לביקושים הרלוונטיים.

Lending”)(“Constructionחלק מהותי ממימון הבנייה נעשה במתכונת "הפרויקט הסגור" 
המאופיין בבחינה תקופתית ומעקב צמוד, תוך הסתמכות וסיוע ממפקחי בנייה חיצוניים.

בנכסים הממומנים שלא באמצעות מתכונת "הפרויקט הסגור" קיימת הקפדה על תשלום ריבית בגין

האשראי באופן שוטף.

כחלק מאסטרטגיית הבנק לממן לקוחותיו בכל המקומות בהם הם פועלים ומתוך מגמה לפזר

הסיכונים, נוהג הבנק להשתתף במימון נדל"ן בחו"ל. המימון מתבצע ללקוחות סלקטיביים, באופן

מבוקר, במדינות מועדפות ובהתחשבות בסיכון המדיני והכלכלי של המדינה, תוך בחינה מדוקדקת

של הפרויקטים, כאשר שלוחות הבנק בחו"ל או בנקים מקומיים מלווים את הפרויקטים. הבנק עוקב

באופן הדוק על היקף חשיפתו לענף הנדל"ן במדינות השונות ברמה הקבוצתית.
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מימון רכישת אמצעי שליטה לסוגיו כולל אשראי שניתן ללווה, כאשר מקור ההחזר הינו התאגיד

שאת רכישת אמצעי השליטה בו הבנק מממן. במסגרת מדיניות האשראי של הבנק, הוחמרו

דרישות הבנק במימון רכישת אמצעי שליטה, לגבי ההון העצמי הנדרש, לגבי הבטחונות וכן לגבי

התנאים האחרים. בחלק מהעסקאות הקיימות, הבנק דרש וקיבל חיזוק בטוחות. 

בתאגידים,בנק ישראל קבע בהוראות ניהול בנקאי תקין מגבלות למימון רכישת אמצעי שליטה 

אלא-recoursenonהבנק עומד בהן. מדיניות הבנק היא שלא לממן רכישת אמצעי שליטה על בסיס 

במקרים חריגים וזאת תוך שמירה על עקרונות ברורים. ככלל, מקפידים כי עיסקאות אלו תבוצענה כך

שאמצעי השליטה הנרכשים מקנים ביום העמדת האשראי שליטה בנרכש.

לצורך טיפול בעסקאות מורכבות של מימון השקעות בפרויקטים של תשתית (תחנות כח, מתקני

וכו') קיימת בבנק יחידה מיוחדת הבוחנת את העסקאותTBOהתפלה, כבישי אגרה, פרויקטים 

ובונה את חבילת המימון, כולל שיתוף אפשרי של גורמים משוק ההון במימון העיסקה. 

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

העמדת האשראי, ודגש מיוחד ניתן לכושר ההחזר של הלקוח כקריטריון למתן האשראי לעומת

המשקל שניתן לביטחונות המקובלים. 

הביטחונות מותאמים לסוגי האשראי שהם מבטיחים, תוך כדי 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. במקרים מסוימים, שבהם הנתונים מצדיקים

זאת, הבנק מסתפק בביטחונות חלקיים כשלגבי החלק הבלתי מובטח הוא נסמך על חוסנו ויכולתו

שונות. (Covenants)המוכחים של הלקוח, תוך קביעת התניות 

לבעלי הסמכויות להעמדת אשראי הוענקו גם סמכויות לאישור ביטחונות לסוגיהם על פי גודל

האשראי. לגבי סוגים מסוימים של ביטחונות הוגבלו הסמכויות לקבלתם, וזאת במטרה להעלות את

דרג מקבלי ההחלטה. 

בבנק קיימת מערכת ממוחשבת המאפשרת הפקת מידע אודות סוגי הביטחונות. לגבי הביטחונות

השונים קיימות הוראות באשר לאופן ניהולם, קביעת שוויים (תוך שימוש בשמאים חיצוניים, נתונים

פיננסיים וכו'), הטיפול בקבלתם והמעקב אחר שינויים בהם ובשווים. בעלי הסמכויות לאישור אשראי

פועלים על פי מדיניות שנקבעה באשר לשיעורים אלה המחושבים באופן אוטומטי על ידי המערכת

הממוחשבת בהתאם למדיניות שנקבעה. 

האגף לאשראים מיוחדים מרכז את הטיפול בלקוחות הבעייתיים של הבנק אשר מועברים אליו

לטיפול על פי קריטריונים שנקבעו על ידי הנהלת הבנק. מטרת הטיפול, בראש ובראשונה, היא

שיקום הלקוח ושיפור כושרו הפיננסי ויכולת שירות החוב שלו. בהעדר יכולת כזאת, פועל האגף

לגביית החוב תוך מזעור הנזק לבנק. 

בבנק מתקיים תהליך הפקת לקחים בו נוטלים חלק מנהלים מיחידות הבנק השונות. במסגרת

תהליך זה הוקמו ועדות הפקת לקחים בחטיבות השונות וכן ועדת הפקת לקחים ברמת בנק.

הוועדות הנ"ל מתכנסות אחת לתקופה על מנת לדון במקרי הצלחה או כשלון, לנתח את ההשלכות

והמשמעויות של ממצאי הדיון ולגבש המלצות לצורך שיפור תהליכי העבודה והגברת האפקטיביות

העיסקית. המלצות אלה משתקפות בשינויים במדיניות האשראי והביטחונות, בתיקון נהלי העבודה

בבנק ובעדכון תוכניות ההדרכה. 

במאמץ מתמיד לשיפור המקצועיות והמומחיות של העובדים העוסקים באשראים, מופעלים אמצעים

רבים בהדרכה ובהשתלמויות מקצועיות בכל הרמות. קיימת עלייה במינון הקורסים, והתמקדות

בשיפור המקצועיות על פי התמחויות בקווי עסקים ובסוגי לקוחות. 
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במקביל מושקעים מאמצים רבים בשיפור כלי הבקרה ומערכות מידע ממוחשבות העומדים לרשות

מקבלי ההחלטות באשראי. באשראי הפרטי, בנוסף למעקב הרצוף אחר הפעילות בחשבונות

והתאמת מסגרות העו"ש וכרטיסי האשראי לפעילות זו, חידוש האשראי והתאמתו מחדש לרמת

הפעילות בחשבון מתבצעים תוך הסתייעות במערכות תומכות החלטה. 

על בסיס(Credit Scoring)העמדת אשראי עד תקרה מוגדרת, נבחנת באמצעות מערכת דירוג 

רמת הסיכוי והסיכון הגלומה בחשבון. האשראי העיסקי והמסחרי וכן לקוחות פרטיים גדולים

הפועלת בבנק. מערכת זו  שופרה(Credit Rating)מדורגים באמצעות המערכת לדירוג לווים 

מיכונית והותאמה למאפיינים העכשוויים של האשראי. המערכת הותאמה למאפיינים העכשווים של

האשראי ולהתמודדות עם מגוון הלווים בענפי המשק השונים, ברמת מורכבותם, בביצועיהם

הפיננסיים, בהיקף הביטחונות וגודלם. דירוג הלווים מסייע בידי ההנהלה בתהליך קבלת החלטות

האשראי ובמעקב אחר איכותו לאורך זמן. חישוב ההון בגין סיכוני האשראי תלוי בהסתברות

, בהיקף החשיפה בגין (PD-Probability of Default)שהלווה יכנס לכשל בתקופה נתונה 

, בתוחלת ההפסד מהלווה בהינתן כשלAt Default)(EAD-Exposureהלווה בעת הכשל 

(LGD-Loss Given Default),מערכת זו ביחד עם מערכת המדידה של רווחיות הלקוח .

מאפשרת ביסוס קשר בין רמת הסיכון והתשואה עליו. 

הבנק פועל להתאמת מערכות ניהול הסיכונים להוראות הצפויות הנובעות מהמלצות וועדת בזל

בדבר הקצאת הון על פי סוגי הסיכונים ורמותיהם. 

במסגרת האגף לבקרת ניהול סיכונים ובכפיפות למנהל הכללי הראשי פועלת "היחידה לבחינת

יחידה(Loan Review)אשראי" המבצעת באופן שוטף הערכה של רמת הסיכון של לקוחות הבנק 

זו פועלת בנפרד מצוותי האשראי של הבנק, ובאופן בלתי תלוי בהם, ותפקידה, בין השאר, לאמת

את מהימנות הדירוגים אשר נקבעו על ידי המערכת לדירוג לווים. 

הבנק בוחן באופן שוטף את תיק האשראי במטרה לאתר, מוקדם ככל הניתן, לווים שבהם עלתה

רמת הסיכון והחשיפה, והזקוקים לתשומת לב ניהולית מיוחדת וליווי צמוד, על רקע מאפייני סיכון או

כתוצאה מתנאים כלכליים/משקיים העלולים להשפיע על מצב הלווים, במטרה לשפר את מצבם.

הערכת עומק הבעיה נעשית תוך הפעלת שיקולים עיסקיים על ידי הגורמים העיסקיים המטפלים

בלווה. 

בהתאם לנהלים מתקיימות בדיקות של החובות במטרה לקבוע את דירוג הסיכון שלהם ובמקרה

הצורך לבצע הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים. 

הפרשה ספציפית לחובות מסופקים מבוצעת על פי בחינה של היקף החשיפה אצל הלווים השונים,

פרטנית לגבי כל לקוח. חישוב ההפרשות הספציפיות מתבסס על הערכה בדבר יכולת הלקוח

להמשיך ולפעול, בשילוב עם ניסיון עבר והערכה ריאלית של יכולת מימוש הבטוחות. החישוב נסמך

על המידע הקיים לגבי החייב, כגון: מצבו העיסקי של החייב, הסביבה העיסקית בו הוא פועל, דירוג

האשראי שלו, מידת עמידתו בהתחייבויותיו בעבר ואמידת ערך הביטחונות שבידי הבנק. הסריקה

היסודית, ותהליכי העבודה הנוספים המתקיימים בעקבותיה, מבטיחים כי כל החובות הבעייתיים

מסווגים בסמלי החוב המתאימים, ובעיקר מבטיחים כי חובות שאותרו כבעלי פוטנציאל להפוך

לבעייתיים מטופלים על ידי הגורמים העיסקיים לשיפור מצבו של החוב תוך הקדשת מלוא תשומת

הלב הנדרשת.

כמו כן, חישוב ההפרשה נסמך על אומדנים לגבי הפסדים צפויים בגין אשראים וחבויות אחרות.

להערכות ולאומדנים עשויה להיות השפעה מהותית על גובה ההפרשה לחובות מסופקים.

על פי הגדרות של בנק ישראל נקבע סיווג החובות וגובהן של הפרשות לקרן ו/או ריבית, וכן הצורך

בחישוב הפרשה נוספת בגין סיווגים מסויימים. 

כחלק מהאמצעים שמפעיל הבנק לניהול סיכוני האשראי, פותחה מתודולוגיה לאיתור וסיווג חובות

בעייתיים הבנק נערך ליישומה בכל קווי העסקים. המתודולוגיה כוללת תהליך עבודה רבעוני מובנה

שבמסגרתו נערכת סריקה יסודית של תיק האשראי תוך שימוש במספר קריטריונים המהווים

התראה מוקדמת להפיכתו של חוב לבעייתי. פן נוסף של המתודולוגיה שהופעלה מטפל בבחינה

שיטתית של נאותות ההפרשה לחובות מסופקים בגין החובות שיש לבנק ספק בגבייתם, תוך קביעת

קריטריונים בסיסיים לאופן בו יש לחשב את ההפרשות לחובות מסופקים בהתאם למאפייני החוב,

אולם תוך הותרת מקום לשיקול דעת הנהלת הבנק.
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בכל אחת משלוחות הבנק בחו"ל מאושרת מדיניות האשראי של השלוחה על ידי הדירקטוריון7.2

המקומי, זאת לאחר התייעצות עם מנהל סיכוני האשראי של הבנק בארץ. כמו בארץ, גם בשלוחות

בחו"ל, מבוססת מדיניות האשראי על פיזור הסיכונים בין ענפי המשק השונים תוך קביעת מגבלות

לחשיפה לענפי משק שונים ולמגזרי פעילות שונים. בנוסף, במסגרת מדיניות האשראי נקבעה

מדיניות ביטחונות הכוללת עקרונות וכללים באשר לסוגי הביטחונות השונים, שיעור ההשענות ועוד.

כל זאת, תוך התאמה ובכפיפות לכל התקנות והוראות הבנקאות בכל אחת מהמדינות. בכל שלוחה

נקבעו סמכויות למתן אשראי ברמות השונות. בנוסף, בשלוחות בהן ניתן אשראי מסחרי מתקיים

תהליך של דרוג לווים בהתאם לרמות סיכון, ובשלוחות בהן היקף האשראי משמעותי, פועלת יחידה

לבחינת אשראי המבצעת באופן שוטף בחינה של רמת הסיכון של לקוחות הבנק. 

כנגד סיכוני האשראי והסיכונים האחרים עומדים מקורות ההון העצמי כולל זכויות בעלי מניות

חיצוניים, שהסתכמו ב-31 בדצמבר 2005 בכ-16,205 מיליון ש"ח (ב-31 בדצמבר 2004 בכ-15,262

מיליון ש"ח).

כמו כן, קיימת הפרשה כללית והפרשה נוספת לחובות מסופקים בהיקף של 1,040 מיליון ש"ח. 

יחס ההון הראשוני לרכיבי הסיכון הגיע ב-31 בדצמבר 2005 ל-7.46% ואילו יחס ההון המשני לרכיבי

הסיכון הגיע ל-4.0% יחס סך כל ההון לרכיבי הסיכון הגיע ל-11.55% בסוף 2005, לעומת 11.25%

בסוף 2004.

סיכון אשראי בפעילות במכשירים נגזרים8.
הסכום הנקוב של עיסקה במכשירים נגזרים אינו משקף את סיכון האשראי שלה. סיכון האשראי

נמדד על פי סכום ההפסד המרבי, לפי תרחישים, שהבנק עלול לשאת בו אם הצד הנגדי לעיסקה

לא יעמוד בתנאי העיסקה, וזאת לאחר ניכוי הסכמי קיזוז הניתנים לאכיפה.

סיכון האשראי למועד מסוים מוגדר כסך ההפסד או הרווח הנוצר בעיסקה לאותו מועד בתוספת

סיכון פוטנציאל להפסד עתידי נוסף, ופוטנציאל זה מוערך על פי רמת התנודתיות הצפויה בנכס

הבסיס, ועל פי משך התקופה שנותרה עד הפירעון הסופי של העיסקה.

לצורך בקרת סיכוני האשראי במכשירים נגזרים, מופעלת מערכת ממוחשבת לבקרת חשיפה אשראי

הבודקת את חשיפת הלקוח בכל רגע נתון ובהתייחס למצבי שוק משתנים.

דרישת הביטחונות של הבנק מהלקוח נגזרת מהסיכון כפי שתואר לעיל, ועל כן נקבעה בצורה

מדויקת לכל לקוח בנפרד.

ללקוח בעל חבויות נוספות בבנק, סיכון האשראי הנובע מהמכשירים הנגזרים נכלל בתוך כלל

חבויות הלקוח בבנק.

הערכות לקראת בזל 92.
וועדת בזל לפיקוח בנקאי פירסמה בנובמבר 2005 את הנוסח האחרון של האמנה למדידת והלימות

הון (בזל 2) שאמורה להיות מיושמת, לאחר הנחיות של הבנקים המרכזיים. האמנה מושתתת על

שלושה בסיסים: דרישות הון מזעריות, פיקוח שליטה ובקרה על הלימות ההון ומדיניות בקשר עם

גילוי מידע לציבור. מידע כזה ישלים את דרישות ההון המזערי והפיקוח הנדרש, ויאפשר לשוק

להעריך סיכון הבנק.

המטרות המוצהרות של אמנת בזל הן לחזק את איתנות ויציבות המערכת הבנקאית העולמית,

לשפר הליך ניהול הסיכונים, למסד הקשר בין ניהול הסיכון וניהול האסטרטגיה העיסקית של

הבנקים להשגת יעדיהם. נדרשת מהבנקים יכולת הערכת סיכונים והבנה בניהולם, ואילו הגורם

המפקח נדרש לוודא כי הבנקים, בהערכתם את הסיכונים העומדים בפניהם, וההון הנגזר מהם,

יוכלו לעמוד גם בתרחישים בלתי צפויים.

דרישות ההון המזערי החדשות מתייחסות, בנוסף לסיכוני אשראי ושוק, אליהם נדרשים הבנקים

להתייחס זה מכבר, גם לסיכונים תפעוליים. בנוסף, נדרשים שינויים נכבדים בדרישות ההון בגין

סיכוני אשראי. בשני ההקשרים, הן של סיכוני אשראי והן של סיכונים תפעוליים, מציעה הוועדה

שלוש חלופות לחישובי הון מזערי. החלופות מאופיינות ברגישות סיכון הולכת וגדלה. בנקים,

והפיקוח על הבנקים, אמורים לבחור השיטה המתאימה לרמת ניהול הסיכון בה הם נוקטים.
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באוקטובר 2004 פרסם בנק ישראל טיוטת קוים מנחים בנושא דירוג אשראי (להלן — טק"מ) במכתב

ההסבר המתייחס לטיוטא מציין בנק ישראל כי: "המסמך הינו הראשון בשורה של צעדים פיקוחיים

שמטרתם להחיל, בסופו של דבר, בישראל מסגרת להלימות הון העולה בקנה אחד עם העקרונות

שנקבעו על ידי ועדת בזל מיום 26 ליוני 2004, להלן "בזל 2". (בשלב זה מפורטות בטק"מ הנחיות

בהתייחס לדרוג אשראי לחברות בנקים ומדינות).

בגין סיכוני האשראי מוצעות על ידי "בזל 2" שתי גישות להקצאת הון — גישה סטנדרטית וגישת

. (Internal Rating Based)מודלים פנימיים 

הגישה הסטנדרטית דומה לשיטה הנהוגה כיום ובמסגרתה נעשה שימוש בדירוג אשראי חיצוני של

לווים. בגישת המודלים הפנימיים שתי שיטות, הבסיסית והמתקדמת.

בשיטות אלה, על בסיס דרוג הסיכון הפנימי הניתן ללווה נדרש הבנק לאמוד מספר משתנים

המהווים פרמטרים עיקריים במודלים כמותיים סטטיסטיים לניהול סיכוני האשראי, שעל בסיסם

יחושב ההון הנדרש לניהול סיכונים אלה. בגישות אלה, סכומי ההון הנדרשים נובעים ותלויים

בגודלם של משתנים אלה. ההבדל בין שתי גישות המודלים הפנימיים היא במספר הפרמטרים

הנאמדים באופן עצמאי על ידי הבנק: בגישה הבסיסית מכתיב הבנק המרכזי את כל הפרמטרים

פרט לפרמטר אחד שנאמד על ידי הבנק (ההסתברות לכשל) ואילו בגישה המתקדמת נאמדים כל

הפרמטרים על ידי הבנק.

כבסיס עיקרי ליישום הנחיות בזל 2 רואה בנק ישראל שני נושאים עיקריים בהם יש לפעול בקדימות

— איסוף נתונים חיוניים לבניית המערכות ותיקופן, והטמעה של מערכות דרוג פנימיות מתקדמות

בתהליכי ניהול, שליטה ובקרה, תוך שינוי תרבות ארגונית והתאמה לניהול מתקדם של סיכוני

האשראי.

במסגרת הערכות הבנק ליישום הנחיות בזל 2 ובהמשך לפעילויות שבוצעו במהלך 2004-5 הוקמה

בסוף 2005 מנהלת פרוייקט, שתפקידה לנהל, לרכז, לתאם ולפקח בין/על גורמים המעורבים

בפרוייקט ולהביא בסופו של דבר ליישום הנחיות באזל 2 בתחום סיכוני אשראי בבנק. 

כפי שהוזכר לעיל, וכנובע מהנחיות בזל 2 שבטיוטת קווים מנחים, נערך הבנק להתאמת שינויים

נדרשים במערכות התשתית, ולאיסוף הנתונים הנדרשים על מנת לאמוד את משתני הסיכון.

התאמת המערכות, בניית מאגרי נתונים וקישור המערכות יחייבו השקעת משאבים ניכרים בשנים

הקרובות. 
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מצב ההצמדה, התקופות לפרעון ומצב הנזילות

מצב ההצמדה והתקופות לפרעון א.

בהתאם למדיניות ניהול מאזני ההצמדה, מושקע ההון הפנוי* בנכסים שקליים לא-צמודים, בנכסים

צמודים למדד, ובנכסים מטבע חוץ וצמודים למטבע חוץ, הכוללים את ההשקעות בחו"ל. מימון כל

ההשקעות של הבנק בחו"ל ממקורות במטבע חוץ מונע חשיפת בסיס בגינן.

* הון פנוי — סך מקורות ההון ועתודות מסוימות, בניכוי השקעות בחברות מוחזקות ובנכסים קבועים.

ב-2005 נמשכה מגמת הירידה במשקל פיקדונות הציבור בסך הנכסים הכספיים של הציבור, לצד

גידול במשקל תיק ני"ע של הצבור: בעוד שהיקף פיקדונות הציבור גדל בשנת 2005 בשיעור של

5.8%, חל בתקופה זו גידול משמעותי בהיקף תיק ניירות הערך של לקוחות הבנק, בשיעור 34.5%

מזה בקרנות הנאמנות 24.0%. 

בפרק הדן בחשיפה לסיכונים בעמודים 159-149 מובאים פרטים בקשר עם חשיפות הבסיס במאזני

ההצמדה. 

המגזר השקלי הלא צמוד

עיקר הפעילות במגזר השקלי הלא צמוד מתרכזת בתקופות הקצרות, עד שנה.

ברביע הראשון של השנה חלה ירידה משמעותית בהיקף פיקדונות הציבור בעיקר בשל הסטת

כספים לשוק ההון. עיקר המשיכות בוצעו מפיקדונות לתקופות קצרות, עד שלושה חודשים.

החל מהרביע השני חל שינוי במגמה ועד לסוף השנה נרשמה צבירה בפיקדונות בעיקר לתקופות

קצרות. 

בסיכום שנתי נרשם גידול בסך 1.1 מיליארד ש"ח, ובשיעור 1.4% בהיקף הפיקדונות השקליים.

בסוף שנת 2005 קיים עודף נכסים לתקופה של שלושה חודשים עד שנה לעומת עודף התחייבויות

משמעותי בשנת 2004, זאת בעיקר בשל גידול בהיקף הנכסים הקצרים על חשבון קיטון בהיקף

הנכסים לתקופות ארוכות יותר.

המגזר הצמוד למדד

רוב העסקאות במגזר זה מתבצעות לתקופות ארוכות משנה, וממוקד בגיוס פיקדונות מהציבור

המעדיף לשמור על ערכו הריאלי של החסכון.

מגמת ירידה בהיקפי החסכון המדדי שהחלה בשנת 2003, נמשכה גם בשנת 2005.

היקף ההפקדות בחסכון (בבנק) עמד על כ-40% בלבד מהיקף החסכון שהגיע לפדיון או נמשך

בנקודת יציאה.

במקביל לירידה בהיקפי החסכון גויסו כתבי התחייבות נדחים בהיקף משמעותי.

בשנת 2005 היה גידול בסך 4.2 מיליארד ש"ח בהיקף תיק האג"ח וכתבי ההתחייבות הנדחים

וקיטון בסך 1.8 מיליארד ש"ח בהיקף פיקדונות הציבור. 

מגזר מט"ח

מרבית הפיקדונות במגזר זה מגויסים לתקופה של עד שלושה חודשים. על פי נסיון העבר, חלק

גדול מהפיקדונות במגזר מטבע חוץ, המופקדים לתקופות קצרות משנה, ובכלל זה גם פיקדונות לפי

דרישה, מופקדים בבנק מחדש, בתהליך רצוף ומתמשך, שרגישותו אינה גבוהה למצב במשק ולמצב

בשווקים הפיננסיים. 
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במהלך שנת 2005 נרשם גידול משמעותי בסך 12.7 מיליארד ש"ח, ובשיעור 13.7% בהיקף

הפיקדונות במגזר. מרבית הגידול — בפמ"ח.

באשראי לציבור חל קיטון בשעור של כ-1.3%.

במקביל חל שיפור ברמת הנזילות במט"ח כתוצאה מהגדלת ההפקדות בבנקים קורספונדנטים

ומהגדלת ההשקעה בתיק ניירות הערך הזרים. 

להלן תמצית מצב מאזני ההצמדה תוך חלוקה לפי תקופות לפרעון כולל מכשירים נגזרים (ללא

פריטים לא כספיים) הכולל גם את תזרימי פרעונות הריבית (פירוט נוסף ראה בבאור 17 לדוחות

הכספיים).

ליום 31 בדצמבר 2005עודף נכסים על התחייבויות

מטבע חוץמטבע
כולל צמודצמודישראלי

סך הכלמטבע חוץמדדלא-צמוד

במיליוני ש"חהתקופה שנותרה עד לפרעון:

(24,105)(22,559)22(1,568)עד חודש

(1,407)(2,967)(2,915)4,475מחודש ועד שנה

1,3662,05525,99629,417משנה עד 5 שנים

4,9293,3851,6809,994מ-5 ועד 10 שנים

1,0095,0822,8148,905מעל 10 שנים

5443,206(54)2,716ללא מועד פרעון

12,9277,5755,50826,010סך הכל 

ליום 31 בדצמבר 2004עודף נכסים על התחייבויות

מטבע חוץמטבע
כולל צמודצמודישראלי

סך הכלמטבע חוץמדדלא-צמוד

במיליוני ש"חהתקופה שנותרה עד לפרעון:

(22,604)(26,028)1,9591,465עד חודש

(3,486)998(2,762)(1,722)מחודש ועד שנה

53519526,70427,434משנה עד 5 שנים

4,9534,8241,52411,301מ-5 ועד 10 שנים

2775,9492,2058,431מעל 10 שנים

7104,351(20)3,661ללא מועד פרעון

9,6639,6516,11325,427סך הכל 

תיאור עיקרי המדיניות, אמצעי הפיקוח ומימוש המדיניות, והמגבלות הנהוגות בניהול סיכוני השוק,

ובכלל זה סיכוני הבסיס והנזילות, מובאים בפרק "החשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם" בעמודים

195-149 לעיל.
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מצב הנזילות וגיוס מקורותב.

כללי

בשנת 2005 נמשכה הצמיחה שאפיינה את המשק בשנתיים האחרונות. המשק הישראלי התאפיין

ביציבות יחסית, וזאת על רקע זעזועים פוליטיים, אסונות טבע כבדים והתמתנות בקצב הצמיחה

בעולם. 

השקל נחלש ביחס לדולר ב-6.85% והתחזק ביחס לארו ב-7.32%. החלשות השקל מול הדולר נבעה

ברובה מהשפעות חיצוניות למשק (היחסים בין המטבעות בעולם). יחד עם זאת, ההשפעות

המקומיות; העלייה באי הודאות הפוליטית וצמצום פערי הריבית בין השקל לדולר תרמו אף הם

להחלשות השקל. 

מדד המחירים לצרכן (מדד בגין) עלה בשיעור של 2.4%, המצוי בתחום יעד יציבות המחירים. חלק

ניכר מעליית המדד נבע מפיחות השקל מול הדולר ומעליית מחירי הנפט בעולם. 

במהלך שנת 2005 הועלתה ריבית הבנק הפדרלי בארה"ב בשיעורים מדודים, בשיעור מצטבר של

2.0% עד לרמה של 4.25% בסוף השנה. 

בראשית שנת 2005 הוריד בנק ישראל את הריבית המוניטרית בשיעור 0.2%, לרמה של 3.5%, אשר

נשמרה עד לסוף ספטמבר 2005. בסוף השנה, לאחר שלוש העלאות רצופות של הריבית ברביע

הרביעי, עמדה הריבית המוניטרית בסוף 2005 על שיעור של 4.5%. 

מצב הנזילות

המערכת — 

במהלך שנת 2005, גדל היקף הנפקות המק"מ על ידי בנק ישראל ב-12 מיליארד ש"ח, במקביל

לצמצום בהיקף המכרזים המוניטריים להפקדת פיקדונות בבנק ישראל ב-12 מיליארד ש"ח. היקף

המכרזים בסוף דצמבר 2005 היה כ-4 מיליארד ש"ח.

ב-18 ביולי 2005 עם סיום העיצומים במחלקת המט"ח בבנק ישראל, החליט בנק ישראל לפרוע את

הקיימים, בהדרגה על פני חודש, ולא לקיים מכרזים חדשים לעת עתה. לפיכך,Swapמכרזי ה-

בסוף דצמבר עומדת על אפס (בהשוואה לכ-6 מיליארד ש"ח ב-31 בדצמבר 2004). Swapיתרת ה-

יתרת החזקות המערכת הבנקאית במק"מ בסוף דצמבר 2005, עמדו על כ-13 מיליארד ש"ח, גידול

של כ-6 מיליארד ש"ח בהשוואה לדצמבר 2004.

(הסכם מכר חוזר) על מק"מ לשנה,Repoהחל מחודש מרס 2004 הפעיל בנק ישראל מכרז מסוג 

לתקופת החזקה של שבועיים. היקף המכרזים קטן מאד ועמד בסוף 2005 על 200 מיליון ש"ח.

לסכום של 500 מיליון שקל, תוךRepoהחל מחודש מרס 2006 הגדיל בנק ישראל את היקף מכרז 

קיצור טווח ההחזקה לשבוע והגדלת תדירות המכרז משבועיים לשבוע.

ביום 16 באוגוסט 2005 הודיע בנק ישראל על שינויים בכלים המוניטריים להפעלת מדיניות הריבית

השוטפת, להלן עיקרם:

החל מ-1 בספטמבר 2005 מעמיד בנק ישראל לבנקים "חלון להלוואה מוניטרית", ללא מכסה, כנגד

בטחונות, בריבית של 1% מעל ריבית בנק ישראל, שהיא הריבית המוצהרת מדי חודש על ידו. 

לצד ההלוואות המוניטריות מפעיל בנק ישראל כלי מוניטרי חדש — "חלון להפקדת עודפי נזילות"

בבנק ישראל, ללא מכרז, בריבית הנמוכה ב-1% מריבית בנק ישראל. במקביל, הופסק תשלום ריבית

על עודפי הנזילות.

השימוש בכלים אלה נוצל על ידי המערכת הבנקאית בתדירות נמוכה וסכומם זניח יחסית.
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החל מיום 1 בנובמבר 2005 ביטל בנק ישראל את ההסדר הקיים המאפשר לבנקים לבצע העברות

בין-בנקאיות ערך יום קודם. במקביל, הופחתה ריבית החובה בגין יתרת חובה בבנק ישראל לשיעור

של ריבית בנק ישראל ובתוספת של 2%. 

במהלך שנת 2005, נמשך השינוי בתמהיל הנכסים הכספיים של הציבור, על רקע שיעור הריבית

הנמוך, תוך מעבר מפיקדונות לשוק ההון. בהיקף האשראי הבנקאי היה גידול ריאלי נמוך המוסבר

בעיקר בהתרחבות הניכרת של האשראי החוץ בנקאי לסקטור העיסקי שהיווה תחליף לאשראי

הבנקאי. 

הבנק — 

לאומי משתתף, באופן שוטף, במכרזי הפיקדונות אשר מקיים בנק ישראל. לסוף דצמבר 2005, לא

הפקיד לאומי פיקדונות בבנק ישראל. 

מבנה הנכסים וההתחייבויות של הבנק מצביע 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. 

לבנק תיק ניירות ערך (בשקלים ובמט"ח) נזיל ואיכותי בהיקף של כ-30.1 מיליארד ש"ח, המושקע

+. Aבעיקר באג"ח ממשלתי בארץ או בניירות ערך זרים שדרוגם הממוצע 

לפרטים בדבר שעבודים שייצר הבנק על תיק ניירות הערך שלו ראה בעמוד 74 לדוח.

שיעור הנכסים הנזילים של הבנק — מזומנים ופיקדונות בבנקים וניירות ערך (לא כולל מניות) עמד

על 36.2% מסך הנכסים של הבנק ליום 31 בדצמבר 2005, בהשוואה ל-34.6% ב-31 בדצמבר 2004.

שיעור הנכסים הנזילים כאמור ביחס לסך ההתחייבויות עמד על 39.0% (2004 — 37.3%). 

לאומי מקיים מעקב שוטף אחר מצב הנזילות שלו ואחר מדדים המשקפים שינוי בסיכון הנזילות

באמצעות מודל שפותח ב-2004, בהתאם להוראת בנק ישראל. ההנחות השונות, העומדות בבסיס

המודל נבחנות ומתעדכנות בהתאם להתפתחויות שחלות בפרמטרים שהשפעתם מהותית על מצב

הנזילות. 

בפרק הדן בחשיפה לסיכונים בעמוד 154 מובאים פרטים נוספים בקשר עם החשיפה בניהול

הנזילות. 

גיוס המקורות (בבנק)

בשנת 2005, על רקע רמת הריביות הנמוכה והאופטימיות בשוקי ההון, נמשכה המגמה של הסטת

כספי הצבור מפיקדונות להשקעה בשוק ההון. 

יתרת פיקדונות הציבור בבנק עלתה במהלך שנת 2005 ב-10.1 מיליארד ש"ח, 5.7%. עיקר העלייה

חלה במגזר המט"ח שעלה בשיעור של 12.3%. בניכוי השפעת השינויים בשער השקל ביחס

למטבעות הזרים, בעיקר הפיחות ביחס לדולר, הגידול ביתרת פיקדונות הציבור הסתכם בכ-8.3

מיליארד ש"ח. 

היקף הצבירה של לקוחות לאומי בקרנות הנאמנות הסתכם בסך של כ-5.5 מיליארד ש"ח. לאחר

צבירה חיובית בסך של כ-7.5 מיליארד ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של השנה. ברביע

הרביעי נרשמה צבירה שלילית בקרנות הנאמנות. בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות הסתכמה

הצבירה השלילית בשנת 2005 בסך של כ-0.4 מיליארד ש"ח. 

היקף תיק ניירות הערך של לקוחות הבנק גדל ב-42.6 מיליארד ש"ח במהלך התקופה הנסקרת,

כתוצאה מזרימת כספים חדשים ועלייה בשווי השוק. 
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במטרה להרחיב את בסיס ההון של הבנק גויסו, ברביע הראשון של השנה פיקדונות נדחים צמודים

למדד בסך של 0.5 מיליארד ש"ח, לתקופה של 7 שנים. ביולי 2005 גייסה חברת הבת לאומי למימון,

הזרוע המנפיקה של לאומי, 1.5 מיליארד ש"ח, כתבי התחייבות נדחים צמודים למדד לתקופה של

5.25 שנים, מתוכם הוקצו לבנק כ-110 מיליון ש"ח. עד סוף 2005 מכר הבנק לציבור את מלוא

הסכום הזה. הכספים שגויסו באמצעות חברת הבת הופקדו בלאומי. בדצמבר 2005 בוצעה הנפקת

כתבי התחייבות נדחים במט"ח, הרשומים למסחר בלונדון, בסך של כ-112.5 מיליון דולר, לתקופה

של 7 שנים בריבית משתנה. בנוסף, גייס בנק לאומי למשכנתאות במהלך השנה, כתבי התחייבויות

נדחים בסך 1.0 מיליארד ש"ח.

באוקטובר 2005, הנפיקה לאומי למימון אג"ח ל-3 שנים כלהלן: 1.5 מיליארד ש"ח, אג"ח צמודות

מדד (מתוכן הוקצו לבנק כ-0.5 מיליארד ש"ח), ו-0.75 מיליארד ש"ח אג"ח המבטיחות תשואה

שקלית או הצמדה לשער הדולר — הגבוהה מהשתיים. כל ההנפקות הנ"ל, וגם כל ניירות הערך

על ידי חברת הדרוג "מעלות". הכספים שגויסוAAשלאומי הנפיק בארץ בעבר מדורגות +

באמצעות החברה הבת הופקדו בלאומי. 

בשנת 2005, עלה היקף האשראי לציבור ב-3.4% במקביל לעלייה בהיקף המימון החוץ בנקאי, אשר

באה לידי ביטוי בהנפקת גדולות של אגרות חוב על ידי המגזר העיסקי. הגידול באשראי בלט במגזר

השקלי הלא צמוד שעלה בשיעור של 9.4% וקוזז בחלקו עקב צמצום האשראי במט"ח בשיעור של

.5.5%

מגזר הפעילות השקלי הלא צמוד

במגזר השקלי הלא צמוד עלה היקף פיקדונות הציבור בכ-2.0 מיליארד ש"ח, (2.5%), והגיע בסוף

השנה לכ-81.3 מיליארד ש"ח, עיקר העלייה היה ברביע הרביעי של השנה, שקיזז את הירידות של

הרביע הראשון והשלישי.

במהלך שנת 2005 הושקו מגוון מוצרים חדשים ביניהם:

פיקדון 5,4,3: פיקדון שקלי לתקופה של חמישה חודשים בריבית קבועה, עם נקודות יציאה בתום—

שלושה וארבעה חודשים מתאריך ההפקדה.

חיסכון 9,6,3: חסכון שקלי לתקופה של תשעה חודשים בריבית משתנה על בסיס הפריים עם—

נקודות יציאה בתום שלושה, שישה ותשעה חודשים. 

חסכון "תמר", "רימון" ו"תאנה": חסכון לשלוש וארבע שנים המשלם בתקופה הראשונה (שנה או—

שנתיים) ריבית צמודה למדד ובתקופת החסכון הנותרת ריבית שקלית לא צמודה.

פיקדון "פר"ח שקלים" (פיקדון רב חודשי): פיקדון שקלי לא צמוד לתקופות של 13-60 חודשים—

לטווחי הפקדה שונים בהתאם לבחירת הלקוח. 

האשראי לציבור בשקלים לא צמודים עלה בכ-4.9 מיליארד ש"ח, מבטא עלייה בשיעור של כ-9.4%.

עיקר העלייה היה במחצית השנייה של השנה.

מגזר הפעילות הצמוד למדד

יתרת פיקדונות הציבור במגזר הצמוד למדד ירדה בכ-0.4 מיליארד ש"ח, ירידה בשיעור של כ-1.4%.

מזה, ירידה של כ-2.2 מיליארד ש"ח במחצית הראשונה של השנה ועלייה של כ-1.8 מיליארד ש"ח

במחצית השנייה של השנה. העלייה במחצית השנייה נובעת מהפקדת תמורת ההנפקה של לאומי

למימון, כאמור לעיל, בלאומי. 

יתרת האשראי במגזר הצמוד מדד עלתה בכ-1.4 מיליארד ש"ח, ובשיעור של כ-5.6% עיקרה ברביע

הראשון של השנה. 
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מגזר הפעילות במטבע חוץ והצמוד למטבע חוץ

עלתה בכ-8.4 מיליארד ש"ח, עלייה בשיעור חדיתרת פיקדונות הציבור במט"ח ובצמוד למט"ח

של 12.3%, הנובעת בחלקה מהפיחות בשער השקל. במונחי דולר חלה עלייה בסך 0.8 מיליארד

דולר ביתרת הפיקדונות.

במהלך התקופה הנסקרת הושקו מספר פיקדונות בשקלים צמודים למט"ח:

חסכון "סופר ליש"ט": חסכון לארבע שנים, המעניק בשנתיים הראשונות ריבית קבועה הצמודה—

למטבע הפיקדון, ובשנתיים שלאחר מכן ריבית שקלית קבועה. 

חסכון צמוד למטבע הניו-זילנדי: חסכון לשנה, המעניק ריבית אטרקטיבית גבוהה והצמדה לדולר—

הניו-זילנדי בשקלים.

חסכון צמוד למטבע האוסטרלי: חסכון לשנה, המעניק ריבית אטרקטיבית גבוהה והצמדה לדולר—

האוסטרלי בשקלים.

חסכון "ד"ש (דולר-שקל) מלאומי": חסכון לשנתיים, המעניק בשנה הראשונה ריבית קבועה—

והצמדה לדולר, ובשנה שלאחר מכן ריבית שקלית קבועה.

היקף ההלוואות ירד בכ-2.3 מיליארד ש"ח, ירידה של כ-5.6% (במונחים דולריים חלה ירידה בסך

של כ-1.1 מיליארד דולר). עיקר הירידה היה במחצית הראשונה של השנה. 

על רקע הגידול הניכר ברמת הנזילות במט"ח בבנק, הגדיל הבנק במהלך התקופה הנסקרת את

תיק ניירות הערך זרים שלו בכ-0.4 מיליארד דולר לכ-2.6 מיליארד דולר וכן גדל היקף הפיקדונות

אצל בנקים קורספונדנטים בכ-1.3 מיליארד דולר ל-6.2 מיליארד דולר. 
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הליכים משפטיים

הליכים אזרחיים1.

הבנק צד להליכים משפטיים, שנקטו נגדו לקוחות הבנק, לקוחותיו בעבר וכן צדדים שלישיים1.1

שונים, שראו את עצמם נפגעים או ניזוקים מפעילות הבנק במהלך עסקיו הרגיל.

לדעת הנהלת הבנק, בהסתמך על חוות דעת משפטיות, נכללו בדוחות הכספיים הפרשות

נאותות לכיסוי נזקים אפשריים לכל התביעות.

עילות התביעות נגד הבנק שונות ומגוונות וביניהן נמנות טענות בדבר אי ביצוע הוראות או אי

ביצוען במועד, בקשות לאישורים של עיקולים, שהטילו צדדים שלישיים על נכסי חייבים,

המוחזקים, לטענתם, בידי הבנק, טענות על חיובי ריבית שלא בהתאם לשיעורי הריבית,

שסוכמו בין הבנק לבין הלקוח, שיעורי ריבית, החורגים מהמותר על פי החוק, טעויות במועדי

חיוב וזיכוי חשבונות בשל שיקים שנמשכו עליהם, טענות על כפיה לרכישת תוכניות חסכון וכן

טענות בנושאי קופות גמל, ניירות ערך, יחסי עבודה, משיכת שיקים ללא כיסוי ואי כיבוד

שיקים.

בנוסף, הוגשו נגד הבנק בקשות לאישור תובענות ייצוגיות.

אין בין תביעות אלה תביעה שסכומה עולה על שיעור של 1% מההון העצמי של הבנק ליום

31 בדצמבר 2005, כ-160 מיליון ש"ח, למעט תביעות שפורטו בבאור 18 לדוחות הכספיים.

במסגרת נקיטת אמצעים לגביית חובות במהלך עסקיו הרגיל נוקט הבנק, בין השאר,1.2

בהליכים משפטיים שונים נגד חייבים וערבים ובהליכים למימוש בטוחות. בדוחות הכספיים

נכללו הפרשות לחובות מסופקים שבוצעו על ידי הבנק על יסוד הערכת מכלול הסיכונים

הכרוכים באשראי למגזרי המשק השונים ובהתחשב בהיקף המידע על החייב/הערב הנוגע

בדבר איתנותו הפיננסית והבטוחות שניתנו לבנק להבטחת פרעון החוב.

ביום 23 באוקטובר 2002 ניתן על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק דין בהמרצת1.3

פתיחה — 431/01 איגוד הבנקים נגד רשות ניירות ערך.

עניינו של פסק הדין בפרשנות המונח "ייעוץ" בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול

תיקי השקעות, התשנ"ה-1995. איגוד הבנקים פנה לבית המשפט בעקבות מכתב, ושורת

הבהרות שהוצאו בעקבותיו, על ידי רשות ניירות ערך, ושבהם הבהירה הרשות את עמדתה

לגבי משמעות המונח "ייעוץ" בחוק האמור, כדלהלן: "מתן מידע על נייר ערך או על מכשיר

פיננסי אחר, כאשר בחירתו של המידע נעשית על פי שיקול דעתו של נותן המידע או הגוף

שבו הוא מועסק, ויש במידע כדי להוביל את מקבלו למסקנה ביחס לכדאיות ההשקעה בנייר

ערך או במכשיר פיננסי מסויים, הוא בבחינת ייעוץ השקעות גם אם אין ניתנת המלצה

מפורשת להשקעה".

משמעות עמדת הרשות היתה כי מידע מסוגים מסויימים, ינתן אך ורק על ידי יועצי השקעות.

בית המשפט המחוזי לא קיבל את בקשת איגוד הבנקים לבטל את הנחיית הרשות, אלא קבע

שורה של הנחיות והגבלות לגבי מסירת מידע על ידי פקידי בנקים, שאינם יועצי השקעות,

והורה כי הנחיות הרשות תותאמנה להוראותיו.

בית המשפט המחוזי קבע כי הבנקים ישתפו פעולה עם רשות ניירות ערך בגיבוש העקרונות

והקווים המנחים ליישום פסק הדין, ובעיקר ביחס לשאלות הבאות:

מהו מידע אשר יש בו כדי להביא את מקבלו למסקנה בדבר כדאיות העיסקה;א.

מהו מידע נגטיבי אשר עלול להשפיע לרעה, במידה קרובה לוודאי, על כדאיות העיסקה.ב.
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הבנק הנחה את עובדיו בדבר משמעות פסק הדין לגבי פעילות הבנק בתחום מידע וייעוץ השקעות,

וקיים באמצעות איגוד הבנקים, דיונים בנושא עם רשות ניירות ערך, אך הצדדים לא הגיעו להסכמה.

באפריל 2003 הגישו הצדדים ערעורים על פסק הדין לבית המשפט העליון.

טרם ניתן פסק דין על ידי בית המשפט העליון.

ביום 10 ביוני 2004 ניתן על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים, בשבתו כבית הדין לחוזים1.4

אחידים, פסק דין בבקשה שהגיש היועץ המשפטי לממשלה נגד הבנק בשנת 1997, בטענה

שטופס חשבון עובר ושב, בו עושה הבנק שימוש, כולל סעיפים שהינם מקפחים על פי

הוראות חוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982, ולכן יש לבטלם.

בהחלטה קבע בית הדין כי סעיפים מסויימים וחלקי סעיפים המצויים בטופס (כ-29 נושאים

בסך הכל) יש בהם כדי לקפח את הלקוחות ולכן הוא מבטלם או — וזאת בחלק ניכר של

המקרים — שהוא מקבל את עמדת הבנק בחלקה ומורה על שינוי הסעיף ולא על ביטולו

המלא. לגבי חלק לא מבוטל של הסעיפים לגביהם היתה טענה כי הם מקפחים — קיבל בית

הדין את עמדת הבנק ולא הורה על ביטולם. 

בקשה שהגיש הבנק לבית המשפט העליון לעיכוב ביצוע של הוראות פסק הדין — התקבלה,

בהחלטה מיום 1 בדצמבר 2005.

הן הבנק והן היועץ המשפטי הגישו ערעור לבית המשפט העליון על חלקים מסויימים

מקביעות פסק הדין; כמו כן, היועץ המשפטי לממשלה הגיש בקשה לבית הדין לתיקון פסק

הדין, כך שהוא יחול גם על חוזים שנחתמו לפני מתן פסק הדין. בית הדין דחה בקשה זאת

והיועץ המשפטי ערער על כך לבית המשפט העליון.

ביום 9 באוגוסט 2005 הוציא המפקח על הבנקים מכתב לכל הבנקים המסחריים, ובו הורה

להם לשנות את הסכמי העו"ש, כך שהסעיפים הדנים באותם נושאים שבית הדין קבע שהם

מקפחים, ושעליהם לא הוגש ערעור, יותאמו לאמור בפסק הדין. הבנק פועל בהתאם לאמור

לעיל.

הליכים אחרים2.

בעקבות חקירת הרשות בנושא הנפקת קרן "פסגות מדדית — עד 120" והנפקת קרן "פיא2.1

גילון פלוס" בשנת 2003, הוגשו קובלנות משמעתיות נגד מספר יועצים של הבנק וסוכמה

עיסקת טיעון עם הפרקליטות, על פיה יוטלו על מספר יועצים סנקציות של נזיפות והתראות

ולא יוטלו קנסות כספיים כלשהם. עיסקת הטיעון הוגשה לאישור ביה"ד המשמעתי שטרם

אישרה.

כמו כן ברביע האחרון של שנת 2004 ובחודשים הראשונים של שנת 2005 ערכה הרשות2.2

חיפוש ואיסוף חומר כתוב וחומר מחשב במשרדי לאומי פיא, פסגות, פסגות אופק וכן

במשרדי הבנק. בנוסף נחקרו על ידי הרשות עובדים ונושאי משרה בחברות לאומי פיא

ופסגות, וכן נחקרו עובדים נוספים בבנק ובהם נושאי משרה.

בנובמבר 2004 הגיעו למשרדים שונים של הבנק, כמו גם למשרדי בנקים נוספים במערכת,2.3

חוקרי רשות ההגבלים העיסקיים ואספו חומר כתוב וחומר מחשב, לצורך חקירת חשדות של

הסדרים כובלים בין בנקים. בחודש יולי 2005 ערכו חוקרים מטעם רשות ההגבלים העיסקיים

חיפוש במשרדים שונים של הבנק, ואספו חומר כתוב וחומר מחשב, לצורך חקירת חשדות

של הסדרים כובלים בין הבנקים.

כמו כן, בחודשים יולי ואוגוסט 2005, זומנו לחקירה ברשות ההגבלים העיסקיים מספר עובדים

של הבנק.
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בספטמבר 2005 קיבלה לאומי קארד בע"מ הודעה מויזה אירופה כי המשרד למסחר הוגן2.4

החל בהליכים על פי דיני התחרות האנגליים כנגד ההסדר הנוהג באנגליה(OFT)הבריטי 

לגבי תשלום עמלות מנפיק בין סולקים של כרטיס אשראי מסוג ויזה באנגליה.

, פעולות בלתיBLUSA, חברה בת בבעלות מלאה של LISIבשנת 2004 התגלו על ידי 2.5

.LISIתקינות לכאורה שנעשו במסגרת מסחר בניירות ערך, על ידי סוחר המועסק על ידי 

ועבודתו של הסוחר הנ"ל הופסקה. ב-LISI2005ו-BLUSAהענין דווח לרשויות הפיקוח של 

בענין הנ"ל וכן העבירה את הנושא לפרקליטות LISIהחלה בחקירה פורמלית ב-SEC ה-

ניו יורק. 

לפרטים נוספים בנושא התחייבויות תלויות ראה באור 18 לדוחות הכספיים.

מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד הבנקאי

מכוח הוראות החוק, הבנק נתון לפיקוח רשויות שונות לגבי הפעילויות השונות שנעשות 1.

על ידו, ובמיוחד, בכלל פעילותו, לפיקוח בנק ישראל, ובפרט נגיד בנק ישראל והמפקח על

הבנקים. 

בתוקף סמכויות המוענקות לנגיד בנק ישראל ולמפקח על הבנקים, מוצאים על ידיהם, מעת

לעת, היתרים ואישורים שונים, לפעילויות ו/או לאחזקות בתאגידים.

נגיד בנק ישראל התיר לבנק, בתוקף סמכותו על פי סעיף 31 לחוק הבנקאות (רישוי),2.

התשמ"א-1981 להחזיק אמצעי שליטה בתאגידים בחו"ל (להלן: "תאגידי החוץ"), ומכח היתר

זה, אישר המפקח על הבנקים לתאגידי החוץ להחזיק בתאגידים אחרים (להלן: "חברות

נכדות"). בנוסף, קיימים אישורים ספציפיים המתייחסים לחברות נכדות. ההיתר להחזקה

בתאגידי החוץ הוצא ב-23 בפברואר 2006, חלף היתרים שקדמו לו, והוא ניתן בכפוף לכך

שהבנק פועל ליישום דרישות המפקח לעניין פיקוח ובקרה אחר תאגידי החוץ והחברות

הנכדות.

התאגידים הכלולים בהיתר הנגיד הם: בנק לאומי ארה"ב, בנק לאומי (שוויצריה), בנק לאומי

(יו.קי), לאומי לטין אמריקה, בנק לאומי (לוקסמבורג), בנק לאומי (ג'רסי) ויורום בנק.

ההיתר כפוף למספר תנאים שנוגעים הן לשיעורי האחזקות, הן לפיקוח, בקרה ומעקב אחר

ניהול תאגידי החוץ והחברות הנכדות, הן לצורך באישור, בדיווח, או במתן הודעה למפקח על

ארועים שונים, כגון: השקעות בתאגידים, פעילות חדשה מהותית, פתיחת סניף או נציגות, והן

למסירת מידע ומסמכים למפקח. 

לענין מגבלות המוטלות על הפקדת כספים בין חברות הקבוצה ראה בעמוד 3.155.
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הסכמים מהותיים

הסכם בין הבנק לבין בנק אגוד לישראל בע"מ ("בנק אגוד") למתן שירותי מחשוב ותפעול1.

כוללים, לרבות עבודות פיתוח ופרוייקטים מיוחדים וחדשים ושירותי הדרכה רלוונטיים, על ידי

הבנק לבנק אגוד וגופים נלווים, שנחתם בספטמבר 2001 בתחולה למפרע מספטמבר 1998

לתקופה של אחת עשרה שנים עם אופציה להארכה על ידי בנק אגוד, אא"כ יבוטל קודם לכן

בהודעה מראש של ארבע שנים (או תקופות קצרות יותר במקרים מסוימים). ההסכם כולל, בין

היתר, סעיף שיפוי על נזק ישיר שייגרם לבנק אגוד כתוצאה מהפרת זכויות קניין רוחני על ידי

הבנק, או אם בנק איגוד ייתבע כתוצאה מהפרה כאמור.

התמורה מורכבת מסכום שנתי בסיסי בגובה 24.141 מיליון ש"ח לשנה (צמוד למדד אפריל

1998), עבור סל שירותים בסיסי בהיקף פעילות מסוים, וסכומים נוספים עבור שירותים

שאינם כלולים בסל הבסיסי. הסכום הבסיסי כפוף לשינויים על פי השינוי בהיקף הפעילות.

כמו כן מגולמת בו הנחה בסך 7.5 מיליון ש"ח לשנה אשר תוחזר לבנק לפי נוסחה מסוימת

אם יפסיק בנק אגוד את ההסכם במקרים מסוימים, לפני חלוף 10 שנים מיום תחילתו. בנק

אגוד הודיע לבנק כי דירקטוריון בנק אגוד החליט לבדוק חלופות לשירותים הניתנים על ידי

הבנק.

הסכם מדצמבר 1995 בין הבנק לבין פקיד השומה למפעלים גדולים, על דרך ההכרה לצורך2.

מס בהפרשות לחובות מסופקים, המבוסס, בין היתר, על עיקרי המלצות הוועדה לבחינת

היבטי המס בקשר לחובות מסופקים.

להלן עיקרי הכללים שנקבעו בדיונים עם פקיד השומה להכרה בהפרשות לחובות מסופקים

לצורך מס ולדרך הטיפול בהפרשות שבוטלו. בבסיס הכללים עמדו המלצות ועדה שמינה

נציב מס הכנסה לבחינת היבטי המס בקשר לחובות מסופקים בבנקים ("ועדת גבעולי"),

שפורסמו בשנת 1992, ושלא מצאו ביטוין בתיקוני חקיקה:

הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים תוכרנה כהוצאה לצורכי מס בשנת רישומן, בכפוף2.1

לאמור בסעיף 2.3 להלן.

הפרשות לחובות מסופקים שלגביהן מתנהל מעקב ספציפי — נקבע מנגנון לפיצוי2.2

שלטונות המס, בערכים ריאליים ובתוספת ריבית, במקרים בהם יתברר כי הפרשות

העבר היו גדולות מאשר ההפסד בפועל.

בגין הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים על חובות בישראל שלגביהם לא מתנהל2.3

מעקב ספציפי, יווסף החל משנת 1990, בכל שנה, לצורך חישוב הרווח לצורכי מס

הכנסה, 20% מהגידול הנומינלי ביתרת ההפרשה לחובות מסופקים בגין חובות אלה, ואם

ההפרשה קטנה, 20% מהקיטון ייחשב לבנק כביטול הוצאה לא מוכרת.

לבנק שמורה הזכות לנהל מעקב ספציפי לגבי כל ההפרשות לחובות מסופקים. ליום 31

בדצמבר 2005 מתנהל מעקב ספציפי עבור הפרשות לחובות מסופקים שסכומן מעל

50,000 ש"ח.

במידה ובמועד מסויים בעתיד תקטן יתרת ההפרשה לחובות מסופקים בגינה לא מתנהל2.4

מעקב ספציפי מתחת ליתרה הנומינלית ליום 1 בינואר 1990 בסך 307,671 אלפי ש"ח,

לא ידרוש הבנק הקטנה זו כהוצאה לצורך מס, הואיל וסכום זה הוכר בעבר כהוצאה

למס.

הסכם פשרה בין הבנק לבין פקיד השומה למפעלים גדולים, מאוגוסט 1987, אשר הוארך3.

באוקטובר 1991 בתוקף עד תום שנת 1993, וכן במרס 1994, ותוקפו נקבע עד למועד שבו

יודיע אחד הצדדים שנה מראש על כוונתו להציע שינויים בהסכם.

לפרטים נוספים בדבר הסכם זה — ראה עמוד 179.

הסכם מיום 12 בדצמבר 1989 להסדר חובות הקיבוצים, כולל ארגונים ומפעלים הקשורים4.

אליהם. הצדדים להסכם הינם ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, התנועה הקיבוצית

המאוחדת — אגודה שיתופית מרכזית בע"מ, הקיבוץ הארצי — השומר הצעיר — אגודה

שיתופית מרכזית בע"מ, חמשת הבנקים המסחריים הגדולים בישראל וכן בנק החקלאות

לישראל בע"מ ובנק לפיתוח התעשיה בישראל בע"מ; והסכם משלים מיום 20 במרס 1996
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לרבות תיקון להסכם זה שנחתם ביום 11 באפריל 1999 בין הממשלה, הבנקים המצוינים

לעיל לבין שתי התנועות הקיבוציות.

לפרטים על ההסכמים הנ"ל ראה באור 4 לדוחות הכספיים.

הסכם מנובמבר 2003 בין הבנק, נכסי שרודר בע"מ וישעיהו לנדאו אחזקות (1993) בע"מ5.

בקשר עם אופציות למכירת מניות בנק אגוד המוחזקות על ידי הבנק. לפירוט נוסף ראה באור

18(טו)(2) לדוחות הכספיים.

. מינואר 2005 לרכישתRiggs Bank N.Aהסכם מינואר 2005 בין בנק לאומי (בריטניה) לבין 6.

מלוא הון המניות של חברה העוסקת בשירות בנקאות פרטית ונאמנות באי ג'רסי, ונכסים

בנקאיים מסויימים בבריטניה.

לפירוט נוסף ראה עמוד 135.

הסכמה מספטמבר 2005 בין הבנק לבין הראל השקעות בביטוח בע"מ למכירת מלוא7.

אחזקות הקבוצה בלאומי-פיא חברה לניהול קרנות נאמנות בע"מ.

לפירוט נוסף ראה עמוד 35.

הסכם מספטמבר 2005 בין הבנק לבין צור שמיר אחזקות בע"מ למכירת מלוא אחזקות הבנק8.

בביטוח ישיר—השקעות פיננסיות בע"מ.

לפירוט נוסף ראה עמוד 35.

לרכישת 95% מהון המניות המונפק.VS.C. Kolal Bהסכם מאוקטובר 2005 בין הבנק לבין 9.

והנפרע של יורום בנק ס.א.

לפירוט נוסף ראה עמוד 139.

הסכם קיבוצי מיוחד מנובמבר 2005 בין הבנק לבין נציגיות העובדים בעקבות הליך הפרטת10.

הבנק.

לפירוט נוסף ראה עמוד 180.

הסכם מדצמבר 2005 בין הבנק ולאומי גמל בע"מ לבין הראל השקעות בביטוח בע"מ11.

למכירת מוניטין, פעילות, נכסים והתחייבויות בקשר עם קופות גמל.

לפירוט נוסף ראה עמוד 35.

הסכם מדצמבר 2005 בין הבנק ולאומי גמל לבין סלומון קופות גמל בע"מ למכירת מוניטין,12.

פעילות, נכסים והתחייבויות בקשר עם קופות גמל.

לפירוט נוסף ראה עמוד 35.

Managementהסכם מדצמבר 2005 בין הבנק ופסגות אופק בית השקעות בע"מ לבין 13.
York Capitalבשם גופים המנוהלים על ידה למכירת מוניטין, פעילות, נכסים והתחייבויות

של קבוצת פסגות אופק.

לפירוט נוסף ראה עמוד 35.

הסכם מיולי 2004 לגבי אופציה שניתנה לבנק לרכישת מניות באפריקה ישראל נכסים בע"מ,14.

הומחתה על ידי הבנק ללאומי ושות' בית השקעות בע"מ ומומשה במרס 2006. 

לפירוט נוסף ראה באור 18(יח)

הסכם מפברואר 2006 בין הבנק לבין לב לבייב ו/או חברות בבעלותו ובשליטתו המלאה15.

למכירת אחזקות הבנק באפריקה ישראל השקעות בע"מ.

לפירוט נוסף ראה עמוד 115.

הסכם ממרס 2006 בין הבנק ולאומי החזקות ריאליות בע"מ למכירת מניות המהוות 1610%.

מההון המונפק והנפרע של מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ.

לפירוט נוסף ראה עמוד 116.

כתבי שיפוי כמפורט בבאור 18(יג) לדוחות הכספיים.17.
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תיאור מצב המסוי

ביום 13 באוגוסט 1987 נחתם הסכם פשרה בין הבנק לבין פקיד השומה למפעליםא.1.

גדולים, הסכם המסדיר תשלומי מס בישראל בגין רווחי חברות בנות של הבנק בחו"ל,

ולפיו החל משנת 1978 ואילך יכלל חלקו של הבנק ברווחים של חברות בנות בחו"ל על

בסיס מאוחד בשומת הבנק. בהסכם נקבע שאין בו כדי לקבוע כי החברות חייבות במס

בישראל או שחלים עליהן דיני ישראל, וכי ההסכם אינו מהווה תקדים. ההסכם הוארך

ביום 10 באוקטובר 1991 בתוקף עד תום שנת 1993, וכן ביום 13 במרס 1994, ותוקפו

נקבע עד למועד שבו יודיע אחד הצדדים שנה מראש על כוונתו להציע שינויים בהסכם.

על פי הסדר עם שלטונות המס מיום 14 באפריל 2005, רשאי הבנק לקזז החל משנתב.

2004 מחבות המס בישראל בגין רווחי חברת בת בחו"ל סכום מצטבר של עד 67 מיליון

דולר אך לא יותר מ-3 מיליון דולר לשנה או חבות המס בישראל, הנמוך מביניהם.

בתיקון מס' 11 לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985 נקבע, בין השאר,2.

שעל כלל הנישומים עליהם חל התיקון לשלם מס על רווחים מניירות ערך הנסחרים בבורסה

במועד המימוש. תחולת התיקון משנת 1999. לדעת שלטונות המס והבנקים, מיסוי ניירות

ערך על בסיס מימוש, אינו תואם את אופי פעילותם של מוסדות פיננסיים.

לאור זאת העבירו שלטונות המס לבנקים בתאריך 6 ביוני 1999 טיוטת הצעה לתיקון סעיף 6

לחוק הנ"ל, לפיה המוסדות הכספיים ימוסו על בסיס עליית ערך של ניירות הערך וזאת

בהתאם לדרך הצגתם על ניירות הערך בדוחות הכספיים של המוסדות הפיננסיים. 

בתיאום עם שלטונות המס, פועל הבנק על בסיס הצעת החוק, וההפרשות למס נערכו

בהתאם.

ביום 29 ביוני 2004 עבר בכנסת חוק תיקון פקודת מס הכנסה (מס' 140 והוראת השעה),3.

התשס"ד-2004 (להלן "התיקון"). התיקון קובע הפחתה הדרגתית של שיעור המס לחברות

משיעור של 36% לשיעור של 30% באופן הבא: בשנת המס 2004 חל שיעור מס של 35%,

בשנת 2005 יחול שיעור מס של 34% בשנת 2006 יחול שיעור מס של 32% ומשנת 2007

ואילך, יחול שיעור מס של 30%.

ביום 25 ביולי 2005 עבר בכנסת חוק תיקון פקודת מס הכנסה (מספר 147 והוראת השעה),

התשס"ה-2005 (להלן — "התיקון"). התיקון קובע הפחתה הדרגתית של שיעור המס לחברות

משיעור של 34% לשנת 2005 עד לשיעור של 25% משנת 2010 ואילך באופן הבא: בשנת

המס 2005 חל שיעור מס של 34%, בשנת 2006 יחול שיעור מס של 31%, בשנת 2007 יחול

שיעור מס של 29%, שנת 2008 יחול שיעור מס של 27%, בשנת 2009 יחול שיעור מס של

26% ומשנת 2010 ואילך, יחול שיעור מס של 25%.

הבנק כ"מוסד כספי" לענין חוק מס ערך מוסף משלם מס רווח בשיעור 17% המהווה הוצאה

למס חברות, ובשל כך הקטנת מס החברות תגרום להקטנה בשיעור המס הכולל שיחול על

הבנק בשיעור נמוך יותר, כך שבשנת 2005 חל שיעור מס כולל של 43.59%, בשנת 2006 —

41.03%, בשנת 2007 — 39.32%, בשנת 2008 — 37.61%, בשנת 2009 — 36.75% ובשנת 2010

ואילך יחול שיעור מס כולל של 35.90%.

פרטים נוספים לגבי מדיניות רישום המסים הנדחים בבנק — ראה באור 1(טז) לדוחות4.

הכספיים.
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לבנק הוצאו שומות סופיות לתקופה עד וכולל שנת המס 2000. לחברות המאוחדות העיקריות5.

שומות סופיות עד וכולל שנת המס 1999. 

לבנק הוצאה שומה על פי מיטב שפיטה לשנת המס 2001 עליה השיג הבנק. המחלוקת

מתייחסת להכרה בהפרשות ספציפיות לחובות מסופקים. עמדת הבנק הינה כי חובות אלו

מוכרים כהוצאה שוטפת על פי הסכמים שנחתמו עם שלטונות המס לשנות המס הקודמות

ובכללן שנת 2001. השלכות השומה לשנת 2001 על הדוחות הכספיים אינה מהותית.

פרטים נוספים בקשר עם הסכם הסכם פשמ"ג בנושא הפרשות לחובות מסופקים ראה בעמוד 177.

פרטים נוספים לגבי ההפרשה למס של הבנק וחברות בנות, שומות סופיות, הפסדים צבורים6.

לצרכי מס והפרשים בין שיעור המס הסטטוטורי לשיעור המס האפקטיבי ראה באור 26

לדוחות הכספיים.

משאבי אנוש

מצבת כוח אדם 

בשנת 2005 עלה מספר המשרות בקבוצה ב-644, כ-5.9%, ובממוצע שנתי עלה מספר המשרות

בקבוצה ב-404, כ-3.7%. עלייה זו נובעת בעיקר מגידול במצבת הקבוצה בארץ.

עיקר השינוי במצבת הקבוצה בסוף השנה נובע מגידול של 473 משרות בבנק בארץ עקב הסטת

332 משרות ממיקור חוץ למצבת ותוספת של 168 משרות בגין פרויקטים מיוחדים בבנק בסוף שנה

ומאידך היה קיטון של 27 משרות רגילות. בנוסף חל גידול של 142 משרות בחברות הבנות בארץ,

ו-29 משרות בחו"ל.

ממוצע שנתי משרותמשרות בסוף שנה

2005200420052004

8,8078,3348,5548,289הבנק בארץ

1,8791,7371,8351,712חברות מאוחדות בארץ

10,68610,07110,38910,001סך כל הקבוצה בארץ

9899101101בחו"ל: בסניפי הבנק ובנציגויות 

774744778762בחברות מאוחדות 

11,55810,91411,26810,864סך כל הקבוצה בארץ ובחו"ל

משרה — משרה מלאה לרבות שעות נוספות ספציפיות, שעות עבודה של עובדי לשכות שרות והעסקת(*)
יועצים חיצוניים.

חתימת הסכם קיבוצי בנושא ההפרטה
ביום 30 בנובמבר 2005 נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין הנהלת הבנק לבין נציגות העובדים בעקבות

הליך הפרטת הבנק. 

ההסכם הקיבוצי מעגן את יישום תוכנית האופציות לעובדים, את זכות העובדים לרכוש 3.873%

ממניות הבנק המגיעות לעובדים בהנחה של 25%, את תשלום מקדמה בשיעור משכורת אחת

להפרשות על חשבון המענק השנתי לשנת 2005, ואת עיגון חוקת העבודה וכל ההסכמים וההסדרים

הקיבוציים הקיימים בבנק לחמש שנים החל מיום 1 בינואר 2006.

העובדים מצידם התחייבו בהסכם לשמירה על שקט תעשייתי בכל הנוגע להליך הפרטת הבנק.

תכנית האופציות לעובדים 
לפי אישור שר האוצר וכפי ההסכם הקיבוצי המיוחד שנחתם ביום 30 בנובמבר 2005 בין הנהלת

הבנק לבין נציגות העובדים סוכם על חלוקת אופציות לעובדים.

ביום 22 בדצמבר 2005 וביום 1 בינואר 2006 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון הבנק את תכנית

האופציות לעובדים הזכאים של בנק לאומי, בנק ערבי ישראלי בע"מ, בנק לאומי למשכנתאות בע"מ
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ולעובדי עמותת המסעדות של הבנק. התוכנית אושרה על ידי האסיפה הכללית של הבנק ביום 2

בפברואר 2006.

במסגרת התכנית הוקצו ביום 14 בפברואר 2006 לעובדים הזכאים, 7,458 עובדים, ללא תמורה,

84,853,960 כתבי אופציה הניתנים להמרה ל-84,853,960 מניות של בנק לאומי ומהווים 6% מהון

המניות המונפק והנפרע של הבנק (בהתעלם מדילולים אפשריים).

כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש למניות בשתי מנות שוות, המנה האחת בתום השנה השנייה

ממועד הקצאת האופציות והמנה השנייה החל מתום השנה השנייה ועד תום השנה השלישית

ממועד הקצאת כתבי האופציות.

מחיר המימוש הינו 13.465 ש"ח למניה כשמחיר זה צמוד למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 15

באוקטובר 2005 ללא ריבית. מחיר המימוש יותאם לחלוקת דיבידנדים (שסכומם צמוד למדד) מניות

הטבה ומרכיב ההטבה בהנפקת זכויות, אם תהיה הנפקה כזאת. האופציות הוקנו במסלולו הוני.

חלוקת כתבי האופציה בין העובדים נעשתה באופן יחסי של 1.011 משכורת המהווה בסיס

להפרשות סוציאליות עבור חודש דצמבר 2005.

עלות תכנית האופציות, הכולל את השווי ההוגן של האופציה והוצאות נוספות תסתכם בסך כ-504

מיליון ש"ח, שתיפרס עד פברואר 2008. בשנת 2006 ירשמו בהוצאות שכר סך של 221 מיליוני ש"ח,

ב-2007 — 252 מיליון ש"ח וב-2008 — 32 מיליון ש"ח לפני מס.

לפרטים נוספים ראה בעמוד 21 ובבאור 15 בדוחות הכספיים.

מכירת מניות לעובדים
בחודש פברואר 2006 סוכם עם החשב הכללי, שהמדינה תציע לעובדים 2.873% ממניות הבנק לפי

מחיר בסיסי של 16.10 ש"ח למניה (להלן: "המחיר הבסיסי") כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן

בגין ספטמבר 2005 ועד למועד התשלום בפועל. בתוספת ריבית של 2% לשנה החל מיום 24

בנובמבר 2005. מהמחיר הבסיסי יופחתו 25% (להלן: "מחיר המימוש"). מחיר המימוש יותאם

לחלוקת הדיבידנד מיום 28 בפברואר 2006 (0.78 ש"ח למניה). מספר המניות שיוצעו לכל אחד

מהעובדים תיעשנה באופן יחסי (פרו-רטה) למשכורת המהווה בסיס להפרשות סוציאליות, עבור

חודש דצמבר 2005.

העלות שתרשם בהוצאות שכר בעת העברת המניות לעובדים תסתכם בסך 225 מיליון ש"ח. 

הבנק יעמיד לעובדים הלוואה למימון רכישת המניות, בכפוף לאישור המפקח על הבנקים. ההלוואה

תפרע בתום ארבע שנים, כאשר היא צמודה למדד המחירים לצרכן וללא ריבית. סך כל ההלוואה

שתועמד לעובדים מוערכת בכ-466 מיליון ש"ח. הנתונים הנ"ל הם אומדנים בלבד והנתונים הסופיים

יקבעו ביום בו תועברנה המניות לידי העובדים כנגד התשלום.

לפרטים נוספים ראה בעמוד 22 בבאור 15 בדוחות הכספיים.

מערך התגמולים ומבנה השכר
מערכות השכר והתגמולים לעובדי הבנק מבוססות על התאמה בין רמת התגמול לתפקידו של

העובד ולתרומתו למערכת. התגמול השנתי הוא דיפרנציאלי בהתאם למרכיבי התפקיד, ביצועים

אישיים, הערכה שנתית ופוטנציאל אישי.
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עלות עבודה ושכר (בבנק)

20050042*2003

257.6253.6261.4עלות למשרת עובד — באלפי ש"ח (ללא בונוס)**

286.2272.6272.6עלות למשרת עובד — באלפי ש"ח (כולל בונוס)**

175.1174.4181.9שכר למשרת עובד — באלפי ש"ח (ללא בונוס)

198.5189.9191.0שכר למשרת עובד — באלפי ש"ח (כולל בונוס)

בשנת 2003 הוסכם עם נציגות העובדים על תשלום מענק בגובה משכורת חודשית חלף תוספת*
הקידומים האישיים

עלות למשרת עובד אינה כוללת הוצאות פנסיה בגין פנסיונרים ועלויות פרישה מרצון.**

שיפור איכות העובדים
נמשכת הפעילות הרב שנתית של הבנק לשיפור תמהיל העובדים והתאמתו לצרכי הבנק.

הדרכה והכשרה
הנהלת הבנק שמה לה למטרה לשפר באמצעות למידה את יכולתם של עובדי הבנק ושל היחידות

העסקיות להשגת יעדים עסקיים. במסגרת זו השתתפו העובדים ב-47,674 ימי הדרכה (לעומת

44,264 בשנת 2004). פעולות ההדרכה בשנת 2005 התמקדו בהעלאת רמתם המקצועית של

העובדים, יכולתם השיווקית והכשרתם הניהולית. כל זאת על פי היעדים העסקיים של הבנק. כמו כן,

הועמקה פעילות ניהול הידע בבנק ופעילות הלמידה העצמית בסניפי הבנק, מתוך מגמה לעשות

שימוש נרחב יותר בידע הקיים בארגון, לשכלל את מיומנות העובדים ללמוד ביחידותיהם כחלק

משגרת העבודה, ולהגדיל את היקף הלומדים בבנק. במסגרת זאת השתתפו העובדים ב-17,598 ימי

צריכת מידע וידע במערכת ניהול ידע (לעומת 17,382 ימים ב-2004).

פיתוח מנהלים
בשנת 2005 נמשך יישום המודל לפיתוח מנהלים בלאומי על פי תוכנית תלת שנתית. בשנה זו

התקיימו שני מחזורים נוספים של התוכנית לפיתוח בכירים, פותחה מתכונת לערוץ העשרה

המאפשרת למנהלים הרחבת אופקים בנושאים מגוונים. והוחל בבדיקת תכנית החניכה בכניסה

לתפקידי ניהול לקראת יישום בשנת 2006. במקביל הותוותה דרך להטמעת המודל לפיתוח מנהלים.

השכלה
שיעור בעלי ההשכלה אקדמית בבנק נמצא במגמת עלייה מתמשכת ומגיע ל-52.3% מכלל העובדים

לעומת 49% בסוף 2004, 47% בשנת 2003 ו-26% בשנת 1995.

שיעור האקדמאים בקרב כלל הסגל הניהולי מגיע ל-88.6% בשנת 2005.

עלייה זו בשיעור האקדמאים נובעת ממספר סיבות:

רכישת השכלה גבוהה על ידי עובדי הבנק — בשנת 2005 סיימו 87 עובדים לימודי תואר ראשון, 

54 עובדים סיימו תואר שני, ו-2 עובדים סיימו תואר שלישי.

קליטת עובדים אקדמאים — בשנת 2005 נקלטו בבנק 348 עובדים אקדמאים חדשים (230 בשנת

.(2004

פרישת עובדים שאינם אקדמאים במסגרת תכנית פרישה מרצון.

זכויות עובדים
יחסי העבודה בין הבנק לעובדיו בישראל, למעט עובדים בעלי חוזה אישי, מושתתים, בעיקרם, על

הסכם עבודה קיבוצי בסיסי הקרוי "חוקת עבודה" והסכמים קיבוציים משלימים. זכויות אלו עוגנו ל-5

שנים במסגרת ההסכם בין הנהלת הבנק ונציגות העובדים מיום 30 בנובמבר 2005.

תנאי העבודה של חברי הנהלת הבנק ועובדים בכירים מסוימים אחרים מוסדרים בחוזי עבודה

אישיים.

לפרטים בקשר עם השלכות הרפורמה בשוק ההון ראה בעמוד 33.
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פרישה מרצון
בשנת 2005 פרשו 137 עובדים בבנק בתנאי פרישה מיוחדים: 132 עובדי בנק ו-5 עובדים

המושאלים לחברות הבנות בארץ ובחו"ל. 

קליטה וקביעות עובדים
בשנת 2005 נקלטו בבנק 348 עובדים אקדמאים, וקיבלו קביעות 277 עובדים (בשנת 2004 נקלטו

בבנק 230 עובדים אקדמאים וקיבלו קביעות 179 עובדים).

תרבות ארגונית — הקוד האתי של לאומי 
לאומי כארגון עסקי גדול ומוביל, המשפיע על עיצוב הסביבה החברתית והכלכלית במדינה וכארגון

המטפח מערכת ערכית ייחודית עם לקוחותיו, עם עובדיו ועם הקהילה בה הוא פועל, השיק בשנת

2005 את הקוד האתי, "דרך לאומי". 

הקוד מגדיר את הערכים האנושיים והעסקיים, הנובעים ממהותו של לאומי ומחזונו, כמו גם את כללי

ההתנהגות הנובעים מערכים אלו. הקוד הושק על ידי המנכ"ל הראשי בטקס המאזן לשנת 2004

וחולק לכל עובדי לאומי. במהלך שנת 2005 החל תהליך הטמעה מקיף בקרב כלל עובדי לאומי,

שימשך לאורך השנים הבאות.

מצבת כח אדם לפי מגזרי פעילות

משרות ממוצע בשנת 2005

פקידיםסגל ניהולי

1,2074,569משקי בית

4221,105עסקים קטנים

539393בנקאות עיסקית

4891,152בנקאות מסחרית

10067בינוי ונדל"ן

295353בנקאות פרטית

143100ניהול פיננסיים ואחרים

94240אחר

3,2897,979סך הכל 

חישוב מספר המשרות על פי מגזרי הפעילות, מתבסס על ניהול מצבת המשרות על פי קווי העסקים

העיקריים בבנק, בהתאמות שונות ועל סמך אומדנים, ובין היתר, סך כל הנכסים בניהול המגזר.

בנוסף, בחישוב מספר המשרות על פי מגזרי פעילות נלקחו בחשבון עובדי יחידות מטה המשרתות

את כלל או חלק ממגזרי הפעילות בבנק.
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מבנה ארגוני (המשך)

המבנה הארגוני של קבוצת לאומי לפי קווי עסקים ושירותי מטה, כמתואר להלן, משלב את פעילות

החברות הבנקאיות, המימוניות, שוק ההון והשירותים הפיננסיים.

בינואר 2005 הודיע הבנק על שינויים בהנהלת הבנק ובמבנה האירגוני כדלהלן:

שמואל זוסמן, משנה למנהל הכללי האחראי על המשאבים וחבר הנהלת הבנק פרש לגמלאות בסוף

הרביע הראשון של 2005 לאחר 45 שנות עבודה בבנק. מר שמואל זוסמן מונה ליושב ראש

הדירקטוריון של בנק ערבי ישראלי.

דוד בר לב, סמנכ"ל בכיר, ראש החטיבה הבנקאית וחבר הנהלת הבנק, מונה כראש מערך משאבי

אנוש החל מתאריך 1 במרס 2005.

יונה פוגל, סמנכ"ל בכיר, ראש מערך שיווק ופיתוח אסטרטגי וחבר הנהלת הבנק, מונה כראש

החטיבה הבנקאית החל מתאריך 15 בינואר 2005, וימשיך לכהן כיו"ר הדירקטוריון של חברת

לאומיקארד אשר הועבר לאחריות החטיבה הבנקאית.

בינואר 2006 הודיע הבנק על שינויים בהנהלת הבנק כדלהלן:

אהוד מוברמן, סמנכ"ל וראש המערך הבינלאומי, פרש לגמלאות ב-1 בפברואר 2006 לאחר 45

שנות עבודה בלאומי.

פרופ' דניאל צידון, ראש מערך אסטרטגיה ופיתוח עיסקי, ישמש מעתה גם כראש המערך הבינלאומי

וידווח לד"ר אהוד שפירא.

בשנת 2005 הוקמו שני מערכים חדשים:

אשר אחראי לתכנון האסטרטגי של הקבוצה ולרכישות ומיזוגיםמערך אסטרטגיה ופיתוח עיסקי 

בחו"ל (בתפקידו זה ידווח ראש המערך לד"ר אהוד שפירא). בראש המערך עומד פרופסור דניאל

צידון. פרופ' צידון הינו פרופסור לכלכלה באוניברסיטת ת"א ושימש בעבר כראש מטה הסדר

הקיבוצים.

אשר אחראי לדוברות, יחסי ציבור, ופרסום ופעילות למען הקהילה.מערך קשרי חוץ ויחסי ציבור

בראש המערך עומד גדעון שור אשר הצטרף לבנק לאחר ששימש כיועץ כלכלי של איגוד הבנקים.

לפני כן שימש מר שור כממונה על קשרי חוץ והסברה בבנק ישראל, כחבר הנהלת בנק ישראל

וכדירקטור מטעם מדינת ישראל בבנק האירופאי לפיתוח.

לאומי מאורגן בארבעה קווי עסקים הממוקדים בפלחי שוק שונים, כאשר כל קו עסקים מתמחה

במתן שרות לקבוצת לקוחות. (ראה גם בפרק מגזרי פעילות).

צורת ארגון זו מאפשרת ללקוחות להנות משרות מקצועי ברמה גבוהה, מערוצי הפצה מגוונים,

ממוצרים המותאמים לצורכיהם ומתהליכי קבלת החלטות מהירים וגמישים.

להלן פרטי 4 קווי העסקים:

אחראית לגיבוש מדיניות האשראי של הקבוצה, ניהול סיכוניבנקאות עיסקית ובינלאומית 1.

האשראי הכוללים של הקבוצה, נוהלי האשראי ולמדיניות הביטחונות והטיפול בהם.

כמו כן, אחראית על עיצוב עיסקאות מיוחדות, כמו מימון פרוייקטים בארץ ובחו"ל, עיסקאות

מימון אמצעי שליטה, בדיקת תוכניות השקעה, סחר ומימון בינלאומי.
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קו העסקים בנקאות עיסקית ובינלאומית אחראי על הפעילות בהתאם לענפי המשק. במסגרת

קו עסקים זה פועלות היחידות הבאות:

שמנהלת את פעילות הלקוחות העיסקיים הגדולים במשק על בסיסהחטיבה העיסקית 

התמחות ענפית וסינרגיה בין תחומים.

שמנהל את פעילות חברות הבנייה והקבלנים הגדולים במשק, תוךמערך בניה ונדל"ן

התמחות ומיומנות ספציפית בתחום.

האחראי לפעילות הבנקאית של הקבוצה בחו"ל למעט הטיפול בלקוחותהמערך הבינלאומי

הבנקאות הפרטית הרב לאומית בעיקר בשלוחות בשוויץ ובלוקסמבורג. פעילות המערך

כוללת בקרה ותיאום בין הבנק בארץ לשלוחות בחו"ל, קשרים עם קורספונדנטים בחו"ל,

ניהול הנכסים במט"ח של הבנק והפעלת חדר עיסקאות במטבע חוץ.

החטיבה מנהלת את הפעילות מול חברות עיסקיות בגודלהחטיבה לבנקאות מסחרית. 2.

באמצעות 25 סניפי עסקים המשוייכים על בסיס גיאוגרפי ב-market)(middle4בינוני 

מרחבים מסחריים והסניף המרכזי בתל-אביב. 

מנהלת את פעילות הלקוחות הפרטיים והלקוחות המסחריים הקטנים,החטיבה הבנקאית3.

המקבלים את מכלול השירותים באמצעות 165 סניפים המאוגדים ב-8 מרחבים על בסיס

גיאוגרפי ובאמצעות מגוון ערוצי ההפצה הטכנולוגיים/ישירים, לרבות לאומי-קול המספק

יזמותe-businessשירותים באמצעות הטלפון ללקוחות. כמו כן אחראית החטיבה על אגף ה—

. השרות והמוצרים מותאמים לכל מגזרי הלקוחות באופן דיפרנציאלי,(e-venture)טכנולוגית 

על פי אופי פעילותם הבנקאית, מאפייניהם וצורכיהם. הלקוחות מפולחים למגזרים הבאים:

מגזר בנקאות לעסקים, מגזרי זהב ומגזרי קמעונאות. 

החטיבה מרכזת את הפעילות הקימעונאית בקבוצה כולל בנק ערבי ישראלי, בנק לאומי

למשכנתאות וחברת לאומיקארד.

מנהלתPrivate Banking DivisionGlobalהחטיבה לבנקאות פרטית רב לאומית — 4.

את הפעילות של לקוחות עתירי נכסים בארץ ובעולם ומתמקדת במתן שרות איכותי

בסטנדרטים בינלאומיים ללקוחות אלה. החטיבה כוללת את מרכזי הבנקאות הפרטית

לתושבי ישראל, את מרכזי הבנקאות לתושבי חוץ, את חברת פסגות-אופק, את החברה

לנאמנות ואת שלוחות הבנק בשוויץ ובלוקסמבורג, וכן נציגויות הקבוצה באירופה, אמריקה

הלטינית, קנדה ואוסטרליה.

בדצמבר 2004 אושר על ידי בנק ישראל לפתוח נציגות בארץ לשלוחות הבנק בחו"ל. בשלב

זה פועלות בארץ נציגויות של בנק לאומי שוויץ ובנק לאומי לוקסמבורג.

בנוסף לחלוקה לפי קווי העסקים קיימות בקבוצת לאומי יחידות מטה שנותנות שירותים לקוי

העסקים. 

החטיבה אחראית על פיתוח מוצרים פיננסיים חדשניים ופיתוח של מוצריחטיבה להשקעות. 

השקעה, מחקר בנושאי שווקי ההון והכספים, על פעילות בניירות ערך ישראליים וזרים כולל חדרי

העיסקאות בניירות ערך ועל חברות הבנות העוסקות בניהול נכסי לקוחות — קרנות נאמנות,

קופות-גמל וקרנות השתלמות.

אחראית על הניהול הכספי הכולל של הבנק ומתאמת את הניהול הכספי שלהחטיבה לכספים

הקבוצה. בין תחומי האחריות העיקריים של החטיבה: הכנת הדוחות הכספיים של הבנק והקבוצה,

ניהול הנכסים וההתחייבויות וניהול הסיכונים הפיננסיים, גיבוש מדיניות מחירים, עמלות ומרווחים

פיננסיים, תכנון המס של הבנק והקבוצה, הכנת תקציב הוצאות ומעקב לביצועו, ריכוז תוכנית

העבודה של הבנק, ניהול מרכזי הרווח, מעקב אחר ההתפתחויות במשק והכנת סקירות ענפיות

ותחזיות כלכליות.
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אחראי לגיבוש מדיניות משאבי אנוש בבנק וליישומה, ובכלל זה מיון והשמתמערך משאבי אנוש

עובדים, תגמול עובדים, נושאי שכר, יחסי עבודה, פיתוח וקידום עובדים, הכשרה בנקאית — ניהולית

וכללית, הטמעת הקוד האתי "דרך לאומי", תקשורת פנים ארגונית, הסברה פנימית, אחריות

חברתית, טיפול בפרט, ייעוץ ופיתוח ארגוני ורווחת העובדים.

אחראי על המערך המחשובי, התפעולי והלוגיסטי של הבנקמערך תפעול ומנהלה (מת"מ)

והקבוצה. במסגרת תפקידו מרכז את גיבוש וקביעת האסטרטגיה והפעילות בנושאי מיכון, טכנולוגיה

או"ש ותפעול (כולל תפעול השלוחות בחו"ל ואבטחת מידע), נדל"ן ורכש וביטחון. כמו כן מת"מ

אחראי על מימוש ויישום תכנית הפעולה הנגזרת מהיעדים האסטרטגיים של הקבוצה, יעדי מפתח

של הבנק ואסטרטגיית המחשוב. כמו כן, מת"מ בשיתוף עם החטיבה הבנקאית אחראים על אגף

.(e-venture)יזמות טכנולוגית e-businessה-

אחראי על תכנון האסטרטגי של הקבוצה ולרכישות ומיזוגיםמערך אסטרטגיה ופיתוח עיסקי

בחו"ל ועל פיתוח השירותים הפיננסיים בהתאמה לצרכי הלקוחות. 

אחראי על הדוברות ויחסי ציבור, תרומות וקשר עם הקהילהמערך קשרי חוץ ויחסי ציבור

והפרסום בבנק ובקבוצה.

אחראי על הביקורת הפנימית בקבוצה, כולל בחינת מערכת הבקרההמבקר הפנימי הראשי

הפנימית של הבנק, בדיקת תקינות הפעילות של הבנק מבחינת שמירה על החוק, טוהר המידות,

חיסכון ויעילות ונוהל בנקאי תקין. כפוף ליו"ר הדירקטוריון.

אחראי על הייעוץ המשפטי הכולל של הבנק ושל החברות הבנות בארץ.היועץ המשפטי הראשי 

. קצין הציות אחראי ליישום תוכניתficer)Of(Complianceבנוסף הוא אחראי על קצין הציות 

הציות בבנק לגבי הוראות צרכניות, ליישום החוק לאיסור הלבנת הון ואחראי מקצועית על קציני

הציות בחלק מחברות הבנות. 

הכפוף למנכ"ל הראשי, אחראי על מיפוי, זיהוי ומדידת כלל הסיכוניםהאגף לבקרת ניהול סיכונים

בקבוצה ויצירת תשתית לבחינת הסיכונים הגלומים בפעילויות חדשות. האגף מבצע בקרת סיכונים

ברמת הקבוצה בארץ ובחו"ל, מפתח מתודולוגיה למדידת הסיכונים ובקרתם, כולל חישוב הון כלכלי.

כמו כן, האגף מבקר ומתאם מסמכי מדיניות ניהול הסיכונים והליך בחינת אשראי בקבוצה.

ההערכות ליישום כללי אמנת בזל בקבוצה, כפי שתתבטא גם בהנחיות בנק ישראל, מהווה חלק

מרכזי בפעילות האגף.

לפרטים נוספים ראה עמודים 18-17 בדוח הדירקטוריון.
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לאומי למען הקהילה — תרומות וחסויות

לאומי אשר נוסד כחלק מהחזון הציוני פועל מאז הקמתו לפיתוח המשק, החברה והקהילות בהן הוא

פועל.

לאומי ממשיך ומעמיק את מעורבותו בקהילה ובחברה, ותומך בהשגת מטרות חשובות בתחומים

חברתיים שונים, בעיקר בחינוך, וכן בתרבות, רפואה, רווחה, קהילה ועוד.

מעורבות הקבוצה בקהילה מבוצעת במספר דרכים: 

תרומות באמצעות ארגונים (מוסדות ועמותות) הפועלים לקידום פרוייקטים חברתיים שבמרכזם— 

חינוך ורווחת ילדים ובני נוער.

מעורבות באמצעות מתן חסויות לפעילויות חינוכיות ותרבותיות התורמות ללקוחות הבנק— 

ולמוסדות תרבות בארץ ובעולם.

דאגה פרטנית לאוכלוסיות במצוקה קשה.— 

מעורבות עובדים ומנהלים בבנק בפרוייקטים חברתיים על ידי השקעת זמן ומשאבים אחרים— 

לטובת קידום מטרות חברתיות.

"לאומי אחרי — קרן המאה למען דור המחר" 

עתידים

תוספת חשובה זו למעורבות לאומי בקהילה במסגרת עמותת "לאומי אחרי", באה לידי ביטוי

במחויבות ארוכת הטווח שנחתמה בחודש אוגוסט 2005 עם תכנית עתידים. במסגרת זו התחייב

לאומי לתמוך בתוכנית בסכום של 20 מיליון ש"ח במהלך חמש השנים הבאות.

תכנית עתידים היא תכנית לאומית רחבת היקף שהחלה בשנת 1999, ואשר מיועדת לסייע במימוש

הפוטנציאל הטמון בבני נוער ברוכי יכולות מרחבי הארץ. התכנית שואפת לפיתוח המצוינות, חיזוק

התשתית החינוכית והעצמת ההון האנושי בפריפריה. 

התכנית מלווה את הצעירים מחטיבת הביניים דרך הצבא והאוניברסיטה ועד להשתלבותם בשוק

העבודה. לאורך כל הדרך מושם דגש על חיזוק הקשר בין המשתתפים ובין מקום מגוריהם ועל

החשיבות שבקידום קהילתם. 

פתיחת שנת פעילות תשס"ו 

שנת הפעילות החמישית של עמותת "לאומי אחרי — קרן המאה למען דור המחר" החלה בספטמבר

2005 עם גיוס ראשוני החניכים לפעילות במסגרת קבוצות ההכנה לצבא ומרכזי הלימוד לבגרות של

עמותת "נוער מוביל שינוי". מתוך 51 קבוצות הכנה לצבא של "נוער מוביל שינוי", 13 הן במימון

ישיר של "לאומי אחרי" — דימונה, באר שבע, קטמון ירושלים, קריית מנחם ירושלים, אופקים,

פנימיית אמי"ת פ"ת, פנימיית הכפר הירוק, קריות, חולון, טבריה, דלית אל כרמל, עפולה ויפו. מספר

החניכים עומד על ממוצע של 25 לקבוצה. 

נפתחו תשעה מרכזי לימוד לבגרות במתמטיקה, שמונה מהם במימון "לאומי אחרי" — עכו, חיפה,

נתניה, יפו, טבריה, חדרה, ירושלים, באר שבע וקרית גת. 100 תלמידים החלו את לימודיהם

במסגרת סמסטר החורף של המרכזים. 

ב-30 בספטמבר 2005 נערך טכס פתיחה חגיגי של התכנית לקידום הנגישות להשכלה הגבוהה

באוניברסיטת בן גוריון. הטכס נערך במעמד נשיא האוניברסיטה ושותפי התכנית. כ-980 תלמידים

נרשמו ללימודים במסגרת התכנית. 

תכניות הלימודים באוניברסיטת חיפה ובמרכז הבינתחומי בהרצליה החלו עם פתיחת השנה

האקדמית — בסוף אוקטובר. 

במסגרת החלטת הנהלת לאומי על הגברת המעורבות בקהילה, סוכם עם נציגי ביה"ס "שבח" על

השקת פרוייקטים משותפים — מרכז למידה במסגרת מגמת מנהל עסקים, קורס אבטחת מידע

והענקת מלגות לתלמידים מצטיינים נזקקים. 
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באצבע הגליל נחנכה יוזמה חדשה בשיתוף מכללת תל-חי. במסגרת הפעילות "חותרים למצוינות

הכי צפונה שאפשר", יחנכו 30 סטודנטים ממכללת תל-חי כ-100 תלמידי תיכון מישובי אצבע הגליל.

לצורך תמיכה בפעילות יוענקו מלגות לסטודנטים המשתתפים בפעילות.

מבצע ראש השנה

במסגרת "לאומי אחרי — קרן המאה" פועל גם מיזם "סיכויים שווים" — 

מיזם זה נוסד על רקע העמקת הפערים החברתיים, ובמסגרתו החליט לאומי בשיתוף עיתון "ידיעות

אחרונות" על סיוע למאות משפחות ברחבי הארץ המצויות במצוקות כלכליות קשות. 

במסגרת זו הוחלט על הקצאת מיליון ש"ח לטובת חלוקת תלושי שי למשפחות נזקקות לרגל ראש

השנה. למעלה מ-2000 משפחות ברחבי הארץ זכו לקבל תלושי שי בגובה של 500 שקלים

למשפחה. אוכלוסיית היעד: משפחות פרויקט "סיכויים שווים", משפחות נוספות על פי המלצת

מחלקות הרווחה בערים השונות, ובקשות של עמותות שונות. חלוקת תלושי השי בוצעה בסיוע

עובדי הסניפים של לאומי בלמעלה מ-50 נקודות ישוב בארץ. 

"יזמים צעירים ישראל — מיסודו של לאומי" 

לאומי שותף לפרוייקט ומלווה אותו מיום הקמתו בשנת 1989. יותר מ-3,000 בני נוער מרחבי הארץ

משתתפים מדי שנה בתכנית חינוכית ומאתגרת שבמהלכה הם מתנסים בהקמת עסקים ובניהולם,

תוך לימוד עיקרי היזמות והעשייה העיסקית. משתתפי התכנית מגיעים מכל מגזרי החברה בישראל

— ותיקים, עולים חדשים וצעירים מהמגזר הערבי.

כמידי שנה, גם השנה לאומי הפיק ומימן את התחרות הארצית של פרוייקט יזמים צעירים, וסייע

במימון נסיעת הקבוצה הזוכה לתחרות האירופאית שנערכה השנה באוסלו, נורווגיה.

הגברת מעורבות עובדים ומנהלים

הנהלת לאומי רואה במעורבות העובדים והמנהלים בקהילה יעד מרכזי בתחום המעורבות

הקהילתית. לאומי גאה במעורבות עובדיו בקהילה, ובהמשך הגידול במספר עובדי הבנק המעורבים

בפעילות התנדבותית. 

מאות עובדים ומנהלים בלאומי מעורבים בפעילות התנדבותית במסגרות השונות: הנחיית קבוצות

"יזמים צעירים", ליווי קבוצות הכנה לשירות בצה"ל של עמותת "נוער מוביל שינוי", ליווי מרכזי

לימוד לבגרות, וסיוע למשפחות במסגרת "סיכויים שווים". 

היקף חסויות ותרומות

במהלך שנת 2005, תרמה קבוצת לאומי והעניקה חסויות למטרות חברתיות בהיקף של כ-18,610

אלפי ש"ח (בשנת 2004 כ-12.9 מיליון ש"ח, ובשנת 2003 כ-8.9 מיליון ש"ח), מתוכם סך התרומות

הוא כ-15.9 מיליון ש"ח.

בנוסף, ניתנו התחייבויות לתרומות לשנים הבאות בסכום של כ-22.7 מיליון ש"ח.

להלן היקף התרומות והחסויות שהעניקה הקבוצה בשנת 2005 לפי התפלגות הנושאים הבאים:

10.5 מיליון ש"ח.חינוך ילדים ונוער — 
0.8 מיליון ש"ח.בריאות — 
2.1 מיליון ש"ח.תרבות — 

5.2 מיליון ש"ח.קהילה וחברה — 

ההחלטות על ייעוד התרומות וגובה הסכומים מתקבלות הן בעמותת 'לאומי אחרי' והן בוועדת

התרומות של הבנק שחבריה מתמנים על ידי המנכ"ל הראשי. הבקשות לתרומות נדונות ונשקלות

בקפדנות וביסודיות, על פי קריטריונים שנקבעו בנוהל התרומות ואושרו על ידי הדירקטוריון. תרומות

בסכומים גבוהים מובאות לאישור הדירקטוריון. 
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מבקר פנימי

המבקר הפנימי הראשי, יוסף הורביץ, מכהן כמבקר פנימי של הקבוצה מאוקטובר 1995. המבקר

הפנימי הינו עובד הבנק, עו"ד במקצועו, בעל נסיון רב בביקורת פנים. העסקת המבקר הפנימי וצוות

העובדים הכפוף לו בקבוצת לאומי בארץ הינה בהיקף של 109.6 משרות בממוצע שנתי. בנוסף,

בחברות בנות בחו"ל מועסקים מבקרים מקומיים בהיקף של 13 משרות.

תוכנית העבודה השנתית של הביקורת הפנימית, נגזרת מתכנון רב שנתי של ארבע שנים, המכסה

את כל תחומי הפעילות בבנק, כאשר תדירות הביקורת נקבעת על פי קריטריונים הכוללים את רמת

הסיכון והחשיפה של כל יחידה ופעילות. בנוסף לביקורת המתוכננת, מבוצעות ביקורות תיקון

ליקויים, בדיקות מיוחדות, בדיקות ערנות וליווי פרויקטים ממוחשבים. תוכנית העבודה השנתית

מאושרת על ידי יו"ר הדירקטוריון וועדת הביקורת של הדירקטוריון.

תוכנית העבודה של הביקורת הפנימית כוללת פרק הדן בתוכנית העבודה השנתית והרב שנתית

של החברות המאוחדות בישראל ובחו"ל. עובדי הביקורת הפנימית מכהנים כמבקרים פנימיים של

החברות הבנות המאוחדות של הבנק בישראל. תהליך בניית תוכנית העבודה של החברות

המאוחדות הינו בדומה לתהליך בניית תוכנית העבודה של הביקורת הפנימית של הבנק.

ככלל, בדוחות הכספיים של החברות הכלולות קיימת התייחסות לתוכניות העבודה של מבקרי

הפנים שלהן.

הביקורת הפנימית פועלת מכוח חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב-1992, כללי הבנקאות (הביקורת 

הפנימית), התשנ"ג-1992, התקנים המקצועיים של לשכת המבקרים הפנימיים בישראל ונוהל עבודת

דירקטוריון הבנק, המגדיר את תפקידי המבקר הפנימי וועדת הביקורת.

הממונה הארגוני של המבקר הפנימי הינו יו"ר הדירקטוריון של הבנק.

ככלל, עם הוצאת דוחות ביקורת על ידי הביקורת הפנימית, וכחלק מתהליך העבודה השוטף

מתקיימים דיונים עם המבוקרים (מנהלי סניפים, מנהלי מרחבים או מנהלי יחידות ארגוניות אחרות)

על דוחות הביקורת וכן נערכים דיונים על ממצאים מהותיים עם ראשי החטיבות והמנכ"ל הראשי.

לקראת מועד הדיון בועדת הביקורת, קובע יו"ר ועדת הביקורת, בהתייעצות עם המבקר הפנימי

הראשי, אלו דוחות ביקורת יוצגו בשלמותם לדיון בועדת הביקורת. כמו כן, מוגשים באופן שוטף,

לעיונם של כל חברי ועדת הביקורת, רשימות של כל דוחות הביקורת שהופצו על ידי הביקורת

הפנימית בתקופה הרלוונטית, בצירוף תמצית הממצאים המהותיים. חברי ועדת הביקורת רשאים

לעיין בכל דוח ביקורת שהם מוצאים לנכון ולבקש מהיו"ר להציגו לדיון בשלמותו בועדת הביקורת.

דוחות ביקורת מהותיים נדונים בועדת הביקורת מדי חודש, ולעיתים פעמיים בחודש.

בתום המחצית הראשונה והמחצית השניה של השנה מגישה הביקורת הפנימית ליו"ר הדירקטוריון,

למנכ"ל וליו"ר ועדת הביקורת, דוחות סיכום פעילות הביקורת, אשר כוללים תמצית מהממצאים

המהותיים, המלצות המבקר ותשובות המבוקר, לתקופות הרלוונטיות.

כמו-כן, מגישה הביקורת הפנימית ליו"ר הדירקטוריון, למנכ"ל וליו"ר ועדת הביקורת דוח שנתי

מסכם של פעילות הביקורת, במהלך כל השנה, הכולל גם מעקב אחר ביצוע תוכנית העבודה

השנתית.

דוח המבקר הפנימי למחצית שניה של שנת 2004 הוגש ביום 10 במרס 2005 ונדון בועדת הביקורת

ביום 20 במרס 2005.

דוח שנתי מסכם של שנת 2004 הוגש ביום 5 באפריל 2005 ונדון בועדת הביקורת ביום 12 באפריל

.2005

דוח המבקר הפנימי למחצית ראשונה של שנת 2005 הוגש ביום 25 באוגוסט 2005 ונדון בועדת

הביקורת ביום 1 בספטמבר 2005.

היקף, אופי ורציפות הפעילות ותוכנית העבודה של הביקורת הפנימית הינם סבירים בנסיבות הענין,

ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בבנק.

למבקר הפנימי הראשי ולמבקרים האחרים בבנק גישה חופשית מתמדת ובלתי אמצעית למערכות

המידע של הבנק, לרבות לנתונים כספיים כאמור בסעיף 9 לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992.
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הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי בדוח הכספי

ביום 15 בנובמבר 2004 פירסם המפקח על הבנקים הוראה בדבר הצהרה שתצורף לדוחות

רבעוניים ושנתיים של תאגידים בנקאיים, עליה יחתמו המנכ"ל והחשבונאי הראשי/החשב של הבנק

או אדם המבצע בפועל אותו תפקיד (בלאומי, ראש החטיבה לכספים) החל מהדוח הכספי לתקופה

המסתיימת ב-30 ביוני 2005. ביום 18 ביולי 2005 פירסם המפקח על הבנקים נוסח מתוקן של

ומתייחס לדרישות של סעיף SEC302ההצהרה. נוסח ההצהרה בהוראה מבוסס על הוראות של ה-

בהתאם להוראה ההצהרה אינה מיושמת על פי הדרישותSarbanes - Oxley (SOX)בחוק 

המחייב קיום מערך בקרה פנימית על פי מסגרתActSoxהמרחיבות שנקבעו בסעיף 404 של ה-

מוגדרת ומקובלת והרחבה בהיקף ניכר בהשוואה לבקרות הגילוי שהפעלתן נדרשה מהדוחות ליום

30 ביוני 2005 ואילך.

בסיוע יועצים חיצוניים, קבע הבנק נהלים וכן מונתה ועדת גילוי בראשות המנכ"ל הראשי של הבנק

ובשיתוף חברי הנהלה ומנהלים בכירים אחרים במתכונת המאפשרת לקיים את ההנחיות של

הוראה זו.

הנהלת הבנק, בשיתוף המנכ"ל הראשי וראש החטיבה לכספים של הבנק, העריכו לתום התקופה

המכוסה בדוח זה את היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק. על בסיס הערכה זו,

המנכ"ל הראשי של הבנק וראש החטיבה לכספים הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי

הגילוי של הבנק הינם יעילים כדי לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע שהבנק נדרש לגלות בדוח

הרבעוני בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים ובמועד שנקבע בהוראות אלו. 

ברביע הרביעי של 2005 לא אירע כל שינוי מהותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי של הבנק,

למעט הנהלים שנוספו בעקבות ההוראה הנ"ל של המפקח על הבנקים.

Act 404)(Soxאחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי 
ב-5 בדצמבר 2005 פירסם המפקח על הבנקים חוזר המפרט הוראות ליישום דרישות סעיף 404 של

Accounting Oversight BoardCompanyוה-SEC. בסעיף 404 נקבעו על ידי ה-ActSoxה-
Publicהוראות באשר 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:

שפורסמו מכוחו.SECתאגידים בנקאיים יישמו את דרישות סעיף 404 וכן את הוראות ה-— 

COSOבקרה פנימית נאותה מחייבת קיום מערך בקרה על פי מסגרת מוגדרת ומוכרת, ומודל ה-— 
עונה על הדרישות ויכול לשמש לצורך הערכת הבקרה הפנימית. 

יישום דרישות ההוראה מחייב שדרוג ו/או הקמה של מערכת תשתית של בקרות פנימיות בבנק— 

והליך פיתוחן של מערכות אלה מחייב את הבנק להיערך ולקבוע שלבים ויעדי ביניים עד ליישומן

המלא.

עד ליום פרסום הדוח לרביע הראשון של 2006 יש להשלים את ההערכות המקדימה לביצוע— 

הפרויקט בבנק ובחברות הבנות.

את הפרויקט יש להשלים עד המחצית הראשונה של 2008, כך שביקורת רואי החשבון המבקר— 

תחל בחודש יוני 2008 ותסתיים עד למועד הדיווח של דצמבר 2008.

הנהלת הבנק החלה בהערכות ליישום ההוראה.
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שכר נושאי משרה בכירה

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2005

להלן פירוט כל ההטבות והסכומים ששולמו או שנרשמו בגינם הפרשות לשנים 2005 ו-2004, ליושב

ראש הדירקטוריון ולחמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה הבכירים בבנק. 

שנת 2005

הלוואות שניתנו בתנאי הטבה (4)השלמת פיצויים
תקופהעתודות בגיןתגמולים

הלוואותההטבהממוצעתסך כלהוצאותפנסיה קרן
שניתנושניתנהעד יתרה המשכורותנילוות עקבהשתלמותמשכורת

הטבותבתנאיםבמהלךלפרעוןליוםוההוצאותשינויים בשכרחופשה יובלכולל
אחרותרגיליםהשנה(בשנים)31.12.2005הנילוות *בשנת החשבוןוביטוח לאומיבונוס

באלפי ש"ח

42060---3,610368153,993מר א. רף (1)

4,951601635,6151371.8811299גב' ג. מאור (2)

2,776544833,4031011.7281,482112מר ז. נהרי (3)

2,573275692,9171512.73114113ד"ר א. שפירא (3)

2,2325,205147,4511493.02113123מר ד. גלבוע (5)

2,212310682,5901916.1514-104מר ד. בר לב

* לא כולל מס שכר

הסכום כולל סך של 1,980 אלפי ש"ח בגין מענק שטרם שולם וכפוף לאישור האסיפה(1)

הכללית של בעלי המניות.

הבנק התחייב להעסיק את המנכ"ל הראשי למשך לפחות חמש שנים עד פברואר 2007 וזאת(2)

על מנת לתמרץ את המנכ"ל הראשי להשאר בתפקידה לתקופה של חמש שנים נוספות מאז

תיקון החוזה האישי שלה. סכום ההוצאה המירבי הנוסף לבנק אילו פוטרה המנכ"ל הראשי

מיידית הוא בסך 612 אלפי ש"ח (בסוף 2004 בסך 2,229 אלפי ש"ח) (להלן: "סכום ההוצאה

המירבי"). חישוב סכום ההוצאה המירבי נעשה כאמור עד תום תקופת ההסכם והוא הולך

ופוחת עם חלוף התקופה שבה ממשיכה המנכ"ל הראשי לעבוד בבנק עד לאפס. סכום

ההוצאה המירבי הינו לפני מס וכולל מס שכר. עוד יצויין כי הדירקטוריון הודיע שאין בכוונתו

לפטר את המנכ"ל הראשי, הואיל וכך לא נדרשת כל הפרשה בגין תיקון החוזה. 

החוזה האישי של המנכ"ל הראשי תוקן בתיקון שתוקפו החל מיום 31 בדצמבר 2003. פרטים

נוספים ראה בבאור 15(ב)(3)א) לדוחות הכספיים.

בשנים 2005-1994 חתם הבנק על חוזים אישיים עם חלק מהעובדים הבכירים של הבנק,(3)

לרבות חברי ההנהלה שלא היו בעלי חוזים אישיים. החוזים האישיים של חברי ההנהלה של

הבנק תוקנו בתוקף החל מיום 31 בדצמבר 2003. פרטים נוספים ראה בבאור 15(ב)(3)ב)

לדוחות הכספיים. 

סכום ההוצאה המירבית הנוספת של הבנק, במידה וכל העובדים הנ"ל יפוטרו מיידית, יסתכם

בסך 319 מיליון ש"ח (בשנת 2004 — 328 מיליון ש"ח). הסכומים הינם לפני מס וכוללים מס

שכר על ההתחייבות לפנסיה. הואיל ואין זה סביר שכל העובדים הנ"ל יפוטרו מיידית נעשתה

הפרשה גלובלית בגובה 25% מהסכום הנ"ל, בסך 79 מיליון ש"ח (בשנת 2004 בסך 82 מיליון

ש"ח), סכומים אלה מתייחסים גם לחברי ההנהלה.

לאחר תיקון החוזים האישיים של חברי ההנהלה, כאמור בבאור 15(ב)(3)ב) לדוחות הכספיים,

בוצע ייחוס ספציפי מתוך ההפרשה הנ"ל לחברי ההנהלה שיתרתה ליום 31 בדצמבר 2005

מסתכמת בסך 11 מיליון ש"ח (31 בדצמבר 2004 — 17 מיליון ש"ח).

בעיקר הלוואות שניתנו לכלל העובדים לרכישת מניות הבנק על פי התשקיף משנת 2002(4)

והארכת ההלוואות שניתנו בעבר על פי התשקיף משנת 1998. 

השלמה מתייחסת בעיקר לאפשרות פרישה מידית לפנסיה.(5)

דירקטורים ונושאי משרה אחרים בוטחו על ידי הבנק במסגרת פוליסות ביטוח אחריות(6)

דירקטורים ונושא משרה אחרים בבנק ובחברות מוחזקות. פרמיית הביטוח היחסית אינה
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כלולה בטבלאות דלעיל בהיותה זניחה, סך כל הפרמיה הסתכמה ב-7,587 אלפי ש"ח והיא

מתייחסת לכלל נושאי המשרה בקבוצה המבוטחת.

בהתבסס על התוצאות העיסקיות, השיפור ברווחיות ותרומת חברי הנהלה, ניתנו מענקים(7)

המביאים בחשבון את התשואה שהושגה לרווח הנקי מפעולות רגילות, את התרומה בנושאי

הליך ההפרטה של הבנק, רפורמת ועדת בכר והטיפול בנושא עובדי הבנק בתקופת ההפרטה

וכן את העמידה ביעדי תוכנית העבודה, הביצועים בפועל והתוצאות העיסקיות.

בקשר לתכנית האופציות שאושרה בשנת 2006 ובקשר למכירת מניות על ידי המדינה(8)

לעובדים ראה בעמודים 22-21.

לפרטים נוספים ראה באור 15 לדוחות הכספיים.

מר ש. זוסמן, משנה למנכ"ל וחבר הנהלת הבנק, פרש לגמלאות באפריל 2005. בשנת 2005 שולמו

לו הסכומים דלהלן שלא הופרשו בעבר: משכורת ומענקים 923 אלפי ש"ח, הפרשות סוציאליות 281

אלפי ש"ח והטבות אחרות 15 אלפי ש"ח.

שנת 2004

הלוואות שניתנו בתנאי הטבה (1)השלמת פיצויים
תקופהעתודות בגיןתגמולים

הלוואותההטבהממוצעתסך כלהוצאותפנסיה קרן
שניתנושניתנהעד יתרה המשכורותנילוות עקבהשתלמותמשכורת

הטבותבתנאיםבמהלךלפרעוןליוםוההוצאותשינויים בשכרחופשה יובלכולל
אחרותרגיליםהשנה(בשנים)31.12.2004הנילוות *בשנת החשבוןוביטוח לאומיבונוס

באלפי ש"ח

43851---2,587361-2,948מר א. רף 

3,4898262084,5231832.8715260גב' ג. מאור 

2,1334021012,636942.8111-40מר ש. זוסמן 

2,141734562,9311382.66111,46648מר ז. נהרי 

2,141385522,5781993.5515750ד"ר א. שפירא 

1,3671,0882,3474,8021123.89665153מר מ. בר-חיים 

* לא כולל מס שכר
בעיקר הלוואות שניתנו לכלל העובדים לרכישת מניות הבנק על פי התשקיפים מהשנים 1998-2002. (1)
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(1)(2)(3)שכר רואי החשבון המבקרים

הבנקהמאוחד

2005200420052004

באלפי ש"ח

עבור פעולות הביקורת: (4)

10,3109,0082,9042,705רואי חשבון המבקרים המשותפים

9,47110,805562586רואי חשבון מבקרים אחרים

19,78119,8133,4663,291סך הכל

5)(6)עבור שירותים הקשורים לביקורת: (

691392402189רואי חשבון המבקרים המשותפים

---108רואי חשבון מבקרים אחרים

עבור שירותי מס (5)

1,408678339300רואי חשבון המבקרים המשותפים

--273534רואי חשבון מבקרים אחרים

עבור שרותים אחרים:

2,4426631,895203רואי חשבון המבקרים המשותפים

6,5351,491-22רואי חשבון מבקרים אחרים

11,4573,7582,636714סך הכל

31,23823,5716,1024,005סך הכל שכר של רואי חשבון מבקרים

שכר רואי חשבון המבקרים המשותפים
--24-מעיסוקים אחרים (7)

דיווח של הדירקטוריון לאסיפה הכללית השנתית על שכר רואה החשבון המבקר בעבור פעולות הביקורת(1)
ועבור שירותים נוספים לביקורת, לפי סעיפים 165 ו-167 לחוק החברות, התשנ"ט-1999. 

שכר רואה החשבון המבקר כולל תשלומים לשותפויות ולתאגידים בשליטתם וכן כולל תשלומים על פי חוק(2)
מע"מ. 

כולל שכר ששולם ושכר שנצבר.(3)
ביקורת דוחות כספיים שנתיים וסקירת דוחות ביניים.(4)
ניתנו שירותים הקשורים לתשקיף וייעוץ מס.(5)
(6)Audit related feesכולל בעיקר: תשקיפים, אישורים מיוחדים, מכתבי נוחות, טפסים או דוחות לרשויות ,

הדורשים את חתימתו של רואה החשבון וביקורת של עסקים שנרכשו במהלך השנה.
כפי שדיווחו רואי החשבון המבקרים לפי סעיף 4 להוראות בדבר ניגוד עניינים ופגיעה באי תלות כתוצאה(7)

מעיסוק אחר של רואי החשבון המבקרים וכלול למעלה.
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חברי הדירקטוריון

להלן שמות הדירקטורים, עיסוקם העיקרי ומשרותיהם בקבוצת לאומי ובגופים אחרים.

יו"ר דירקטוריון הבנק וחברות-הבנות, בנק לאומי ארה"ב, בנק לאומי לישראל קורפוריישן, איתן רף

בנק לאומי בריטניה פי.אל.סי. ולאומי ושות' בית השקעות בע"מ.ירושלים

, מגדל אחזקות ביטוחYorkNewIsrael,forCorporationDevelopmentדירקטור ב-

ופיננסים בע"מ, הסתדרות מדיצינית הדסה, דירקטור ויועץ פיננסי לוולפסון קלור מאיר

בע"מ וחברות-בנות שלה.

יזמות עיסקית, ניהול עיסקי.ברוך בהט

דירקטור ובעלים של ב.ד. מד-מט בע"מ.רמת השרון

דירקטור ובעל מניות בסאבקו תעשיות מדע בע"מ, אופיר (1992) חברה ליבוא ושיווק

אופנועים בע"מ.

דירקטור בקונקריטק בע"מ, מ.ל.צ. מערכות אקסטרוזיה בע"מ, ענבל קרן למען סטודנטים

נכים בע"מ ואופק צילומי אויר אינטרנשיונל בע"מ.

דירקטור בחברות, יועץ חברות צבוריות/ממשלתיות.רמי אברהם גוזמן

דירקטור ובעל מניות ברמי גוזמן ייזום וייעוץ בע"מ.רמת גן

דירקטור באדאמינד בע"מ וטלדור תקשורת בע"מ, אפקון אלקטרו מכניקה בע"מ ואמפא

השקעות בע"מ, יועץ קבוע לאי.אם. אס. אלקטרוניקה בע"מ, חבר ועדה מייעצת של

מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ.

רואה חשבון, יועץ עיסקי ודירקטור בחברות.יעקב גולדמן, רו"ח

דירקטור, מנכ"ל ובעל מניות במענית-גולדמן ניהול והשקעות (2002) בע"מ.הוד השרון

דירקטור ובעל מניות בסיגמא קפיטל פרטנרס קומפני בע"מ.

דח"צ באלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ.

דירקטור במר טלמנג'מנט סולושנז בע"מ ובית הזהב בע"מ.

חבר ועדה מיוחדת לעניני בקרה בפרמייר קלאב בע"מ.

מזכיר מקצועי של המוסד לסקירת עמיתים ליד לשכת רואי חשבון בישראל.

פרופ' למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.פרופ' ישראל גלעד

דח"צ בדירקטוריון הבנק.מבשרת ציון

כלכלן, ייעוץ עיסקי בינלאומי.מאיר דיין

דח"צ בדירקטוריון הבנק. דירקטור בהשתתפויות בנכסים בישראל בע"מ, מגדל שלום מאיררעננה

בע"מ ונכסי האוניברסיטה העברית בע"מ.

מנהל חברות. נציג בישראל של חברת רבלון. משה וידמן

בעלים של משה וידמן בע"מ ומשה וידמן אחזקות (2004) בע"מ. ירושלים

דח"צ בפרטנר תקשורת בע"מ. יו"ר דירקטוריון בנכסי האוניברסיטה העברית בע"מ.

דירקטור בחברה לישראל בע"מ וחברות הבנות: החברה לישראל — טכנולוגיות (איסטיק)

בע"מ, כימיקלים לישראל בע"מ ומפעלי ים המלח בע"מ, ורותם אמפרט נגב בע"מ.

דירקטור באחים עופר נכסים (1957) בע"מ, אקס ליבריס בע"מ, יפאורה בע"מ, יפאורה

תבורי בע"מ, מליסרון בע"מ, ורוזבאד מדיקאל בע"מ. 

יועץ קבוע לחברת גרבי גיבור ספורט אלפא בע"מ.

מנכ"ל מכתשים-אגן תעשיות בע"מ, דירקטור בחברות. שלמה ינאי 

דירקטור ב-איי.טי.אל אופטרוניקס בע"מ.רעננה

מנכ"ל ובעלים בי.אי.סי. ייעוץ עיסקי ותעשייתי בע"מ.חיים ירון 

דירקטור בפז-גיל בע"מ.רמת השרון
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מנהל חברות. יו"ר מנכ"ל ובעלים של איבקו בע"מ ו-י. משעל ובניו יזמות בע"מ.יעקב משעל, עו"ד

יו"ר מנכ"ל ובעל מניות של משעל שילו ניהול והשקעות בע"מ, א.ו.מ.ש. השקעות בע"מ ולבמושב נוה ירק

אפק בע"מ. דירקטור ובעל מניות בענבר ליס ופיננסים בע"מ. דירקטור בפריבט ליס בע"מ.

גזית אשראי בע"מ, גזית ליסינג (מקבוצת גזית מימון) בע"מ, גזית פיננסים (מקבוצת גזית

מימון) בע"מ ו-ז.א. השקעות בבטוחות בע"מ. חבר ועד ההנהלה בנוה ירק מושב עובדים

בע"מ.

ייעוץ כלכלי עיסקי ודירקטור בחברות.נורית סגל

דירקטור באספן בניה ופיתוח בע"מ.תל אביב

יועץ כלכלי.צבי קורן

דירקטור ובעל מניות בטקונומי בע"מ.ירושלים

בעלים ומנכ"ל של ו.א. רייכמן ייעוץ וניהול בע"מ.ורד רייכמן

דח"צ בשרם פודים קלנר ושות' בע"מ. יו"ר דירקטוריון בעדן אגש"ח בע"מ, דירקטורקיבוץ גליל-ים

בתואם יבוא ויצוא אגש"ח בע"מ, חברת ועדת השקעות בטנא חברה לניהול שותפות

מוגבלת בע"מ.

דווח על דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית

המפקח על הבנקים אימץ את ההנחיה של רשות ניירות ערך לפי סעיף 36א לחוק ניירות ערך.

בהתאם להנחיה, החליט הדירקטוריון של הבנק בתאריך 15 בפברואר 2004 כי בדירקטוריון הבנק יכהנו בכל עת לפחות

3 דירקטורים בעלי "מיומנות חשבונאית ופיננסית" כאמור בהנחיה. מספר מזערי זה יאפשר לדירקטוריון לעמוד בחובות

המוטלות עליו בהתאם לדין ולמסמכי ההתאגדות, ובמיוחד לאחריותו לבדיקת מצבו הכספים של הבנק ולעריכת הדוחות

הכספיים.

לפחות 3 דירקטורים העונים על הגדרת "דירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית" שבהנחיה ישתתפו בדיונים על

הדוחות הכספיים ועל אשורם, דיונים אשר מתקיימים במליאת הדירקטוריון.

הדירקטוריון מונה כעת 13 דירקטורים, המניין החוקי לדיוניו הנו 7 דירקטורים.

כמו כן, בהתאם להוראת בנק ישראל, קבע הדירקטוריון ביום 22 במרס 2005 כי בועדת בקורת של הדירקטוריון יכהנו

בכל עת לפחות 2 "דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית".

בועדת בקורת מכהנים עתה 7 דירקטורים, המנין החוקי לדיוניה הנו 4 דירקטורים.

בדירקטוריון ובועדות הביקורת מכהנים מספר דירקטורים העומדים בהגדרה שבהנחיה, כמפורט לעיל ולהלן:

העובדות לפיהן יש לראותו/ה כדירקטור בעל/ת מיומנות חשבונאית ופיננסיתשם הדירקטור

בוגר כלכלה ומדעי המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים, בוגר קורס תל"ם בחשבות,ברוך בהט

אוניברסיטת תל-אביב.

ראש מחלקה תכנון כ"א במטה הכללי 1975-1972.

סמנכ"ל לכספים בלהבי ישקר בע"מ 1980-1978, מנכ"ל החברה 1989-1980. שימש יו"ר

הדירקטוריון, מנכ"ל, דח"צ ודירקטור בחברות שונות.

בוגר כלכלה ומדעי המדינה ומוסמך מינהל עסקים ומינהל ציבורי, האוניברסיטה העבריתרמי אברהם גוזמן

בירושלים, חבר מחקר בחקר ביצועים, ניהול מערכות ומחשבים,

Stanford University and Stanford Research Institute.

תפקידים כלכליים שונים במשרד האוצר 1969-1962, 1977-1971.

סגן נשיא לכספים וכלכלה בתעשיות אלקטרוכימיות פרוטרום 1982-1977, סגן נשיא

לכספים באלסינט 1983-1982, מנכ"ל דיקלה אחזקות 1985-1983, מנהל כספים במוטורולה

תקשורת ובמוטורולה ישראל 2004-1985, סגן נשיא מוטורולה אינק. 2005-2001.

יו"ר הדירקטוריון ודירקטור בחברות שונות.
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רואה חשבון בוגר חשבונאות וכלכלה, אוניברסיטת תל-אביב. שותף בכיר בקסלמן וקסלמןיעקב גולדמן, רו"ח

(PricewaterhouseCoopers)רואי חשבון, 8/2000-1/1991, תפקידי ניהול בקורת ,

בפירמה 12/1990-11/1981. מ-09/2000 מנהל ודירקטור בחברות שונות.

מזכיר מקצועי של המוסד לסקירת עמיתים ליד לשכת רואי חשבון.

בוגר משפטים וכלכלה, דוקטור במשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים. דמ"צ ויו"רפרופ' ישראל גלעד

ועדת ביקורת בבנק עצמאות למשכנתאות 1994-1987. דירקטור חיצוני וחבר ועדת ביקורת

בקופות גמל וקרנות השתלמות של בנק יהב 2002-1996, חבר ועדת השקעות בבנק יהב

2002-1996, דירקטור במודוס סלקטיב ניהול ויעוץ השקעות (מקבוצת הבנק הבינלאומי)

2003. דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים. 2002-1999.

בוגר כלכלה ומדעי המדינה ומוסמך מינהל עסקים, התמחות במימון, האוניברסיטהמאיר דיין

העברית ירושלים. תפקידים כלכליים שונים במשרד האוצר בישראל ובארה"ב 1989-1970,

יו"ר הדירקטוריון, דירקטור ומנכ"ל בחברות שונות.

בוגר כלכלה ומדעי המדינה ומוסמך מינהל עסקים, התמחות במימון, האוניברסיטהמשה וידמן

העברית בירושלים. תפקידים כלכליים שונים במשרד החינוך והתרבות ומשרד האוצר

1983-1965, כולל משנה לחשב הכללי.

מנכ"ל ארית תעשיות אופטיות בע"מ 1989-1983, מנכ"ל רבלון (ישראל) בע"מ 2001-1990.

נציג בישראל של חברת רבלון. מ"מ קבוע ליו"ר הדירקטוריון, וליו"ר ועדת בקורת ויו"ר

ועדת אשראים בנק הספנות בע"מ 2003-1993, יו"ר דירקטוריון ו/או דירקטור בחברות

שונות.

בוגר מדעי המדינה וכלכלה, אוניברסיטת תל אביב, מוסמך מנהל משאבים לאומיים.שלמה ינאי

, בוגר תוכנית לניהול מתקדם. ביה"ס למנהל עסקיםWashingtonGeorgeאוניברסיטת 

.Harvardבאוניברסיטת 

אלוף פיקוד הדרום בצה"ל 1998-1996, ראש אגף תכנון במטה הכללי 2001-1998, מנכ"ל

מכתשים אגן תעשיות בע"מ מאז שנת 2003. דירקטור בחברות שונות.

בוגר כלכלה וסטטיסטיקה, בוגר משפטים ומוסמך מינהל עסקים, האוניברסיטה העבריתיעקב משעל, עו"ד

בירושלים.

תפקידים כלכליים שונים במשרדי הממשלה השונים 1964-1957, מנכ"ל חברת "מניב"

להשקעות 1969-1964, סגן מנהל מחלקת הבנקאות בבנק ישראל 1973-1969, פירוק בנק

א"י בריטניה — מונה ככונס נכסים ומנהל מפעיל לרוב החברות בקבוצה 1980-1974, סגן

נשיא לכספים וממונה על אגף הכספים בשופרסל 1991-1982.

חבר ועד הנהלה במושב נוה ירק 2003-היום.

בוגרת כלכלה וסטטיסטיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים, מוסמכת חקר בצועיםנורית סגל

, קליבלנד, אוהיו, ארה"ב.Western ReserveCaseאוניברסיטת 

תפקידים כלכליים בבנק הפועלים בע"מ 1/1999-1969, כולל חברת דירקטוריון מטעם בנק

הפועלים בחברות שונות, כולל כהונה כיו"ר או חברת ועדות מאזן ובקורת.

בוגר כלכלה וסטטיסטיקה ומוסמך מינהל עסקים (מגמה חשבונאות), האוניברסיטהצבי קורן

העברית בירושלים.

תפקידים כלכליים שונים במשרדי הממשלה השונים, כולל קונסול לענייני כלכלה

באוסטרליה ובניו זילנד וסמנכ"ל למימון במשרד התעשייה והמסחר 1984-1962, קונסול

לענייני כלכלה ומסחר בבוסטון, ארה"ב 1990-1989, מנכל משרד התעשייה והמסחר

.1990-1992

מנכ"ל חברות שונות. 

דירקטור בחברות שונות, כולל בנק הפועלים בע"מ (דירקטור וחבר ועדת המאזנים) ובנק

לפיתוח התעשייה לישראל בע"מ.
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בוגרת כלכלה חקלאית, האוניברסיטה העברית בירושלים, גזברית קיבוץ גליל יםורד רייכמן

1982-1984, גזברית קרן התק"מ 1986-1985, ניהול קרן התק"מ 1989-1987, ניהול תפעול

מדגל גליל ים 1997-1990. 

מ-1997 עד 2/2005 מנכ"ל המפעל, דח"צ ודירקטור בחברות שונות.

שינויים בהרכב הדירקטוריון

במהלך שנת 2005 ועד מועד פרסום הדוח, התרחשו השינויים הבאים בהרכב הדירקטוריון:

באסיפה הכללית שהתקיימה ב-29 ביוני 2005, נבחרו מר רמי אברהם גוזמן, מר יעקב משעל, עו"ד ומר צבי קורן

כדירקטורים חדשים, במקומם של ד"ר מאיר דביר ומר עמיר מקוב אשר סיימו את תקופת כהונתם ב-26 ביוני 2005 ומר

אריאל גינזבורג אשר לא העמיד את עצמו לבחירה מחדש באסיפה האמורה.

מר יצחק חופי פרש מהדירקטוריון ב-30 בינואר 2006 וגב' רנה שעשוע-חסון סיימה תקופת כהונתה ב-31 בינואר 2006.

בשנת 2005 התקיימו 37 ישיבות של מליאת הדירקטוריון ו-95 ישיבות של ועדות הדירקטוריון.

איתן רף

יו"ר הדירקטוריון29 במרס 2006
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להלן לוחות הכוללים מידע כספי מפורט לפי נושאים, מגזרים ותקופות כלהלן:

עמודנושאתוספת

200מאזן מאוחד לסוף השנים 2005-2001א'

201דוח רווח והפסד מאוחד לשנים 2005-2001ב'

202שיעורי הכנסה והוצאהג'

206החשיפה לשינויים בשיעורי הריביתד'

208סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משקה'

210מאזן מאוחד לסוף רבעון — מידע רב רבעוניו'

211דוח רווח והפסד מאוחד לרבעון — מידע רב רבעוניז'

212(LDC)מיון יתרות האשראי למדינות מתפתחות ח'



200

בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו
מאזן מאוחד לסוף השנים 2005-2001

תוספת א':

ליום 31 בדצמבר

20052004200320022001

סכומים מותאמים (ב)סכומים מדווחים (א)

(במיליוני ש"ח)

נכסים

35,38130,03323,76323,77125,720מזומנים ופיקדונות בבנקים

47,82543,54340,26236,14341,131ניירות ערך

177,255169,353169,151171,761166,946אשראי לציבור

8489631,1291,4261,303אשראי לממשלות

2,0641,7541,3611,3501,459השקעות בחברות כלולות

2,8432,6682,6122,5522,429בניינים וציוד

6,6087,4688,3076,5175,784נכסים אחרים

272,824255,782246,585243,520244,772סך כל הנכסים

התחייבויות והון

221,828209,652203,586205,001206,448פיקדונות הציבור

4,3475,6554,5573,6713,673פיקדונות מבנקים

2,2253,0252,9032,9333,648פיקדונות מממשלות

17,25311,25610,61310,2259,620אגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים

10,96610,93210,4558,1307,963התחייבויות אחרות

256,619240,520232,114229,960231,352סך כל ההתחייבויות

205276258413448זכויות בעלי מניות חיצוניים

16,00014,98614,21313,14712,972הון עצמי

272,824255,782246,585243,520244,772סך כל ההתחייבויות וההון

הפסקת ההתאמה להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר 2003.(א)
סכומים מותאמים להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר 2003.(ב)
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בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו
2005-2001 דוח רווח והפסד מאוחד לשנים

תוספת ב':
לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר

20052004200320022001

סכומים מותאמים (ב)סכומים מדווחים (א)

(במיליוני ש"ח)

6,6286,3595,9755,0835,463רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

1,4261,5141,8831,9071,549הפרשה לחובות מסופקים

5,2024,8454,0923,1763,914רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים

הכנסות תפעוליות ואחרות

2,8102,7182,5072,4272,260עמלות תפעוליות

56(6)434324רווחים (הפסדים) מהשקעות במניות, נטו

865642685475507הכנסות אחרות

3,7183,4033,2162,8962,823סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות

הוצאות תפעוליות ואחרות

3,6273,2483,3703,4763,347משכורות והוצאות נלוות 

1,1681,0791,064989899אחזקה ופחת בניינים וציוד

1,2751,1611,1697871,068הוצאות אחרות

6,0705,4885,6035,2525,314סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

רווח מפעולות רגילות לפני מסים בסכומים מדווחים 
2,8502,7601,7058201,423(עד שנת 2002 — מותאמים)

--135--שחיקות והתאמות (ג)

8201,423(ב)2,8502,7601,840רווח מפעולות רגילות לפני מסים

262531(ב)1,1931,244824הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות

558892(ב)1,6571,5161,016רווח מפעולות רגילות לאחר מסים

מפעולות רגילות לאחר מסים (בהפסדים) חלק הקבוצה ברווחים 
54(32)(ב)378410152של חברות כלולות לאחר השפעת המס

חלקם של בעלי מניות חיצוניים (ברווחים) בהפסדים
(28)(113)(ב)(9)(22)24מפעולות רגילות לאחר מסים של חברות מאוחדות

413918(ב)2,0591,9041,159רווח נקי מפעולות רגילות 

---(32)-השפעה מצטברת לתחילת השנה של שינוי שיטה חשבונאית

91(ב)(14)(8)77רווח (הפסד) מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים

422919(ב)2,1361,8641,145רווח נקי

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר

20052004200320022001

סכומים מותאמים (ב)סכומים מדווחים (א)רווח ל-1 ש"ח ערך נקוב נומינלי של הון המניות

(בש"ח)

1.4561.3470.8200.2920.649רווח נקי מפעולות רגילות 

---(0.023)-השפעה מצטברת לתחילת השנה של שינוי שיטה חשבונאית

0.0060.001(0.010)(0.006)0.054רווח (הפסד) מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים

1.5101.3180.8100.2980.650רווח נקי

(באלפי ש"ח)

הערך הנקוב של הון המניות הנומינלי
1,414,2331,414,2331,414,2331,414,2331,414,233לצורך החישוב הנ"ל

הפסקת ההתאמה להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר 2003. הנתונים בגין שנת 2003 — הפסקת ההתאמה להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר 2002.(א)
סכומים מותאמים להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר 2003.(ב)
שחיקות והתאמות של הכנסות והוצאות שנכללו ברווח מפעולות רגילות לפני מסים בסכומים מדווחים להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר 2003.(ג)
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בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו
(א)שיעורי הכנסה והוצאה על בסיס מאוחד

סכומים מדווחים

תוספת ג':
20052004

(הוצאה)שיעור הכנסההכנסות(הוצאה)שיעור הכנסההכנסות

כולל השפעתללא השפעת(הוצאות)יתרהכולל השפעתללא השפעת(הוצאות)יתרה

נגזרים (ה)נגזריםמימוןממוצעת (ב)נגזרים (ה)נגזריםמימוןממוצעת (ב)

(%)(במיליוני ש"ח)(%)(במיליוני ש"ח)

מטבע ישראלי לא צמוד

77,7954,8506.2472,9644,8926.70נכסים (ג)(ד)

17,88941612,716387(ה)ALMהשפעת נגזרים משובצים ו-

95,6845,2665.5185,6805,2796.16סך כל הנכסים

(3.45)(2,592)75,222(3.05)(2,422)79,422התחייבויות (ד)

(16)5,779(22)7,455(ה)ALMהשפעת נגזרים משובצים ו-

(3.22)(2,608)81,001(2.81)(2,444)86,877סך כל ההתחייבויות

3.192.703.252.94פער הריבית

מטבע ישראלי צמוד למדד

55,4854,3377.8257,0833,6146.33נכסים (ג)(ד)

1126955(ה)ALMהשפעת נגזרים משובצים ו-

55,5974,3437.8157,1783,6196.33סך כל הנכסים

(5.34)(2,593)48,555(6.85)(3,321)48,489התחייבויות (ד)

(69)1,651(112)2,253(ה)ALMהשפעת נגזרים משובצים ו-

(5.30)(2,662)50,206(6.76)(3,433)50,742סך כל ההתחייבויות

0.971.050.991.03פער הריבית

מטבע חוץ: 
(לרבות מטבע ישראלי צמוד למט"ח)

114,3578,9977.87104,0543,1673.04נכסים (ג)(ד)

השפעת נגזרים (ה):

4,6222086,240181נגזרים מגדרים

ALM53,49410850,7161,190נגזרים משובצים ו-

172,4739,3135.40161,0104,5382.82סך כל הנכסים

(1.67)(1,633)97,991(5.73)(6,064)105,790התחייבויות (ד)

השפעת נגזרים (ה):

(169)6,099(206)4,565נגזרים מגדרים

ALM61,446(982)55,714(684)נגזרים משובצים ו-

(1.56)(2,486)159,804(4.22)(7,252)171,801סך כל ההתחייבויות

2.141.181.371.26פער הריבית

ראה הערות בעמוד 204 להלן.

הערה — נתונים מלאים על שעורי הכנסה והוצאה בכל מגזר, לפי סעיפי המאזן השונים, יימסרו לכל מבקש.
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בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו
(א)שיעורי הכנסה והוצאה על בסיס מאוחד

סכומים מדווחים

תוספת ג' (המשך):
20052004

(הוצאה)שיעור הכנסההכנסות(הוצאה)שיעור הכנסההכנסות
כולל השפעתללא השפעת(הוצאות)יתרהכולל השפעתללא השפעת(הוצאות)יתרה

נגזרים (ה)נגזריםמימוןממוצעת (ב)נגזרים (ה)נגזריםמימוןממוצעת (ב)

(%)(במיליוני ש"ח)(%)(במיליוני ש"ח)
סך הכל:

נכסים כספיים שהניבו 
247,63718,1847.34234,10111,6734.99הכנסות מימון (ד)(ו)

השפעת נגזרים (ה):
4,6222086,240181נגזרים מגדרים

ALM71,49553063,5271,582נגזרים משובצים ו-
323,75418,9225.84303,86813,4364.42סך כל הנכסים

התחייבויות כספיות 
(3.07)(6,818)221,768(5.05)(11,807)233,701שגרמו הוצאות מימון (ד)

השפעת נגזרים (ה):
(169)6,099(206)4,565נגזרים מגדרים

ALM71,154(1,116)63,144(769)נגזרים משובצים ו-
(2.66)(7,756)291,011(4.24)(13,129)309,420סך כל ההתחייבויות

2.291.601.921.76פער הריבית

23(13)בגין אופציות
בגין מכשירים נגזרים אחרים

(לא כולל אופציות, נגזרים בגידור
1818ונגזרים משובצים שהופרדו (ה))ALMב-

עמלות מעסקי מימון 
852709והכנסות מימון אחרות (ז)

(71)(22)הוצאות מימון אחרות
רווח מפעולות מימון לפני 
6,6286,359הפרשה לחובות מסופקים

הפרשה לחובות מסופקים 
(1,514)(1,426)(לרבות הפרשה כללית ונוספת)

רווח מפעולות מימון לאחר 
5,2024,845הפרשה לחובות מסופקים

סך הכל:
נכסים כספיים שהניבו 

247,637234,101הכנסות מימון (ד)(ו)
נכסים הנובעים 

3,4383,434ממכשירים נגזרים (ח)
3,0603,432נכסים כספיים אחרים (ד)
הפרשה כללית והפרשה 
(1,069)(1,047)נוספת לחובות מסופקים
253,088239,898סך כל הנכסים הכספיים

סך הכל:
התחייבויות כספיות שגרמו 

233,701221,768הוצאות מימון (ד)
התחייבויות הנובעות 
3,1372,848ממכשירים נגזרים (ח)

6,3215,890התחייבויות כספיות אחרות (ד)
243,159230,506סך כל ההתחייבויות הכספיות

סך הכל עודף נכסים כספיים 
9,9299,392על התחייבויות כספיות

7,6587,031נכסים לא כספיים
1,7711,602התחייבויות לא כספיות

15,81614,821סך כל האמצעים ההוניים

ראה הערות בעמוד 204 להלן.

הערה — נתונים מלאים על שעורי הכנסה והוצאה בכל מגזר, לפי סעיפי המאזן השונים, יימסרו לכל מבקש.



תוספת ג' (המשך):

הערות:
הנתונים בלוח זה ניתנים לפני ולאחר השפעת מכשירים נגזרים (לרבות השפעות חוץ מאזניות של מכשירים נגזרים).א.
על בסיס יתרות פתיחה חודשיות, ותחילת הרבעונים בחברות מאוחדות בחו"ל, פרט למגזר מטבע ישראלי לא צמוד בו מחושבת היתרהב.

הממוצעת על בסיס נתונים יומיים, ולאחר ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים.
מהיתרה הממוצעת של הנכסים נוכתה (נוספה) היתרה הממוצעת של רווחים (הפסדים) שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של איגרות חובג.

למסחר וכן של רווחים (הפסדים) בגין איגרות חוב זמינות למכירה, הכלולים בהון העצמי במסגרת רווח כולל אחר מצטבר בסעיף "התאמות בגין
הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן" כלהלן: במגזר מטבע ישראלי לא צמוד 228 מיליוני ש"ח (בשנת 2004 — 104 מיליוני ש"ח),

במגזר מטבע ישראלי צמוד למדד 50 מיליוני ש"ח (בשנת 2004 — 30 מיליוני ש"ח), ובמטבע חוץ כולל מטבע ישראלי צמוד מטבע חוץ 
(30) מיליוני ש"ח (בשנת 2004 — 96 מיליוני ש"ח).

למעט מכשירים נגזרים.ד.
המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של(ALM)מכשירים נגזרים מגדרים (למעט אופציות), נגזרים משובצים שהופרדו ונגזרים ה.

הבנק.
מהיתרה הממוצעת של הנכסים נוכתה היתרה הממוצעת של רווחים שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של איגרות חוב למסחר וזמינותו.

למכירה במגזרים השונים בסך 248 מיליוני ש"ח (בשנת 2004 — 230 מיליוני ש"ח).
לרבות רווחים והפסדים ממכירת השקעות באיגרות חוב ומהתאמות לשווי הוגן של אגרות חוב למסחר.ז.
יתרות מאזניות ממוצעות של מכשירים נגזרים (לא כולל יתרות חוץ מאזניות ממוצעות של מכשירים נגזרים).ח.

204

בנק לאומי לישראל בע"מ
(א)שיעורי הכנסה והוצאה על בסיס מאוחד
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בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו
(א)שיעורי הכנסה והוצאה על בסיס מאוחד

נומינלי ב-$ ארה"ב

תוספת ג' (המשך):
20052004

(הוצאה)שיעור הכנסההכנסות(הוצאה)שיעור הכנסההכנסות

כולל השפעתללא השפעת(הוצאות)יתרהכולל השפעתללא השפעת(הוצאות)יתרה

נגזרים (ה)נגזריםמימוןממוצעת (ב)נגזרים (ה)נגזריםמימוןממוצעת (ב)

(%)(במיליוני $)(%)(במיליוני $)

מטבע חוץ: פעילות מקומית 
(לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ)

16,5756774.0815,1704542.99נכסים (ג)(ד)

השפעת נגזרים (ה):

1,033461,39141נגזרים מגדרים

ALM11,854811,26454נגזרים משובצים ו-

29,4627312.4827,8255491.97סך כל הנכסים

(1.24)(174)14,056(2.29)(346)15,141התחייבויות (ד)

השפעת נגזרים (ה):

(38)1,360(46)1,021נגזרים מגדרים

ALM13,611(40)12,353(11)נגזרים משובצים ו-

(0.80)(223)27,769(1.45)(432)29,773סך כל ההתחייבויות

1.791.031.751.17פער הריבית

מטבע חוץ: פעילות חו"ל, 
שלוחות שהן זרוע ארוכה

8,9823904.348,0712823.49נכסים (ג)(ד)

618432(ה)ALMהשפעת נגזרים משובצים ו-

9,0433984.408,1142843.51סך כל הנכסים

(1.78)(139)7,803(2.93)(249)8,508התחייבויות (ד)

-87-68(ה)ALMהשפעת נגזרים משובצים ו-

(1.76)(139)7,871(2.91)(249)8,595סך כל ההתחייבויות

1.411.491.711.75פער הריבית

סך הכל

נכסים כספיים במטבע חוץ 
25,5571,0674.1723,2417363.17שהניבו הכנסות מימון (ג)(ד)

השפעת נגזרים (ה):

1,033461,39141נגזרים מגדרים

ALM11,9151611,30756נגזרים משובצים ו-

38,5051,1292.9335,9398332.32סך כל הנכסים

התחייבויות כספיות במטבע חוץ 
(1.43)(313)21,859(2.52)(595)23,649שגרמו הוצאות מימון (ד)

השפעת נגזרים (ה):

(38)1,360(46)1,021נגזרים מגדרים

ALM13,698(40)12,421(11)נגזרים משובצים ו-

(1.02)(362)35,640(1.78)(681)38,368סך כל ההתחייבויות

1.651.151.741.30פער הריבית

הנתונים בלוח זה ניתנים לפני ולאחר השפעת מכשירים נגזרים (לרבות השפעות חוץ מאזנית של מכשירים נגזרים).א.

על בסיס יתרות פתיחה חודשיות ותחילת הרבעונים בחברות מאוחדות בחו"ל, ולאחר ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים.ב.
מהיתרה הממוצעת של הנכסים נוכתה (נוספה) היתרה הממוצעת של רווחים שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של איגרות חוב למסחר וזמינות למכירה בסך ג.

(7) מיליוני דולר (בשנת 2004 — 21 מיליוני דולר).
למעט מכשירים נגזריםד.
המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק.(ALM)מכשירים נגזרים מגדרים (למעט אופציות), נגזרים משובצים שהופרדו ונגזריםה.

הערה — נתונים מלאים על שעורי הכנסה והוצאה בכל מגזר, לפי סעיפי המאזן השונים, יימסרו לכל מבקש.
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בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו
החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית - על בסיס מאוחד

תוספת ד':
31 בדצמבר 2005

מעל מעל מעל מעל 
מעלשלוששנהשלושהחודשעם

חמשעדעדחודשיםעדדרישה
עד עשרחמששלושעד שלושהעד

שניםשניםשניםשנהחודשיםחודש

סכומים מדווחים

ש"ח)(במיליוני 

מטבע ישראלי לא צמוד

61,5649,1685,4203,5963,1691,051סך כל הנכסים

68,2553,6147,3746,221615267סך כל ההתחייבויות

2,554784(2,625)(1,954)5,554(6,691)הפרש

השפעת עיסקאות עתידיות 
(119)(14)4,6557424,612210והתקשרויות מיוחדות

2,540665(2,415)6,2962,658(2,036)החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר

4,2606,9184,5037,0437,708(2,036)החשיפה המצטברת במגזר

מטבע ישראלי צמוד למדד

1,5672,43311,03514,6979,93710,668סך כל הנכסים

1,2512,81010,36015,0296,76910,088סך כל ההתחייבויות

3,168580(332)675(377)316הפרש

השפעת עיסקאות עתידיות 
4521(155)(2,791)(149)(239)והתקשרויות מיוחדות

3,213601(487)(2,116)(526)77החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר

161762(3,052)(2,565)(449)77החשיפה המצטברת במגזר

(ב)מטבע חוץ 

63,22732,08715,1988,6032,5441,856סך כל הנכסים

65,35024,03417,6795,6081,5683,148סך כל ההתחייבויות

(1,292)2,995976(2,481)8,053(2,123)הפרש

השפעת עיסקאות עתידיות 
72(151)2,279(304)(3,202)(5,418)והתקשרויות מיוחדות

(1,220)5,274825(2,785)4,851(7,541)החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר

(596)624(201)(5,475)(2,690)(7,541)החשיפה המצטברת במגזר

חשיפה כוללת לשינויים בשיעורי הריבית

126,35843,68831,65326,89615,65013,575סך כל הנכסים (ג)

134,85630,45835,41326,8588,95213,503סך כל ההתחייבויות (ג)

386,69872(3,760)13,230(8,498)הפרש

השפעת עיסקאות עתידיות 
(26)(120)1,5172,334(2,609)(1,002)והתקשרויות מיוחדות

2,3726,57846(2,243)10,621(9,500)סך כל החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית

1,2507,8287,874(1,122)1,121(9,500)סך כל החשיפה המצטברת

בטור "ללא תקופת פרעון" מוצגות היתרות המאזניות שאינן מהוונות. כולל יתרות שזמן פרעונן עבר בסך 829 מיליון ש"ח.(א)
פעילות מקומית, לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ, ושלוחות בחו"ל שהן זרוע ארוכה.(ב)
כולל פריטים לא כספיים המוצגים בטור "ללא תקופת פרעון".(ג)

הערות כלליות:
נתונים מלאים על החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית בכל מגזר, לפי סעיפי המאזן השונים, יימסרו לכל מבקש.(1)
בלוח זה, הנתונים לפי תקופות מציגים את הערך הנוכחי של זרמים עתידיים כשהם מהוונים לפי שיעור התשואה הפנימי של הסעיף המאזני. תזרימים עתידיים שהוונו (2)

כאמור, כוללים ריבית שתצטבר עד למועד הפרעון, או עד למועד שינוי הריבית, המוקדם שבהם.
השפעת עסקאות גידור כלולה בסך כל הנכסים או סך ההתחייבויות, לפי העניין.(3)
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31 בדצמבר 2004

מעל
משךשיעורמשךשיעורללאמעלעשר

חייםתשואהחייםתשואהסךתקופת עשריםעד עשרים
ממוצעפנימיממוצעפנימיהכלפרעון (א)שנהשנה

(שנים)(באחוזים)(שנים)(באחוזים)

2-1,16885,1386.310.417.140.46

1152934586,8354.310.335.130.34

(113)(29)823(1,697)2.000.082.010.12

---10,086

(113)(29)8238,389

7,5957,5668,3898,389

4,25824512954,9695.464.065.743.94

3,46039518350,3454.783.785.033.56

798(150)(54)4,6240.680.280.710.38

(94)--(3,362)

704(150)(54)1,262

1,4661,3161,2621,262

83447379124,7753.770.593.660.64

334348117,7723.180.532.110.63

80143317,0030.590.061.550.01

---(6,724)

8014331279

205248279279

5,0942929,618272,8241.271.32

3,6084282,543256,6191.101.13

1,486(136)7,07516,2050.170.19

(94)---

1,392(136)7,07516,205

9,2669,13016,20516,205
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בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו
סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק על בסיס מאוחד

סכומים מדווחים

תוספת ה':
31 בדצמבר 2005

ההוצאה השנתיתסיכוןסיכון
יתרתבגין הפרשהאשראיאשראיסיכון

חובותספציפיתכוללחוץאשראי
בעייתיים (ג)לחובות מסופקיםלציבורמאזני (ב)מאזני (א)בגין פעילות לווים בישראל

(במיליוני ש"ח)

365(27)1,7613292,090חקלאות

20,1029,81429,9164913,181תעשיה

27,76514,19641,9612765,642בינוי ונדל"ן

1,9146942,608133חשמל ומים

16,1203,07919,1992592,303מסחר

1,769(4)4,4555024,957בתי מלון, שרותי הארחה ואוכל

3,8189274,74519321תחבורה ואחסנה

6,3059967,3011641,294תקשורת ושרותי מחשב

14,2976,25220,5494616שרותים פיננסיים

4,8891,1746,06338673שרותים עיסקיים אחרים

5,5388436,38118566שרותים ציבוריים וקהילתיים

27,7363,09730,833109945אנשים פרטיים — הלוואות לדיור

18,22921,14339,372721,078אנשים פרטיים — אחר

152,92963,046215,9751,42018,786סך הכל

סיכון האשראי שנכלל בענפי המשק השונים:

3,1877623,949-786תנועות ההתיישבות (ד)

3,5461453,691-306רשויות מקומיות (ה)

31 בדצמבר 2005

השנתיתההוצאהסיכוןסיכון
יתרתבגין הפרשה אשראיאשראיסיכון

חובותספציפיתכוללחוץאשראי
בעייתיים (ג)לחובות מסופקיםלציבורמאזני (ב)מאזני (א)בגין פעילות לווים בחו"ל

(במיליוני ש"ח)

482270121חקלאות

5,2755,58610,8611109תעשיה

4,7271,1325,859-507בינוי ונדל"ן

--1332135חשמל ומים

148(1)6,7484,39311,141מסחר

-(1)1,249671,316בתי מלון, שרותי הארחה ואוכל

1,3872281,615-17תחבורה ואחסנה

3967471,143-2תקשורת ושרותי מחשב

8,6824,73613,418199שרותים פיננסיים

25(4)9105971,507שרותים עיסקיים אחרים

1,1622241,386-2שרותים ציבוריים וקהילתיים

106(1)2,8116663,477אנשים פרטיים

33,52818,40051,92871,016סך הכל

כולל אשראי לציבור בסך 178,173 מיליוני ש"ח, השקעות באיגרות חוב של הציבור בסך 6,330 מיליוני ש"ח ונכסים אחרים בגין מכשירים נגזרים המייצגים(א)
עיסקאות של הציבור בסך 1,954 מיליוני ש"ח.

סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה.(ב)
יתרות חובות בעייתיים בניכוי אשראי המכוסה בבטחונות המותרים לניכוי, לצורך מגבלות על חבות לווה ושל קבוצת לווים, כולל רכיבי סיכון חוץ מאזניים.(ג)
קיבוצים ומושבים, ארגונים איזוריים וארציים ותאגידים שבשליטת תנועות ההתיישבות.(ד)
לרבות תאגידים בשליטתן.(ה)

לחובות מסופקים.יתרות סיכון האשראי המאזני והחוץ מאזני ויתרות החובות הבעייתיים מוצגים לאחר ניכוי ההפרשות הספציפיות
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בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו
סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק על בסיס מאוחד (המשך)

סכומים מדווחים

תוספת ה' (המשך):
31 בדצמבר 2004

ההוצאה השנתיתסיכוןסיכון
יתרתבגין הפרשהאשראיאשראיסיכון

חובותספציפיתכוללחוץאשראי
בעייתיים (ג)(ו)לחובות מסופקים לציבורמאזני (ב)מאזני (א)בגין פעילות לווים בישראל

(במיליוני ש"ח)

1,6042841,88835405חקלאות

8,82327,8422483,015(ו)19,019תעשיה

28,14111,83839,9793185,426בינוי ונדל"ן

1,9871,3143,301141חשמל ומים

2,80819,3962392,939(ו)16,588מסחר

4,2906834,973581,828בתי מלון, שרותי הארחה ואוכל

3,0769584,03465318תחבורה ואחסנה

6,1181,2987,416572,061תקשורת ושרותי מחשב

4,96516,529249790(ו)11,564שרותים פיננסיים

4,6651,1145,77935673שרותים עיסקיים אחרים

552(17)5,9097066,615שרותים ציבוריים וקהילתיים

26,8941,84528,73976985אנשים פרטיים — הלוואות לדיור

16,26520,96037,2251151,052אנשים פרטיים — אחר

146,12057,596203,7161,47920,085סך הכל

סיכון האשראי שנכלל בענפי המשק השונים:

3,3164973,813-984תנועות ההתיישבות (ד)

3,502793,581-341רשויות מקומיות (ה)

31 בדצמבר 2004

השנתיתההוצאהסיכוןסיכון
יתרתבגין הפרשה אשראיאשראיסיכון 

חובותספציפיתכוללחוץ אשראי
בעייתיים (ג)(ו)לחובות מסופקים לציבורמאזני (ב)מאזני (א)בגין פעילות לווים בחו"ל

(במיליוני ש"ח)

10016116-1חקלאות

4,9412,9267,86713103תעשיה

5,1447305,874-534בינוי ונדל"ן

--105-105חשמל ומים

5,6063,1898,79521137מסחר

129(1)1,0802121,292בתי מלון, שרותי הארחה ואוכל

--1,4032001,603תחבורה ואחסנה

44644589142תקשורת ושרותי מחשב

3,41311,68544(ו)8,272שרותים פיננסיים

14(3)7916151,406שרותים עיסקיים אחרים

1,0113261,33724שרותים ציבוריים וקהילתיים

2,4616883,1491101אנשים פרטיים

31,36012,76044,120411,029סך הכל

כולל אשראי לציבור בסך 170,218 מיליוני ש"ח, השקעות באיגרות חוב של הציבור בסך 5,326 מיליוני ש"ח ונכסים אחרים בגין מכשירים נגזרים המייצגים(א)
עיסקאות של הציבור בסך 1,936 מיליוני ש"ח.

סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה.(ב)
יתרות חובות בעייתיים בניכוי אשראי המכוסה בבטחונות המותרים לניכוי, לצורך מגבלות על חבות לווה ושל קבוצת לווים, כולל רכיבי סיכון חוץ מאזניים.(ג)
קיבוצים ומושבים, ארגונים איזוריים וארציים ותאגידים שבשליטת תנועות ההתיישבות.(ד)
לרבות תאגידים בשליטתן.(ה)
סווג מחדש.(ו)

לחובות מסופקים.יתרות סיכון האשראי המאזני והחוץ מאזני ויתרות החובות הבעייתיים מוצגים לאחר ניכוי ההפרשות הספציפיות
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בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו
מאזן מאוחד לסוף רבעון - מידע רב רבעוני

תמצית מאזן מאוחד לסוף כל רבעון בשנים 2005-2004 
סכומים מדווחים

תוספת ו':

20052004שנה

43214321רבעון

(במיליוני ש"ח)

נכסים

35,38128,76835,40331,33330,03322,40625,71524,743מזומנים ופיקדונות בבנקים

47,82548,38246,08044,69243,54342,77540,88140,530ניירות ערך

177,255175,054169,674168,921169,353169,989169,411168,479אשראי לציבור

8488949299139631,0381,0201,104אשראי לממשלות

2,0642,0431,8251,8431,7541,6491,5311,424השקעות בחברות כלולות

2,8432,8172,7732,7102,6682,6312,6112,619בניינים וציוד

6,6086,7786,9146,4937,4686,3976,9757,249נכסים אחרים

272,824264,736263,598256,905255,782246,885248,144246,148סך כל הנכסים

התחייבויות והון

221,828215,603216,423210,109209,652202,776204,503202,180פיקדונות הציבור

4,3474,8525,5395,9865,6555,7625,0715,498פיקדונות מבנקים

2,2252,4942,5883,0703,0252,9372,9673,114פיקדונות מממשלות

אגרות חוב, שטרי התחייבות 
17,25314,92213,34612,67311,25610,95810,85710,662וכתבי התחייבות נדחים

(א)10,9669,8899,3679,33910,9328,6329,5429,905התחייבויות אחרות

256,619247,760247,263241,177240,520231,065232,940231,359סך כל ההתחייבויות

205247249267276264263262זכויות בעלי מניות חיצוניים

(א)16,00016,72916,08615,46114,98615,55614,94114,527הון עצמי

272,824264,736263,598256,905255,782246,885248,144246,148סך כל ההתחייבויות וההון

הוצג מחדש — תקן חשבונאות מס' 19, מסים על ההכנסה.(א)
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בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו
דוח רווח והפסד מאוחד לרבעון - מידע רב רבעוני

תמצית דוח רווח והפסד מאוחד לפי רבעונים בשנים 2005-2004
סכומים מדווחים

תוספת ז':
20052004שנה

43214321רבעון

(במיליוני ש"ח)

רווח מפעולות מימון לפני 
1,6871,7441,6051,5921,5901,6011,6231,545הפרשה לחובות מסופקים

321166494445530322261401הפרשה לחובות מסופקים

רווח מפעולות מימון לאחר 
1,3661,5781,1111,1471,0601,2791,3621,144הפרשה לחובות מסופקים

הכנסות תפעוליות ואחרות

708713696693679670680689עמלות תפעוליות

רווחים (הפסדים) 
20187913129(2)מהשקעות במניות, נטו

203283192187189152154147הכנסות אחרות

סך כל ההכנסות 
9091,016906887877835846845התפעוליות והאחרות

הוצאות תפעוליות ואחרות

8981,010855864854813747834משכורות והוצאות נלוות

305303283277278273269259אחזקה ופחת בניינים וציוד

419286291279340268286267הוצאות אחרות 

סך כל ההוצאות 
1,6221,5991,4291,4201,4721,3541,3021,360התפעוליות והאחרות

רווח מפעולות רגילות
653995588614465760906629לפני מסים

הפרשה למסים על 
310478172233218329473224הרווח מפעולות רגילות

רווח מפעולות רגילות 
343517416381247431433405לאחר מיסים

חלק הקבוצה ברווחים 
מפעולות רגילות לאחר 

מסים של חברות כלולות 
645312014111611112261לאחר השפעת המס

חלקם של בעלי מניות 
חיצוניים (ברווחים) 

בהפסדים מפעולות 
רגילות לאחר מסים 
(3)(3)(1)(15)9159של חברות מאוחדות

416571541531348541552463רווח נקי מפעולות רגילות

השפעה מצטברת לתחילת 
השנה של שינוי 
(א)(32)(א)-------שיטה חשבונאית

רווח (הפסד) מפעולות 
(2)(1)(2)(3)(3)37(3)46בלתי רגילות לאחר מסים

462568578528345539551429רווח נקי לתקופה

הוצג מחדש — תקן חשבונאות מס' 19, מסים על ההכנסה.(א)
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בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח רווח והפסד מאוחד לרבעון - מידע רב רבעוני (המשך)
רווח למניה לפי רבעונים בשנים 2004 ו-2005 

סכומים מדווחים

(LDC)מיון יתרות האשראי למדינות מתפתחות 
לפי אזור גיאוגרפי של סיכון סופי

סכומים מדווחים

תוספת ז' (המשך):

20052004שנה

43214321רבעון

(בש"ח)

רווח ל-1 ש"ח 
ערך נקוב נומינלי של הון המניות

0.2940.4040.3830.3750.2470.3830.3900.327רווח נקי מפעולות רגילות 

השפעה מצטברת לתחילת השנה
(א)(0.023)(א)-------של שינוי שיטה חשבונאית

רווח (הפסד) מפעולות 
(0.001)(0.001)(0.001)(0.003)(0.002)0.026(0.002)0.032בלתי רגילות לאחר מסים 

0.3260.4020.4090.3730.2440.3820.3890.303רווח נקי לתקופה

(באלפי ש"ח)

הערך הנקוב של הון המניות 
1,414,2331,414,2331,414,2331,414,2331,414,2331,414,2331,414,2331,414,233הנומינלי לצורך החישוב הנ"ל

הוצג מחדש — תקן חשבונאות מס' 19, מסים על ההכנסה. (א)

תוספת ח':

20052004

סיכוןסיכון
אשראי חוץאשראי חוץ

סך הכלמאזני (ב)אשראי (א)סך הכלמאזני (ב)אשראי (א)

(במיליוני ש"ח)

58584380123-אסיה

8111419579126205מזרח אירופה

11516---אפריקה

4141-4949-דרום אמריקה

81213294133260393סך הכל

לאחר ניכוי ההפרשה הספציפית לחובות מסופקים.(א)
סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה.(ב)



TION)(CERTIFICAהצהרה — 

אני גליה מאור מצהירה כי:

סקרתי את הדוח השנתי של בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "הבנק") לשנת 2005 (להלן:1.

"הדוח").

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג2.

של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים,

לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות,3.

מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות והשינויים בהון העצמי ותזרימי

המזומנים של הבנק לימים ולתקופות המדווחים בדוח.

אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לצורך4.

גילוי הנדרש בדוח של הבנק. וכן:

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,א.

המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לבנק, לרבות תאגידים מאוחדים שלו, מובא

לידיעתנו על ידי אחרים בבנק ובאותם תאגידים בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

הערכנו את היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו את מסקנותינוב.

לגבי היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס

על הערכתנו; וכן

גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברביע הרביעיג.

שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של

הבנק על דיווח כספי; וכן

אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואי החשבון המבקרים המשותפים,5.

לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון של הבנק, בהתבסס על הערכתנו העדכנית

ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי: 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרהא.

הפנימית על 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 עובדיםב.

אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

29 במרס 2006

גליה מאור

מנהל כללי ראשי
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TION)(CERTIFICAהצהרה — 

אני זאב נהרי מצהיר כי:

סקרתי את הדוח השנתי של בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "הבנק") לשנת 2005 (להלן:1.

"הדוח").

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג2.

של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים,

לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות,3.

מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות והשינויים בהון העצמי ותזרימי

המזומנים של הבנק לימים ולתקופות המדווחים בדוח.

אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לצורך4.

גילוי הנדרש בדוח של הבנק. וכן:

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,א.

המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לבנק, לרבות תאגידים מאוחדים שלו, מובא

לידיעתנו על ידי אחרים בבנק ובאותם תאגידים בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

הערכנו את היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו את מסקנותינוב.

לגבי היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס

על הערכתנו; וכן

גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברביע הרביעיג.

שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של

הבנק על דיווח כספי; וכן

אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואי החשבון המבקרים המשותפים,5.

לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון של הבנק, בהתבסס על הערכתנו העדכנית

ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי: 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרהא.

הפנימית על 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 עובדיםב.

אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

29 במרס 2006

זאב נהרי

משנה למנהל הכללי
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הדוח השנתי הוכן על ידי הנהלת הבנק והיא האחראית לנאותותו. דוח זה כולל דוחות כספיים ערוכים בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים וכללי

הדיווח שנקבעו בהוראות המפקח על הבנקים ובהנחיותיו, מידע נוסף הערוך בהתאמה להם וכן מידע אחר.

עריכת דוחות כספיים תקופתיים מחייבת גם עריכת אומדנים לצורך קביעתם של סכומים וסעיפים מסוימים בדוחות. אומדנים אלה נערכו על ידי

ההנהלה בהתאם למיטב שיקול דעתה.

כדי להבטיח את נאותות הדיווח הכספי של הבנק, מקיימת הנהלת הבנק מערכת מקיפה של בקרה פנימית, שמטרתה להבטיח כי כל העיסקאות

בבנק נערכות על פי הרשאות נאותות, וכי נכסי הבנק מוגנים, שלמותם מובטחת, והרשומות החשבונאיות מהוות בסיס מהימן לעריכת הדוחות

הכספיים. מערכת הבקרה הפנימית מוגבלת מטבעה בכך, שאין היא מעניקה בטחון מוחלט אלא בטחון סביר בלבד לגבי יכולתה לגלות ולמנוע

טעויות ופעולות חריגות. העקרון של הבטחון הסביר מבוסס על ההכרה, כי ההחלטה לגבי כמות המשאבים שתושקע בהפעלתם של אמצעי הבקרה

חייבת מטבע הדברים לקחת בחשבון את התועלת שתצמח מהפעלתם של אמצעים אלה.

דירקטוריון הבנק, שהינו אחראי לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם בהתאם לסעיף 92 לחוק החברות, קובע את המדיניות החשבונאית ומפקח על

יישומה וכן קובע את מבנה מערכת הבקרה הפנימית ומפקח על תיפקודה. המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני הבנק במסגרת המדיניות

שקבע הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו. הנהלת הבנק פועלת לפי המדיניות שנקבעה על ידי הדירקטוריון. הדירקטוריון, באמצעות ועדותיו, מקיים

מפגשים שוטפים עם הנהלת הבנק וכן עם המבקר הפנימי הראשי ועם רואי החשבון המבקרים המשותפים של הבנק במטרה לסקר את היקף

עבודתם ואת תוצאותיה.

הפירמות קוסט פורר גבאי את קסירר וסומך חייקין, רואי החשבון המבקרים המשותפים של הבנק, ערכו ביקורת של הדוחות הכספיים השנתיים

של הבנק, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג-1973 ותקני

ביקורת מסויימים, שפורסמו על ידי לשכת רואי החשבון בארה"ב ושיישומם בביקורת של תאגידים בנקאיים חוייב על פי ההנחיות של המפקח על

הבנקים. מטרת הביקורת לאפשר לרואי החשבון המבקרים המשותפים לחוות את דעתם באיזו מידה משקפים דוחות אלה, בהתאם לעקרונות

חשבונאיים מקובלים וכללי הדיווח שנקבעו בהוראות המפקח על הבנקים ובהנחיותיו, את מצבו הכספי של הבנק, את תוצאות פעולותיו, את

השינויים בהונו העצמי ואת תזרימי המזומנים. בהתאם לסעיף 170 לחוק החברות, רואי החשבון המבקרים המשותפים אחראים כלפי החברה ובעלי

מניותיה לאמור בחוות דעתם לגבי הדוחות הכספיים. חוות הדעת של רואי החשבון המבקרים המשותפים מצורפת לדוחות הכספיים השנתיים.

כמו כן, המידע בדוח הדירקטוריון ובסקירת ההנהלה (להלן — המידע הנלווה) נמסר לעיונם של רואי החשבון המבקרים המשותפים על מנת שיוכלו

להודיע אם קיימת אי התאמה מהותית בין המידע בדוחות הכספיים לבין המידע הנלווה, או אם המידע הנלווה כולל מידע שבאופן מהותי אינו תואם

ראיות או מידע אחר שהגיעו לידיעת רואי החשבון המבקרים המשותפים במהלך הביקורת. לא נתקבלה הודעה כאמור מרואי החשבון המבקרים

המשותפים. רואי החשבון המבקרים המשותפים לא נקטו לצורך זה נהלי ביקורת נוספים על אלה שהיו חייבים לנקוט לצורך ביקורת הדוחות הכספיים.

איתן רף
יו"ר הדירקטוריון

גליה מאור
מנהל כללי ראשי

זאב נהרי
משנה למנהל הכללי 

ראש החטיבה לכספים
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ביקרנו את המאזנים המאוחדים של בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן — הבנק) והחברות המאוחדות שלו (להלן — הקבוצה) לימים 31 בדצמבר 2005

ו-2004 ואת דוחות הרווח וההפסד המאוחדים, הדוחות על השינויים בהון העצמי והדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים לכל אחת משלוש

השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 31 בדצמבר 2005. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של הבנק. אחריותנו היא

לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ-13% וכ-12% מכלל הנכסים המאוחדים לימים 

31 בדצמבר 2005 ו-2004, בהתאמה, ורווחיהן מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים הכלולים בדוחות הרווח וההפסד המאוחדים מהווים

כ-7%, כ-9% וכ-10% מכלל הרווח המאוחד מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים לשנים שהסתיימו בימים 31 בדצמבר 2005, 2004

ו-2003, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת

לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג-1973,

ותקני ביקורת מסויימים שיישומם בביקורת של תאגידים בנקאיים נקבע לפי ההנחיות של המפקח על הבנקים. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו

לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה

מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים

המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של הבנק וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו

ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות בהתאם לכללי חשבונאות

מקובלים, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של הבנק והחברות המאוחדות שלו לימים 31 בדצמבר 2005 ו-2004 ואת תוצאות הפעולות,

השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של הקבוצה לכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 31 בדצמבר 2005. כמו כן,

לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל ערוכים בהתאם להוראות המפקח על הבנקים ולהנחיותיו.

כמוסבר בבאור 1(ב), הדוחות הכספיים לתאריכים ולתקופות דיווח שאחרי 31 בדצמבר 2003 מוצגים בסכומים מדווחים, בהתאם לתקני חשבונאות

של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות והוראות המפקח על הבנקים. הדוחות הכספיים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2003 מוצגים

בערכים שהותאמו עד לאותו תאריך על פי השינויים בכוח הקנייה הכללי של המטבע הישראלי, בהתאם לגילויי דעת של לשכת רואי חשבון

בישראל, פרט לסעיפי דוח הרווח וההפסד עד וכולל הרווח מפעולות רגילות לפני מסים, המוצגים בסכומים מדווחים כמפורט בבאור 1(ב)(6) בהתאם

להוראות המפקח על הבנקים ולהנחיותיו.

מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור 18 סעיפים (ט)(2) ו-(4) בדבר תביעות נגד הבנק ונגד חברה מאוחדת

לרבות בקשות לאישורן כתביעות יצוגיות ולאמור בבאור 18 סעיף (טז) בדבר תביעות לרבות בקשות לאישורן כתביעות ייצוגיות הקשורות בחברה

כלולה. הבנק אינו יכול להעריך מה תהיינה ההשלכות של העניינים הנ"ל על הבנק, אם בכלל, על מצבו הכספי ועל תוצאות פעולותיו ואם תהיינה

מהותיות, אם לאו. כמו כן אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור 31 בדבר החקיקה בנושא רפורמה בשוק ההון. בבאור צויין, בין היתר, כי

ליישום מכלול הוראות החקיקה עלולות להיות השפעות שליליות על עסקי הקבוצה אשר לא ניתן בשלב זה להעריך את היקפן המדויק לאור אי

ודאויות שקיימות עדיין בקשר לנושאים שונים.

סומך חייקיןקוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבוןרואי חשבון

רואי החשבון המבקרים המשותפים

29 במרס 2006
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קוסט פורר גבאי את קסירר
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31 בדצמבר 312004 בדצמבר 2005

(במיליוני ש"ח)באור

נכסים

235,38130,033מזומנים ופיקדונות בבנקים

347,82543,543ניירות ערך

4177,255169,353אשראי לציבור

5848963אשראי לממשלות

62,0641,754השקעות בחברות כלולות

72,8432,668בניינים וציוד

86,6087,468נכסים אחרים

272,824255,782סך כל הנכסים

התחייבויות והון

9221,828209,652פיקדונות הציבור

104,3475,655פיקדונות מבנקים

2,2253,025פיקדונות מממשלות

1117,25311,256אגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים

1210,96610,932התחייבויות אחרות

256,619240,520סך כל ההתחייבויות

205276זכויות בעלי מניות חיצוניים

1316,00014,986הון עצמי

272,824255,782סך כל ההתחייבויות וההון

ראה באור 1(ב)(א)
הבאורים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

תמצית הדוחות הכספיים של הבנק בלבד, ראה בבאור 30.

זאב נהריגליה מאורפרופ' ישראל גלעדמאיר דייןאיתן רף

משנה למנהל הכללימנהל כללי ראשידירקטורדירקטוריושב ראש הדירקטוריון

ראש החטיבה לכספים

תאריך אישור הדוחות הכספיים: 29 במרס 2006
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בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו
דוח רווח והפסד מאוחד

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2005

סכומים מדווחים (א)

200520042003

(במיליוני ש"ח)

באור

206,6286,3595,975רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

41,4261,5141,883הפרשה לחובות מסופקים

5,2024,8454,092רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים

הכנסות תפעוליות ואחרות

212,8102,7182,507עמלות תפעוליות

22434324רווחים מהשקעות במניות, נטו

23865642685הכנסות אחרות

3,7183,4033,216סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות

הוצאות תפעוליות ואחרות

243,6273,2483,370משכורות והוצאות נלוות

1,1681,0791,064אחזקה ופחת בניינים וציוד

251,2751,1611,169הוצאות אחרות

6,0705,4885,603סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

2,8502,7601,705רווח מפעולות רגילות לפני מסים

135--שחיקות והתאמות (ג)

(ב)2,8502,7601,840רווח מפעולות רגילות לפני מסים

(ב)261,1931,244824הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות

(ב)1,6571,5161,016רווח מפעולות רגילות לאחר מסים 

חלק הקבוצה ברווחים מפעולות רגילות
(ב)6378410152לאחר מסים של חברות כלולות לאחר השפעת המס

חלקם של בעלי מניות חיצוניים (ברווחים) בהפסדים
(ב)(9)(22)24מפעולות רגילות לאחר מסים של חברות מאוחדות

(ב)2,0591,9041,159רווח נקי מפעולות רגילות

השפעה מצטברת לתחילת השנה 
-(32)-1(טז)של שינוי שיטה חשבונאית

(ב)(14)(8)2777רווח (הפסד) מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים

(ב)2,1361,8641,145רווח נקי

סכומים מותאמים (ב)סכומים מדווחים (א)רווח ל-1 ש"ח ערך נקוב נומינלי של הון המניות

(בש"ח)

1.4561.3470.820רווח נקי מפעולות רגילות

השפעה מצטברת לתחילת השנה 
-(0.023)-של שינוי שיטה חשבונאית

(0.010)(0.006)0.054רווח (הפסד) מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים

1.5101.3180.810רווח נקי

(באלפי ש"ח)

הערך הנקוב של הון המניות הנומינלי
1,414,2331,414,2331,414,233לצורך החישוב הנ"ל

הפסקת ההתאמה להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר 2003. הנתונים בגין שנת 2003 — הפסקת ההתאמה להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר 2002(א)
(לפרטים נוספים ראה באור 1(ב)).

סכומים מותאמים להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר 2003.(ב)
שחיקות והתאמות של הכנסות והוצאות שנכללו ברווח מפעולות רגילות לפני מסים בסכומים מדווחים להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר 2003.(ג)

הבאורים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
תמצית הדוחות הכספיים של הבנק בלבד, ראה בבאור 30.
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בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו
דוח על השינויים בהון העצמי

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2005
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רווח כולל אחר מצטבר

הלוואותדיבידנדהתאמות בגין

לעובדיםשהוכרזהצגת ניירות

לרכישת לאחרזמיניםערךסך כל

ההוןסך כלמניותתאריך עודפים התאמות לפילמכירההון המניות

העצמיהבנקהמאזןשנצברומתרגום (ד)שווי הוגן(ג)וקרנות ההון

סכומים מותאמים (א)

(במיליוני ש"ח)

13,147(31)-6,671(368)(135)7,010יתרה ליום 1 בינואר 2003

1,145--1,145---רווח נקי בשנת החשבון

(318)-82(400)---דיבידנד מוצע (ה)

התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים 
470----470-למכירה לפי שווי הוגן

(216)----(216)-השפעת המס המתייחס

התאמות מתרגום דוחות כספיים 
(17)---(17)--של חברות כלולות

22-----הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק

14,213(29)82(ו)7,416(385)7,010119יתרה ליום 31 בדצמבר 2003

סכומים מדווחים (ב)

(במיליוני ש"ח)

14,213(29)7,41682(385)7,010119יתרה ליום 1 בינואר 2004

1,864--1,864---רווח נקי בשנת החשבון

(1,086)-(82)(1,004)---דיבידנד מוצע (ה)

התאמות בגין הצגת ניירות ערך
(45)----(45)-זמינים למכירה לפי שווי הוגן

20----20-השפעת המס המתייחס

התאמות מתרגום דוחות כספיים 
18---18--של חברות כלולות

22-----הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק

14,986(27)-(ו)8,276(367)7,01094יתרה ליום 31 בדצמבר 2004

2,136--2,136---רווח נקי בשנת החשבון

(1,103)--(1,103)---דיבידנד מוצע (ה)

התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים 
(83)----(83)-למכירה לפי שווי הוגן

35----35-השפעת המס המתייחס

התאמות מתרגום דוחות כספיים 
25---25--של חברות כלולות

44-----הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק

16,000(23)-(ו)9,309(342)7,01046יתרה ליום 31 בדצמבר 2005

סכומים מותאמים להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר 2003.(א)
הפסקת ההתאמה להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר 2003 (לפרטים נוספים ראה באור 1(ב)).(ב)
כולל 10 מיליון ש"ח קרנות הון אחרות.(ג)
התאמות מתרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות אוטונומיות בחו"ל (ראה באור 1(ד)(3) ו-1(ה)(5)).(ד)
ראה באור 13(ב).(ה)
כולל 633 מיליון ש"ח שאינם ניתנים לחלוקה כדיבידנד (31 בדצמבר 2004 — 586 מיליון ש"ח, 31 בדצמבר 2003 — 537 מיליון ש"ח). יתרת הסכום לחלוקה כפופה(ו)

להוראות בנק ישראל ולמגבלות המפורטות בנוהל בנקאי תקין.

הבאורים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו
דוח מאוחד על תזרימי המזומנים

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2005

200520042003

(ב)םסכומים מותאמיסכומים מדווחים (א)

(במיליוני ש"ח)

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

2,1361,8641,145רווח נקי לשנה

ההתאמות הדרושות להצגת המזומנים מפעולות:

(97)(330)(146)חלק הקבוצה ברווחים בלתי מחולקים של חברות כלולות (ג)

229(24)(בהפסדים) של חברות מאוחדותחלקם של בעלי מניות חיצוניים ברווחים

(ד)434422409פחת על בניינים וציוד

--3הפחתות

(ה)1,4261,5141,877הפרשה לחובות מסופקים

51-הפרשה לירידת ערך של נכסים שהועברו לבעלות הקבוצה

(ו)(120)(85)(84)רווח, נטו, ממכירת ניירות ערך זמינים למכירה

(ז)(322)(22)(10)רווח שמומש ושטרם מומש מהתאמות לשווי הוגן של ניירות ערך למסחר

10(5)(79)לאחר מסהפסד (רווח) ממימוש השקעות בחברות מוחזקות

672הפסדים, נטו, ממכירת בניינים לאחר מס

-4-הפרשה לירידת ערך מניות זמינות למכירה

(4)2(4)הפרשות (ביטול הפרשות) מיוחדות בקשר לרכוש קבוע

-32-השפעה מצטברת לתחילת השנה של שינוי שיטה חשבונאית

(57)130135מסים נדחים, נטו, על הרווח מפעולות רגילות

(ח)(27)(2)(75)קיטון בעודף עתודות על יעודות לפיצויי פרישה ולפנסיה

4438אחר, נטו

3,7173,5672,864מזומנים, נטו, מפעילות שוטפת

הפסקת ההתאמה להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר 2003 (לפרטים נוספים ראה באור 1(ב)).(א)
מותאם להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר 2003.(ב)
בניכוי דיבידנד שהתקבל.(ג)
הסכום שנזקף לדוח רווח והפסד בסכומים מדווחים 417 מיליוני ש"ח.(ד)
הסכום שנזקף לדוח רווח והפסד בסכומים מדווחים 1,883 מיליוני ש"ח.(ה)
הסכום שנזקף לדוח רווח והפסד בסכומים מדווחים 120 מיליוני ש"ח.(ו)
הסכום שנזקף לדוח רווח והפסד בסכומים מדווחים 308 מיליוני ש"ח.(ז)
הסכום שנזקף לדוח רווח והפסד בסכומים מדווחים 70 מיליוני ש"ח.(ח)

הבאורים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
תמצית הדוחות הכספיים של הבנק בלבד, ראה בבאור 30.



200520042003

(ב)סכומים מותאמיםסכומים מדווחים (א)

(במיליוני ש"ח)

תזרימי מזומנים מפעילות בנכסים

706(1,985)(558)קיטון, (גידול) נטו, בפיקדונות בבנקים, לתקופה מקורית של יותר משלושה חודשים

(818)(1,397)(526)רכישת אגרות חוב מוחזקות לפדיון

1,280518361תמורה מפדיון אגרות חוב מוחזקות לפדיון

(25,714)(12,643)(17,406)רכישת ניירות ערך זמינים למכירה

4,1213,4165,784תמורה ממכירת ניירות ערך זמינים למכירה

8,8387,47618,779תמורה מפדיון ניירות ערך זמינים למכירה

(1,109)(602)(671)גידול, נטו, בניירות ערך למסחר

176(1,765)(8,804)קיטון (גידול), נטו, באשראי לציבור

115166297קיטון, נטו, באשראי לממשלות

(171)(5)(52)השקעות נוספות במניות של חברות מאוחדות

--(114)רכישת חברה בת שאוחדה לראשונה (נספח א')

139464תמורה ממימוש השקעות בחברות כלולות

(2)(3)(25)רכישת מניות בחברות כלולות

(474)(507)(632)רכישת בניינים וציוד

23129תמורה ממכירת בניינים, בניכוי המס המתייחס

(1,982)796654קיטון (גידול), נטו, בנכסים אחרים

(4,094)(6,661)(13,476)מזומנים, נטו, ששימשו לפעילות בנכסים

תזרימי מזומנים מפעילות בהתחייבויות ובהון

גידול (קיטון), נטו, ב-

(1,415)11,9726,066פיקדונות הציבור

1,098886(1,605)פיקדונות מבנקים

(30)122(800)פיקדונות מממשלות

6,8742,551562הנפקת אגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים

(174)(1,908)(877)פדיון אגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים

2,097(151)(6)גידול (קיטון), נטו, בהתחייבויות אחרות

-(400)(1,004)דיבידנד ששולם לבעלי המניות

-(1)(9)דיבידנד ששולם לבעלי מניות חיצוניים בחברות מאוחדות

422החזר הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק

14,5497,3791,928מזומנים, נטו, מפעילות בהתחייבויות ובהון

4,7904,285698גידול במזומנים

26,89122,60621,908יתרת מזומנים לתחילת השנה

31,68126,89122,606יתרת מזומנים לסוף השנה

הפסקת ההתאמה להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר 2003 (לפרטים נוספים ראה באור 1(ב)).(א)
מותאם להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר 2003.(ב)

הבאורים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
תמצית הדוחות הכספיים של הבנק בלבד, ראה בבאור 30.
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בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו
דוח מאוחד על תזרימי המזומנים (המשך)

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2005
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בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות מאוחדות שלו
דוח מאוחד על תזרימי המזומנים (המשך)

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2005

נספח א' — רכישת חברה בת שאוחדה לראשונה:

2005

במיליוני ש"ח

סכומים מדווחים (א)

(106)הון חוזר (למעט מזומנים ושווי מזומנים, נטו)

(8)מוניטין

(114)סך הכל

נספח ב' — פעולות שלא במזומנים:

שנת 2005 (סכומים מדווחים (א))

דיבידנד מוצע בסך 1,103 מיליוני ש"ח.(1)

במשך השנה הועברו אגרות חוב מהתיק הזמין למכירה לתיק המסחרי בסך 156 מיליוני ש"ח.(2)

במשך השנה הועברו מאשראי לציבור ניירות ערך לתיק הזמין למכירה בסך 17 מיליוני ש"ח עקב סיום השאלת ניירות ערך.(3)

במשך השנה הועברו מאשראי לציבור נכסים דלא ניידי לנכסים אחרים בסך 10 מיליוני ש"ח ששימשו כביטחונות להלוואות.(4)

שנת 2004 (סכומים מדווחים (א))

דיבידנד מוצע בסך 1,004 מיליוני ש"ח.(1)

במשך השנה הועברו מאשראי לציבור ניירות ערך לתיק הזמין למכירה בסך 48 מיליוני ש"ח עקב סיום השאלת ניירות ערך.(2)

במשך השנה הועברו מאשראי לציבור ניירות ערך לנכסים אחרים בסך 13 מיליוני ש"ח ששימשו כביטחונות להלוואות.(3)

שנת 2003 (סכומים מותאמים (ב))

דיבידנד מוצע בסך 318 מיליוני ש"ח.(1)

במשך השנה הועברו מאשראי לציבור ניירות ערך לתיק הזמין למכירה בסך 92 מיליוני ש"ח עקב סיום השאלת ניירות ערך.(2)

במשך השנה הועברו על פי הוראות המפקח על הבנקים 502 מיליוני ש"ח מאשראי לציבור לניירות ערך בסעיף מניות זמינות(3)

למכירה.

במשך השנה הועברו מאשראי לציבור נכסים דלא ניידי לנכסים אחרים בסך 6 מיליוני ש"ח ששימשו כביטחונות להלוואות.(4)

הפסקת ההתאמה להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר 2003 (לפרטים נוספים ראה באור 1(ב)).(א)
מותאם להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר 2003.(ב)



עמודפירוט הבאורים 

226עיקרי המדיניות החשבונאית1

235מזומנים ופיקדונות בבנקים2

236ניירות ערך3

237אשראי לציבור4

246אשראי לממשלות5

246השקעות בחברות כלולות6

252בניינים וציוד7

253נכסים אחרים8

253פיקדונות הציבור9

253פיקדונות מבנקים10

254אגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים11

254התחייבויות אחרות 12

255הון עצמי והלימות הון לפי הוראות המפקח על הבנקים13

259שעבודים ותנאים מגבילים14

259זכויות עובדים15

264נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה16

266נכסים והתחייבויות לפי תקופות לפרעון ולפי בסיסי הצמדה17

268התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות18

291בעלי ענין וצדדים קשורים של הבנק והחברות המאוחדות שלו19

296רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים20

297עמלות תפעוליות21

298רווחים מהשקעות במניות, נטו22

298הכנסות אחרות23

298משכורות והוצאות נלוות24

299הוצאות אחרות25

299הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות26

302רווח (הפסד) מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים27

303מגזרי פעילות ואזורים גאוגרפיים28

312פיקדונות מיועדים, אשראים ופיקדונות מפיקדונות מיועדים29

313תמצית הדוחות הכספיים של הבנק30

315חקיקה בנושא רפורמה בשוק ההון31
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כללי(א)

הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו בדבר עריכת דוח כספי שנתי

של תאגיד בנקאי.

בהתאם להמלצות בהוראות המפקח על הבנקים, פרסום הדוחות הכספיים הוא על בסיס דוחות מאוחדים בלבד. תמצית הדוחות הכספיים

של הבנק ניתנת בבאור 30.

דוחות כספיים בסכומים מדווחים(ב)

כללי(1)

בחודש אוקטובר 2001 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 12 בדבר "הפסקת ההתאמה של דוחות

כספיים". בהתאם לתקן זה, ובהתאם לתקן חשבונאות מספר 17 שפורסם בחודש דצמבר 2002, הופסקה ההתאמה של הדוחות הכספיים

לאינפלציה החל מיום 1 בינואר 2004. עד ליום 31 בדצמבר 2003, המשיך הבנק לערוך דוחות מותאמים בהתאם להוראות המפקח על

הבנקים על בסיס הכללים שנקבעו בגילוי דעת 36 של לשכת רואי חשבון בישראל. החל מיום 1 בינואר 2004 מיישם הבנק את הוראות תקן

12 והוראות המעבר של המפקח על הבנקים. 

הסכומים המותאמים הכלולים בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2003 שימשו נקודת מוצא לדיווח הכספי בסכומים מדווחים. 

הגדרות(2)

בדוחות כספיים אלה —

סכום מותאם — סכום נומינלי היסטורי שהותאם למדד דצמבר 2003 על פי השינויים בכח הקניה של המטבע הישראלי בהתאם להוראות

גילויי הדעת של לשכת רואי החשבון בישראל. 

סכום מדווח — סכום מותאם למועד המעבר (31 בדצמבר 2003), בתוספת סכומים בערכים נומינליים, שנוספו לאחר מועד המעבר, ובניכוי

סכומים שנגרעו לאחר מועד המעבר.

דיווח כספי מותאם — דיווח כספי בערכים המותאמים על פי השינויים בכח הקניה הכללי של המטבע הישראלי בהתאם להוראות גילויי הדעת

של לשכת רואי החשבון בישראל. 

מאזן(3)

נכסים לא כספיים (בעיקר בניינים וציוד; השקעות במניות; הוצאות להפחתה בקשר להנפקת אגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי-

התחייבות נדחים) והון מניות מוצגים בסכומים מדווחים. 

סכומי הנכסים הלא כספיים אינם מייצגים בהכרח שווי מימוש או שווי כלכלי עדכני, אלא רק את הסכומים המדווחים של אותם נכסים.

נכסים והתחייבויות כספיים מוצגים במאזן בערכים נומינליים היסטוריים לתאריך המאזן.-

בדוחות הכספיים "עלות" משמעותה עלות בסכום מדווח.-

השווי המאזני של השקעות בחברות כלולות נקבע על בסיס הדוחות הכספיים של חברות אלו.-

דוח רווח והפסד(4)

הכנסות והוצאות הנובעות מפריטים לא כספיים או מהפרשות הכלולות במאזן נגזרות מהתנועה בין סכום מדווח ביתרת פתיחה לבין-

סכום מדווח ביתרת סגירה.

יתר מרכיבי דוח רווח והפסד מוצגים בערכים נומינליים.-

חלק הבנק בתוצאות הפעולות של חברות מוחזקות וחלקם של בעלי המניות החיצוניים בתוצאות של חברות מאוחדות נקבע על בסיס-

הדוחות הכספיים של חברות אלו. 

דוח על השינויים בהון העצמי(5)

דיבידנד שהוכרז בשנת הדיווח מוצג בערכים נומינליים.

מספרי השוואה(6)

מספרי ההשוואה הכלולים בדוחות כספיים מוצגים כאמור להלן:

מספרי השוואה של נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2004 הוצגו בסכומים מדווחים.-

מספרי השוואה של נתוני הדוח על השינויים בהון העצמי והדוח על תזרימי המזומנים לשנת 2003 הוצגו כשהם מותאמים למדד דצמבר-

.2003
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דוח רווח והפסד בגין שנת 2003 הוצג כדלקמן:-

סעיפי דוח רווח והפסד, עד וכולל סעיף רווח מפעולות רגילות לפני מסים הוצגו כאשר הפסקת ההתאמה להשפעת האינפלציה לגביהם

לפי מדד דצמבר 2002.

שחיקות והתאמות להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר 2003 של הכנסות והוצאות הכלולות ברווח מפעולות רגילות לפני מסים הוצגו

בסכום אחד בשורה נפרדת לפני הרווח מפעולות רגילות לפני מסים.

סעיפי דוח רווח והפסד לאחר רווח מפעולות רגילות לפני מסים בסכומים מדווחים, הותאמו להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר 2003. 

מטבע חוץ והצמדה(ג)

נכסים (למעט השקעות בחברות מוחזקות, בניינים וציוד) והתחייבויות כלולים במאזן כלהלן:(1)

אלה במטבע חוץ או הצמודים לו כלולים לפי שערי חליפין יציגים, אשר פורסמו על ידי בנק ישראל, לתאריך המאזן או לתאריך מתאים-

אחר, בהתאם לתנאי העיסקאות.

הפרשי שער מהתאמת נכסים והתחייבויות במטבע חוץ עקב שינויים בשערי החליפין כלולים בדוח הרווח וההפסד.

אלה הצמודים במלואם למדד המחירים לצרכן כלולים לפי המדד הידוע בתאריך המאזן או לפי מדד מתאים אחר, בהתאם לתנאי-

העיסקאות.

הכנסות והוצאות במטבע חוץ כלולות בדוח הרווח וההפסד לפי השערים היציגים השוטפים בעת ביצוע הפעולות ובתוספת הפרשי(2)

השער על הנכסים וההתחייבויות שבגינם נוצרו ההכנסות וההוצאות הנ"ל.

להלן פרטים על שערי החליפין היציגים ומדד המחירים לצרכן ושיעורי השינוי בהם: (3)

שיעור השינוי בשנת31 בדצמבר

200520042003200520042003

(%)(ש"ח)

שער החליפין של:

(7.6)(1.6)4.6034.3084.3796.8הדולר של ארה"ב

6.211.3(7.3)5.4465.8775.533הארו

5.82.8(4.4)7.9418.3077.849הלירה שטרלינג

7.23.9(8.1)3.4983.8063.552הפרנק השוויצרי

(1.6)5.0895.0064.9651.70.8סל המטבעות

(נקודות)מדד המחירים לצרכן:

(2.0)103.2100.599.62.70.9לחודש נובמבר

(1.9)103.0100.699.42.41.2לחודש דצמבר

הייסוף (הפיחות) הריאלי של השקל ביחס:

2.85.8(4.3)לשער החליפין של הדולר

(0.3)0.70.4לשער החליפין של סל המטבעות



228

באור 1 — עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

תרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות והסניפים בחוץ לארץ(ד)

בהתאם להוראות המפקח על הבנקים מסווגות כל החברות המאוחדות בחוץ לארץ כחברות הנחשבות כזרוע ארוכה של הבנק.(1)

הדוחות הכספיים של החברות המאוחדות והסניפים בחו"ל מתורגמים כלהלן: פריטים לא-כספיים מתורגמים לפי שערי החליפין(2)

ההיסטוריים ומותאמים לשינויים בכח הקניה הכללי של השקל ממועד רכישתם ועד 31 בדצמבר 2003. פריטים כספיים מתורגמים לפי

שערי החליפין לתאריך המאזן. הפרשים הנובעים מתרגום הדוחות הכספיים כאמור נזקפים לדוח הרווח וההפסד.

סעיפי דוח הרווח וההפסד מתורגמים לפי שערי החליפין בסוף כל רבעון.

חברות מאוחדות מסויימות בחו"ל סווגו עד 31 בדצמבר 1994 כיחידות אוטונומיות.(3)

ההפרשים שהתהוו בין ערך ההשקעה בחברות הנ"ל שהותאם על פי השינויים בכח הקניה הכללי של השקל החדש לבין חלק הבנק

בהון העצמי שלהן בהתאם לדוחות הכספיים שהותאמו להשפעת השינויים בכח הקניה של המטבע שבו נערכו, ולאחר שתורגמו לפי

שערי החליפין לתאריך המאזן, נזקפו לסעיף "התאמות מתרגום" במסגרת ההון העצמי. התאמות אלו חושבו בגין השנים 1984 עד וכולל

1994 (בשנים 1990 עד וכולל 1994 הן חושבו לאחר ניכוי הפרשי שער המתייחסים למקורות מימון ההשקעות בחברות הנ"ל ממקורות

במטבע חוץ, בניכוי המס המתייחס). ההתאמות מתרגום תועברנה לדוח הרווח וההפסד עם מימוש ההשקעות באותן חברות.

עקרונות האיחוד ויישום שיטת השווי המאזני(ה)

הגדרות(1)
בדוחות כספיים אלה:

חברות שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא במישרין או בעקיפין בדוחות הבנק.—חברות מאוחדות
חברות, למעט חברות מאוחדות, שהשקעות הבנק בהן כלולות בדוחות הכספיים של הבנק, על בסיס השווי המאזני.—חברות כלולות

חברות מאוחדות וחברות כלולות.—חברות מוחזקות

פירוט החברות המוחזקות העיקריות ראה באור 6(ד).

עקרונות האיחוד(2)

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות המבוקרים של הבנק ושל החברות המאוחדות שלו, ולאחר תיאומים המתחייבים מיישום

כללי חשבונאות אחידים בדוחות הכספיים המאוחדים.

הדוחות הכספיים של שתי חברות בבעלות מלאה שהן חברות נכסים ושרות של הבנק מאוחדים במסגרת הדוחות הכספיים של הבנק.

יתרות ועיסקאות הדדיות מהותיות בין החברות שאוחדו מקוזזות בדוחות הכספיים המאוחדים.

חברות מוחזקות(3)

השקעות במניות בחברות מוחזקות מוצגות לפי שיטת השווי המאזני, בהתבסס על הדוחות הכספיים המבוקרים של החברות. חלק הבנק

בתוצאות הפעולות של החברות הנ"ל, מוצג נטו לאחר הפחתת מוניטין.

ההפרש בין עלות המניות בחברות מוחזקות לבין השווי המאזני בעת הרכישה שיוחס לנכסים ולהתחייבויות מופחת לאורך חיי הנכסים(4)

או ההתחייבויות בחברה הנרכשת. הפרש כנ"ל שלא יוחס לנכסים או התחייבויות (מוניטין) מופחת במשך תקופה של עד 10 שנים.

לענין גילוי השפעת תקן חשבונאות מספר 20 (מתוקן) ראה סעיף כב(3) להלן.

בדוח על השינויים בהון העצמי, נזקף חלק הבנק ב"התאמות מתרגום" של יחידות אוטונומיות, המוחזקות על ידי חברות כלולות.(5)

הבנק בוחן בכל תקופת דווח את הצורך ברישום הפרשה לירידת ערך, ראה סעיף יט להלן.(6)

הבנק נתן למספר חברות מאוחדות שהן בבעלותו המלאה (בעיקר תאגידי עזר) הלוואות בתנאים מועדפים. סכומים שנזקפו בשל כך(7)

לקרנות הון בדוחות הכספיים של אותן החברות, נכללים במאזן הבנק כחלק מסכום ההשקעה בהן.
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ניירות ערך(ו)

ניירות הערך מסווגים לשלושה תיקים: אגרות חוב מוחזקות לפדיון, ניירות ערך זמינים למכירה וניירות ערך למסחר.(1)

אגרות חוב מוחזקות לפדיוןא)
אגרות חוב מוחזקות לפדיון מוצגות לפי העלות בתוספת ריבית והפרשי הצמדה ושער שנצברו, בהתחשב בחלק היחסי של הפרמיה

או הנכיון ובניכוי הפרשה לירידת ערך שאינה בעלת אופי זמני.

ניירות ערך זמינים למכירהב)
ניירות ערך זמינים למכירה מוצגים במאזן לפי השווי ההוגן, למעט מניות ואופציות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין המוצגות לפי

העלות בניכוי הפרשה לירידת ערך שהינה בעלת אופי קבוע. השווי ההוגן נקבע לפי השער בבורסה לגבי ניירות ערך שיש להם שער
ולפי הערכת ההנהלה לגבי אגרות חוב שאין להן שער.

ההפרשים בין השווי ההוגן לעלות המופחתת נזקפים לסעיף נפרד בהון העצמי בניכוי השפעת המס.
רווחים או הפסדים שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן בגין ניירות ערך זמינים למכירה שיועדו כמגודרים בגידור שווי הוגן, נזקפו

לדוח רווח והפסד במשך תקופת הגידור.

ניירות ערך למסחרג)
ניירות ערך למסחר מוצגים לפי השווי ההוגן. השווי ההוגן נקבע לפי השער בבורסה. רווחים והפסדים שטרם מומשו נזקפים לדוח

הרווח וההפסד.

השאלת ניירות ערך(2)

עיסקאות של השאלת ניירות ערך מוצגות כאשראי לציבור לפי שווי שוק ומצטרפות לחבות השואל. השינויים בשווי של ניירות ערך הנ"ל

על בסיס צבירה נזקפים בדוח הרווח וההפסד לסעיף הכנסות מאשראי לציבור, וההתאמה לשווי שוק נזקפת להתאמות בגין ניירות ערך

זמינים למכירה לפי שווי הוגן. 

בניינים וציוד(ז)

בניינים וציוד מוצגים לפי עלות, בניכוי פחת שנצבר והפרשה לירידת ערך. בניינים העומדים למכירה, מוצגים לפי עלות או שווי מימוש שלהם,

כנמוך שבהם.

הפחת מחושב מהעלות, בהתאם לתקופת השימוש המשוערת, לפי שיטת הקו הישר.

עלויות ישירות בקשר עם פיתוח תוכנות מחשב לשימוש עצמי מהוונות להשקעות בציוד לאחר סיום שלב התכנון ההתחלתי של הפרויקט

ומופחתות ממועד הפעלתן בהתאם להערכת משך השימוש בהן.

הוצאות הנפקה(ח)

הוצאות הנפקת אגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים מופחתות יחסית ליתרות במחזור בכל שנה. 

לענין השפעת תקן חשבונאות מספר 22, "מכשירים פיננסיים: גילוי והצגה" ראה סעיף כב(1) להלן.

בסיס ההכרה בהכנסות ובהוצאות(ט)

הכנסות והוצאות כלולות על בסיס צבירה.(1)

הכנסות והוצאות מניירות ערך למסחר וממכשירים נגזרים נרשמות לפי השינויים בשווי הוגן.(2)

הכנסות מימון בגין חובות בעייתיים שסווגו כחובות שאינם נושאים הכנסה וריבית על הפיגורים בהלוואות לדיור בבנק לאומי(3)

למשכנתאות בע"מ נזקפים לדוח הרווח והפסד על בסיס הגביה בפועל.

השלמת ריבית מאוצר המדינה בגין פער ריבית על הלוואות למשתכנים בבנק לאומי למשכנתאות בע"מ, נזקפת לדוח הרווח וההפסד(4)

במשך תקופת ההלוואה לפי שיטת התשואה האחידה.
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מכשירים נגזרים ופעילויות גידור (י)

המכשירים הנגזרים כלולים במאזן לפי השווי ההוגן לתאריך המאזן. השווי ההוגן נקבע לפי השער בבורסה לגבי מכשירים שיש להם(1)

שער, מכשירים שיש להם שוק פעיל הוערכו לפי שווי שוק וכאשר קיימים מספר שווקים בהם נסחר המכשיר, ההערכה נעשתה לפי

השוק הפעיל ביותר. מכשירים שאינם נסחרים בשוק פעיל הוערכו לפי מודלים המשמשים את הבנק בפעילותו השוטפת והלוקחים

בחשבון את הסיכונים הגלומים במכשיר (סיכון שוק, סיכון אשראי וכיו"ב). השינויים בשווי ההוגן של מכשירים נגזרים שאינם מיועדים

לגידור כשיר נרשמים באופן שוטף בדוח הרווח וההפסד.

הבנק חשוף לשינויים בשווי ההוגן שניתן ליחס אותם לשינויים בשער ריבית העוגן במט"ח — ריבית הליבור. כחלק מהאסטרטגיה הכוללת(2)

של הבנק לניהול רמת החשיפה לסיכון של הריבית, הבנק משתמש בנגזרים במט"ח להחלפת ריבית קבועה בריבית משתנה. לבנק יש

נגזרים מיועדים וכשירים כגידורי שווי הוגן.

הבנק מבצע פעילות בסוגי הנגזרים הבאים: עיסקאות עתידיות ואופציות על נכסי בסיס של ריבית, מטבע, מניות, סחורות ואחרים.

הפעילות בנגזרים מבוצעת:

בנגזרים המיועדים ליחסי גידור.(א)

.ALMכחלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק אשר לא יועדו ליחסי גידור — ניהול (ב)

כעיסקאות תיווך באחריות בין הבנקים/ברוקרים לבין הלקוחות.(ג)

ייתכן והבנק יתקשר בחוזה שבפני עצמו אינו מכשיר נגזר אך הוא מכיל נגזר משובץ. לגבי כל חוזה, הבנק מעריך האם המאפיינים(3)

הכלכליים של הנגזר המשובץ קשורים באופן ברור והדוק לאלה של החוזה המארח וקובע האם מכשיר נפרד עם אותם תנאים כשל

המכשיר המשובץ היה מקיים את ההגדרה של מכשיר נגזר.

כאשר נקבע שהנגזר המשובץ בעל מאפיינים כלכליים שאינם קשורים באופן ברור והדוק למאפיינים הכלכליים של החוזה המארח, וכן

שמכשיר נפרד עם אותם תנאים היה כשיר כמכשיר נגזר, הנגזר המשובץ מופרד מהחוזה המארח ומטופל כנגזר בפני עצמו. נגזר

משובץ שהופרד מוצג במאזן יחד עם החוזה המארח, כאשר הנגזר המשובץ נמדד לפי שווי הוגן ושינויים בשוויו ההוגן מדווחים באופן

שוטף בדוח רווח והפסד.

הבנק מתעד בכתב את כל יחסי הגידור בין מכשירים מגדרים לבין פריטים מגודרים ואת המטרה ואסטרטגיה של ניהול הסיכונים(4)

באמצעות יצירת עיסקאות הגידור השונות.

התיעוד כולל זיכוי ספציפי של הנכס, ההתחייבות, ההתקשרות האיתנה אשר יועדו כפריט מגודר וציון של האופן שבו המכשיר המגדר

צפוי לגדר את הסיכונים הקשורים בפריט המגודר. הבנק מעריך את האפקטיביות של יחסי הגידור הן בתחילת הגידור והן על בסיס

מתמשך בהתאם למדיניות ניהול הסיכונים שלו.

הבנק מפסיק חשבונאות גידור כאשר:(5)

נקבע שהנגזר אינו אפקטיבי עוד בקיזוז השינויים בשווי ההוגן.א.

נגזר פוקע, נמכר, מבוטל או ממומש.ב.

הנגזר מפסיק להיות מיועד כמכשיר מגדר, כיוון שקרוב לודאי שהעסקה החזויה לא תתבצע.ג.

התקשרות איתנה מגודרת אינה מקיימת עוד את ההגדרה של התקשרות איתנה.ד.

ההנהלה מבטלת את הייעוד של הנגזר כמכשיר מגדר.ה.

כאשר חשבונאות גידור מופסקת כיוון שנקבע שהנגזר אינו כשיר עוד כגידור שווי הוגן אפקטיבי, הנגזר ימשיך להרשם במאזן לפי שוויו

ההוגן אך הנכס או ההתחייבות המגודרים לא יותאמו עוד בגין שינויים בשווי ההוגן. כאשר חשבונאות גידור מופסקת כיוון שהפריט

המגודר אינו מקיים עוד את ההגדרה של התקשרות איתנה, הנגזר ימשיך להירשם במאזן לפי שוויו ההוגן, וכל נכס או התחייבות

שנרשמו בהתאם להכרה של ההתקשרות האיתנה ייגרעו מהמאזן ויוכרו כרווח או כהפסד בדוח רווח והפסד לתקופה השוטפת.
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הבנק מייעד נגזרים מסוימים כגידור שווי הוגן. השינוי בשווי ההוגן של נגזרים, המגדרים חשיפה לשינוי בשווי הוגן של נכס, התחייבות או(6)

התקשרות איתנה מוכר באופן שוטף בדוח רווח והפסד כמו גם השינוי בשווי ההוגן של הפריט המגודר שניתן לייחס אותו לסיכון

המגודר.

בשנת 2005 נרשם הפסד בסך 5 מיליון ש"ח (רווח בסך 12 מיליון ש"ח בשנים 2004 ו-2003) בגין חוסר אפקטיביות הקשורה לגידור שווי

הוגן בבאור 20(ג) — בסעיף חלק לא אפקטיבי ביחסי גידור.

הפרשה לחובות מסופקים(יא)

ההפרשות לחובות מסופקים נעשות באופן ספציפי לגבי החובות שגבייתם מוטלת בספק. סכומי ההפרשות נקבעים בהתבסס על הערכה

זהירה של הנהלות הבנק והחברות המאוחדות לגבי ההפסדים הצפויים בגין אשראים שניתנו, לרבות חבויות בסעיפים חוץ — מאזניים.

הערכה זו מביאה בחשבון את המידע המצוי בבנק ובחברות המאוחדות לגבי מצב עסקי החייב, פעילותו העסקית, עמידתו בהתחייבויותיו

וערך הביטחונות שבידי הבנק והחברות המאוחדות. 

ההפרשות הספציפיות בגין הלוואות לדיור שניתנו על ידי בנק לאומי למשכנתאות בע"מ, נקבעות בעיקר כשיעורים מהחוב בהתאם לעומק

הפיגור. שיעורים אלה נקבעו על ידי המפקח על הבנקים.

ההפרשות הספציפיות והכלליות בחברות המאוחדות בחו"ל נקבעות בהתחשב במקובל באותן מדינות, שבהן פועלות החברות, על דעת

שלטונות הפיקוח המקומיים.

בנוסף נכללות בתאגידים בנקאיים בישראל "הפרשה כללית" ו"הפרשה נוספת" לחובות מסופקים.

ההפרשה הכללית הינה בסכום כפי שהיה דרוש ביום 31 בדצמבר 1991 תוך שימורה בערכים מותאמים עד ליום 31 בדצמבר 2004.

ההפרשה הנוספת מבוססת על איכות תיק חבויות הלקוחות לפי מאפייני סיכון שונים, כפי שנקבע על ידי המפקח על הבנקים.

השיעור המצטבר של ההפרשה הנוספת והכללית לחובות מסופקים מסך סיכון האשראי הכולל לציבור ליום המאזן הינו 0.39% (31 בדצמבר

2004 ו-2003 — 0.43%).

מחיקת חובות אבודים נעשית לאחר שמוצו כל ההליכים, משפטיים ואחרים, לגבייתם, והובהר מעל לכל ספק, כי אין סיכוי לגבותם.

לפרטים נוספים לגבי ההפרשות לחובות מסופקים ראה באור 4(ג).

נכסים שהועברו לבעלות הקבוצה עקב סילוק אשראים בעייתיים(יב)

מוצגים בסעיף נכסים אחרים על פי יתרת האשראי הבעייתי בעת הסילוק או ערך המימוש נטו, כנמוך שבהם. ההפחתות נזקפות לסעיף

הוצאות תפעוליות ואחרות.

קיזוז מכשירים פיננסיים(יג)

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים כאשר קיימת זכות חוקית בת אכיפה לקיזוז וכוונה לקיזוז במועד פרעון הסכומים. בהתאם לכך

פיקדונות שפרעונם למפקיד מותנה במידת הגביה של האשראים שניתנו מפיקדונות אלה, ולבנק אין סיכון להפסד מהאשראי, מקוזזים

מהאשראים שניתנו מפיקדונות אלה. המירווח בפעילות הנ"ל נכלל בסעיף "עמלות תפעוליות".

התחייבויות תלויות(יד)

נעשות הפרשות מתאימות לגבי תביעות אשר לדעת הבנק והחברות המאוחדות לא תדחינה או תתבטלנה, וזאת למרות שהתביעות הנ"ל

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

הפרשה.



232

באור 1 — עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

וההוראות הנלוותSFAS 5בהתאם להוראות המפקח על הבנקים הטיפול בתביעות משפטיות תלויות נערך על פי תקן חשבונאות אמריקאי 

אליו. על פי ההוראות מסווגות התביעות בהתאם לתחומי ההסתברות להתממשות החשיפות לסיכון כמפורט להלן:

צפוי — הסתברות מעל ל-1.70%.

אפשרי — הסתברות מעל ל-20% וקטנה או שווה ל-2.70%.

קלוש — הסתברות קטנה או שווה ל-3.20%.

בגין תביעות שסבירות התממשותן צפויה נכללות הפרשות מתאימות בדוחות הכספיים.

בבאור 18 ניתנו פרטים בדבר סכום החשיפה הנוספת בשל תביעות תלויות שסכומן עולה על 2 מיליון ש"ח ואשר אפשרות התממשותן אינה

קלושה.

זכויות עובדים(טו)

בגין כל ההתחייבויות של יחסי עובד ומעביד ישנן עתודות מתאימות על פי דין, הסכם, נוהג וציפיות ההנהלה. התחייבויות עתידיות בגין פנסיה

ומענקי יובל מחושבות על ידי אקטואר מומחה בשיטת הערכה של הטבות נצברות ובהתחשב בהסתברויות על בסיס ניסיון העבר. שיעור

ההיוון של העתודות נקבע על ידי המפקח על הבנקים ושיעור עליית השכר בעתיד מוערך על ידי ההנהלה.

היעודות בגין פיצויי פרישה מופקדות בקופות גמל.

בהתאם להוראות המפקח על הבנקים, לא ניתן ביטוי בעבר בדוחות הכספיים להטבות שניתנו לעובדים שרכשו מניות על פי הצעות המכר

של מניות הבנק בנובמבר 2002, בספטמבר 1998 ובמאי 1997, מאחר וההטבות ניתנו על ידי המדינה — מחזיקת המניות.

לענין השפעת תקן חשבונאות מספר 24, "תשלום מבוסס מניות" ראה סעיף כב(2) להלן.

לפרטים נוספים בדבר זכויות עובדים ראה באור 15.

מסים על ההכנסה(טז)

החל משנת 2004 הבנק מיישם את תקן חשבונאות מספר 19, "מסים על הכנסה" (להלן — התקן). התקן קובע את כללי ההכרה, המדידה,

ההצגה והגילוי לגבי מסים על ההכנסה ומסים נדחים בדוחות הכספיים. בין היתר קובע התקן כי יש להכיר בהתחייבות מסים נדחים בגין כל

ההפרשים הזמניים החייבים במס וכן יש להכיר בנכס מסים נדחים בגין כל ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי, הפסדים לצורכי מס והטבות

מס שטרם נוצלו, במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצלם, למעט מספר מצומצם של חריגים. התקן קובע כי יש לאמצו

לראשונה בדרך של השפעה מצטברת של שינוי שיטה חשבונאית.

בנושאים מסוימים המתייחסים לטיפול החשבונאי במסים על הכנסה, לרבות בנושא הכרה בנכס מס נדחה בגין הפסדים להעברה והפרשי

עיתוי, קיימות בהוראות המפקח על הבנקים מגבלות נוספות החלות על הבנק. 

כתוצאה מיישום לראשונה של הוראות התקן בשנת 2004 נכללה בדוח רווח והפסד לשנת 2004 הוצאה בגין השפעה מצטברת לתחילת

השנה של שינוי שיטה חשבונאית בסך של 32 מיליון ש"ח.

הגורמים העיקריים בגינם לא נרשמו מסים נדחים הם כדלקמן:
סכומי ההתאמה לשינויים בכח הקניה של השקל החדש המתייחסים בעיקר למבנים על פי הכללים שנקבעו על ידי המוסד הישראלי-

לתקינה בחשבונאות בתקן 19, ראה באור 26(ו). 
בהתאם להוראות המפקח על הבנקים, לא נרשמו מסים נדחים בגין ההפרשה הכללית, ההפרשה הנוספת וההפרשה המיוחדת לחובות-

מסופקים. 
השקעות בחברות מוחזקות שבכוונת הבנק להחזיק ולא לממשן.-
עד שנת 2003 לא נרשמה עתודה בגין חלק הקבוצה ברווחים בלתי מחולקים של חברות מוחזקות שנצברו עד ליום 1 בינואר 1997. -
הטבת מס לקבל בגין הפרשים זמניים כאשר אפשרות מימוש ההטבה מוטלת בספק.-

המסים הנדחים מחושבים בהתאם לשיעורי המס הצפויים לחול בעת הניצול או בעת מימוש ההטבות בהתבסס על שיעורי המס אשר נחקקו

או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך המאזן.

בקשר עם הורדת שיעור המס החל על מוסד כספי ראה באור 26(ג).



באור 1 — עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

רווח למניה(יז)

הרווח למניה מחושב ל-1 ש"ח ערך נקוב נומינלי של הון המניות במחזור. לא מוצג הסכום על בסיס דילול מלא מאחר ואינו שונה באופן

מהותי מהסכום הבסיסי.

לענין השפעת תקן חשבונאות מספר 21, "רווח למניה" ראה כב(4) להלן.

דוח על תזרימי המזומנים(יח)

בדוח הנ"ל מוצגים בקיזוז תזרימי המזומנים מפעילות בנכסים ובהתחייבויות, למעט תנועה בנכסים לא-כספיים, בניירות ערך שאינם מוחזקים

למסחר ובאגרות חוב, בשטרי התחייבות ובכתבי התחייבות נדחים.

סעיף המזומנים כולל מזומנים ופיקדונות בבנקים מרכזיים ובבנקים לתקופה מקורית של עד שלושה חודשים.

ירידת ערך נכסים(יט)

הבנק בוחן את הצורך ברישום הפרשה לירידת ערך בנכסים הלא כספיים כדי להבטיח שנכסיו במאזן לא יוצגו בסכום העולה על סכום

בר-השבה שלהם שהינו הגבוה מבין מחיר המכירה נטו לבין שווי המימוש (הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים

לנבוע מהשימוש בנכס וממימושו). 

כאשר ערכו של הנכס עולה על סכום בר-השבה הבנק מכיר בהפסד מירידת ערך בגובה הפער בין ערכו בספרים של הנכס לסכום בר-השבה.

ההפסד שהוכר כאמור יבוטל רק אם חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת סכום בר-השבה של הנכס מהמועד בו הוכר ההפסד האחרון

מירידת ערך.

מספרי ההשוואה(כ)

בדוחות הכספיים צויינו מספרי ההשוואה שסווגו או הוצגו מחדש.

שימוש באומדנים(כא)

הכנת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים דורשת מההנהלה שימוש באומדנים והערכות המשפיעים על הסכומים המדווחים

של נכסים והתחייבויות, על הגילוי המתייחס לנכסים והתחייבויות תלויות וכן על סכומי הכנסות והוצאות בתקופת הדיווח. יובהר שהתוצאות

בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.

יישום עתידי של תקני חשבונאות(כב)

תקן חשבונאות מספר 22 — "מכשירים פיננסיים: גילוי והצגה" (1)

בחודש יולי 2005 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 22 — "מכשירים פיננסיים: גילוי והצגה" (להלן

— תקן 22). תקן 22 יחול על דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2006 או לאחר מכן וייושם בדרך של "מכאן ולהבא".

תקן 22 קובע כללים לגבי הצגה של מכשירים פיננסיים ומפרט את הגילוי הנאות הנדרש בגינם בדוחות הכספיים. בנוסף, קובע תקן 22

כללים לסיווג מכשיר פיננסי או החלקים המרכיבים אותו בעת ההכרה הראשונית כהתחייבות פיננסית, נכס פיננסי או מכשיר הוני וסיווג

עלויות עסקה (בניכוי כל הטבת מס קשורה) הנובעות מהמכשיר הפיננסי כסעיף תוצאתי או הוני בהתאם ואת התנאים שבהתקיימם יקוזז

נכס פיננסי מהתחייבות פיננסית. בנושאים מסויימים המתייחסים להצגה של מכשירים פיננסיים חלים על הבנק הכללים שנקבעו

בהוראות המפקח על הבנקים.

להערכת הבנק, השפעת תקן 22 על הדוחות הכספיים אינה צפויה להיות מהותית.

תקן חשבונאות מספר 24 — "תשלום מבוסס מניות" (2)

בחודש ספטמבר 2005 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 24 — "תשלום מבוסס מניות" (להלן —

תקן 24). תקן 24 יחול על דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2006 או לאחר מכן.
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באור 1 — עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

תקן 24 מחייב להכיר בדוחות הכספיים בעסקאות תשלום מבוסס מניות. עסקאות כאלה כוללות עסקאות עם עובדים או צדדים אחרים

שיש לסלקן במכשירים הוניים של החברה, או במזומן וכן עסקאות המאפשרות לחברה או לספק השירות או הסחורות הבחירה בין

סילוק במזומן לבין סילוק במכשירים הוניים. במקביל להכרה בסחורות או בשירותים שהתקבלו, יש להכיר בדוחות הכספיים בגידול בהון

העצמי כאשר עסקת התשלום מבוסס מניות תסולק במכשירים הוניים, ובהתחייבות — כאשר עסקה כזו תסולק במזומן. 

תקן 24 קובע את כללי ההכרה, המדידה והגילוי לגבי השווי ההוגן של הסחורות או השירותים שניתנו בתמורה למכשיר ההוני שהוענק.

בפרט, נקבעו כללי מדידה לגבי עסקאות עם עובדים ואחרים המספקים שירותים דומים, עסקאות עם צדדים שאינם עובדים ועסקאות

הנמדדות על פי השווי ההוגן של המכשירים ההוניים המוענקים. כמו כן, נקבעו דרישות למקרה שחלים שינויים בתנאי הענקת המכשיר

ההוני. התקן יחול על הדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2006.

הטבה שתינתן לעובדים בגין רכישת מניות הבנק מהמדינה עם יישומו של התקן תרשם כהוצאת שכר בשנת 2006 בסך 225 מיליון ש"ח.

הבנק הנפיק אופציות לעובדיו בחודש פברואר 2006. בהתאם להוראות המפקח ותקן 24, החל מהרביע הראשון של שנת 2006, ייפרס

השווי ההוגן של האופציות במועד הענקתן, בסך 504 מיליוני ש"ח לאורך תקופת ההבשלה של האופציות. 

לפרטים נוספים ראה באור 15(ד) ו-(ה).

תקן חשבונאות מספר 20 (מתוקן) — "הטיפול החשבונאי במוניטין ונכסים בלתי מוחשיים ברכישה של חברה מוחזקת" (3)

בחודש מרס 2006 פירסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 20 (מתוקן) — "הטיפול החשבונאי במוניטין

ונכסים בלתי מוחשיים ברכישה של חברה מוחזקת" (להלן — תקן 20). הוראות תקן 20 יחולו על הדוחות הכספיים לתקופות המתחילות

החל מיום 1 בינואר 2006 (מועד התחילה).

על פי תקן 20, עודף עלות הרכישה של השקעה בחברה מוחזקת על חלקה של החברה המחזיקה בשוויים ההוגן של נכסיה הניתנים

לזיהוי (לרבות נכסים בלתי מוחשיים) בניכוי שוויין ההוגן של התחייבויותיה הניתנות לזיהוי (לאחר ייחוס מסים) מהווה מוניטין. ייחוס עודף

עלות הרכישה לנכס בלתי מוחשי שנרכש, ייעשה רק אם הוא מקיים את הגדרת נכס בלתי מוחשי בהתאם לקריטריונים שנקבעו בתקן

20. על פי תקן 20, במידה ובמועד הרכישה נוצר מוניטין שלילי (עודף שווי הוגן על עלות הרכישה) הוא יוכר מיידית במועד הרכישה

כרווח בדוח רווח והפסד ולא יופחת עוד באופן שיטתי. מוניטין חיובי ונכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים בלתי מוגדר לא יופחתו, זאת

לעומת הכללים הנהוגים עד למועד התחילה לפיהם מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים מופחתים על פני תקופת החיים השימושיים שלהם

עם מגבלה של 20 שנה לגבי מוניטין.

לעניין הפחתת המוניטין על פני תקופת החיים השימושיים, קיימת בהוראות המפקח על הבנקים מגבלה של 10 שנים.

להערכת הבנק, השפעת תקן 20 (מתוקן) על הדוחות הכספיים אינה צפויה להיות מהותית. 

תקן חשבונאות מספר 21 — "רווח למניה"(4)
בחודש פברואר 2006 פירסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 21 — "רווח למניה" (להלן — תקן 21),

אשר קובע את העקרונות לחישוב והצגה של רווח (הפסד) למניה בדוחות כספיים ומחליף את גילוי דעת 55 של לשכת רואי חשבון
בישראל בנושא. תקן 21 יחול על דוחות כספיים החל מיום 1 בינואר 2006, או לאחר מכן. 

לפי תקן 21, הרווח למניה יחושב לפי מספר המניות הרגילות (ולא ל-1 ש"ח ע.נ. כנהוג עד למועד התחילה). ברווח הבסיסי למניה ייכללו
רק ממוצע משוקלל של מספר המניות הקיימות במחזור במהלך התקופה וניירות ערך המירים (כדוגמת אגרות חוב להמרה וכתבי

אופציה) ייכללו רק בחישוב הרווח המדולל למניה, וזאת לעומת הכללים שיושמו עד למועד התחילה, לפיהם במקרים בהם קיימת לנייר
ערך המיר סבירות המרה, אותו נייר ערך נכלל בחישוב הרווח הבסיסי למניה. בנוסף, ניירות ערך המירים שהומרו במהלך התקופה,

ייכללו ברווח המדולל למניה רק עד למועד ההמרה, כאשר מאותו מועד ייכללו ברווח הבסיסי למניה. על-פי תקן 21, כתבי אופציה ייכללו
ברווח המדולל כאשר מימושם יגרום להנפקת מניות בתמורה הנמוכה ממחיר השוק של המניות. סכום הדילול הוא מחיר השוק של

המניות בניכוי הסכום שהיה מתקבל כתוצאה מההמרה של כל כתבי האופציה למניות, לעומת שיטת החישוב שנקבעה בגילוי דעת 55
של לשכת רואי חשבון בישראל הכוללת גם התאמות לרווח.

על פי תקן 21 יש ליישם את הוראות התקן על נתוני ההשוואה של הרווח למניה המתייחסים לתקופות קודמות.

להערכת הבנק לא צפויה השפעה מהותית ליישום תקן 21 על הרווח למניה.
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באור 2 — מזומנים ופיקדונות בבנקים
סכומים מדווחים

31 בדצמבר 312004 בדצמבר 2005

(במיליוני ש"ח)

7,10610,381מזומנים ופיקדונות בבנקים מרכזיים

27,88919,236פיקדונות בבנקים מסחריים

386416פיקדונות בתאגידים בנקאיים מיוחדים

35,38130,033סך הכל

מזה: מזומנים, פיקדונות בבנקים ופיקדונות בבנקים מרכזיים
31,68126,891לתקופה מקורית של עד שלושה חודשים
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באור 3 — ניירות ערך
סכומים מדווחים

31 בדצמבר 312004 בדצמבר 2005

הפסדים רווחים הפסדים רווחים 
שטרםשטרםשטרםשטרם 

הוכרוהוכרועלותהוכרוהוכרועלות
מהתאמותמהתאמותמופחתתמהתאמותמהתאמותמופחתת

שווי לשווי לשווי (במניות —הערך שווילשווי לשווי (במניות — הערך 
(א)הוגן הוגןהוגןעלות)במאזן(א)הוגן הוגןהוגןעלות)במאזן

(במיליוני ש"ח)

(1) אגרות חוב המוחזקות לפדיון:

אגרות חוב ומלוות —

3,919(3)2,9873,7553,755167(2)2,9162,91673של הממשלה

516(5)5905185183(10)5995991של ממשלות זרות (ב)

116--120116116--120120של חברות אחרות

סך כל אגרות החוב
4,551(8)3,6974,3894,389170(12)3,6353,63574המוחזקות לפדיון

עלותעלות
מופחתתמופחתת

שווי רווח כולל אחר מצטבר(במניות —הערך שווירווח כולל אחר מצטבר(במניות —הערך 
(א)הוגן הפסדיםרווחיםעלות)במאזן(א)הוגן הפסדיםרווחיםעלות)במאזן

(במיליוני ש"ח)

(2) ניירות ערך זמינים למכירה:

אגרות חוב ומלוות —

10,879(21)10,95910,87910,613287(13)10,95910,815157של הממשלה

8,842(99)9,1588,8428,9338(215)9,1589,3685של ממשלות זרות (ב)

11,744(18)15,30811,74411,67290(75)15,30815,32855של חברות אחרות

35,42535,511217(303)35,42531,46531,218385(138)31,465

מניות של חברות אחרות
1,423(1)1,6601,4231,32797(3)1,6601,426237וקרנות נאמנות (ג)

סך כל ניירות הערך
32,888(139) (ד)482 (ד)37,08532,88832,545(306) (ד)454 (ד)37,08536,937הזמינים למכירה

ראה הערות בעמוד הבא.
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באור 3 — ניירות ערך (המשך)
סכומים מדווחים

31 בדצמבר 312004 בדצמבר 2005

הפסדים רווחים הפסדים רווחים 
שטרםשטרםשטרםשטרם 

מומשומומשועלותמומשומומשועלות
מהתאמותמהתאמותמופחתתמהתאמותמהתאמותמופחתת

שווי לשווי לשווי (במניות —הערך שווילשווי לשווי (במניות — הערך 
(א)הוגן הוגןהוגןעלות)במאזן(א)הוגן הוגןהוגןעלות)במאזן

(במיליוני ש"ח)

(3) ניירות ערך למסחר:

אגרות חוב ומלוות -

3,590(2)4,3503,5903,51478(12)4,3504,32141של הממשלה

62779276923-792--627627של ממשלות זרות (ב)

1,8281,2121,18032-1,212(2)1,8281,79733של חברות אחרות

6,8056,74574(14)6,8055,5945,463133(2)5,594

מניות של חברות אחרות
672(4)30067260373(3)30029310וקרנות נאמנות

סך כל ניירות
6,266(6) (ה)206 (ה)7,1056,2666,066(17)  (ה)84  (ה)7,1057,038הערך למסחר

43,705(153)47,88743,54343,000858(335)47,82547,610612סך כל ניירות הערך

נתוני שווי הוגן מבוססים בדרך כלל על שערי בורסה. אגרות חוב הנסחרות בחו"ל אשר אינן רשומות בבורסה מוכרת, שווין נקבע על בסיס מחירים המצוטטים על(א)
ידי סוחרים באותן אגרות חוב. השערים הנ"ל אינם משקפים בהכרח את המחיר שיתקבל ממכירת ניירות ערך בהיקפים גדולים.

.ObligationsMortgageCollateralizedכולל אגרות חוב של סוכנויות ממשלתיות והשתתפויות סחירות מסוג (ב)
כולל 519 מיליוני ש"ח בגין מניות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין, המוצגות לפי עלות (31 בדצמבר 2004 — 501 מיליוני ש"ח). בהתאם להוראות המפקח על(ג)

הבנקים מיולי 2003 אשראי ללקוח מסוים שסווג בענף התקשורת מוין במאזן כהשקעה במניות בתיק הזמין למכירה במקום אשראי לציבור. 
בגין ניירות ערך זמינים למכירה, רווח כולל אחר כלול בהון העצמי בסעיף "התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן" למעט ניירות ערך(ד)

שיועדו כגידורים בגידור שווי הוגן.
נזקפו לדוח רווח והפסד.(ה)

הערה — בדבר שעבודים ראה באור 14. פירוט תוצאות הפעילות בהשקעות באגרות חוב ראה באור 20(ה). פירוט תוצאות הפעילות בהשקעות במניות ובקרנות
נאמנות ראה באור 22.

באור 4 — אשראי לציבור

בניכוי הפרשות לחובות מסופקים (ראה באור 4 (ג))

סכומים מדווחים

הרכב:(א)

31 בדצמבר 312004 בדצמבר 2005

(במיליוני ש"ח)

177,597169,706אשראי

576512התחייבויות לקוחות עבור קיבולים

178,173170,218סך כל האשראי (א)

(865)(918)הפרשה נוספת, כללית ומיוחדת לחובות מסופקים (ב)

177,255169,353סך הכל

ההפרשה הספציפית לחובות מסופקים נוכתה מסעיפי האשראי המתאימים.(א)
ההפרשות בגין יתרות חוץ מאזניות כלולות בסעיף "התחייבויות אחרות".(ב)

באשראי לציבור כלולות הלוואות המשך לעובדים לרכישת מניות הבנק בסך 13 מיליוני ש"ח (31 בדצמבר 2004 — 17 מיליוני ש"ח) כנגד שעבוד
מניות שהונפקו על פי תשקיפים מיום 23 באוגוסט 1993, 21 במאי 1997, ו-17 בספטמבר 1998, ושזמן פרעונן היה בשנים 1997, 2001 ו-2002

בהתאמה. ההלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן.

הלוואות לרכישת מניות על פי תשקיף מיום 15 בנובמבר 2002 שיתרתן ב-31 בדצמבר 2005 — 23 מיליוני ש"ח קוזזו כנגד ההון העצמי על פי
הוראת המפקח על הבנקים. הלוואות בסך 4 מיליון ש"ח לתשלום המס בגין ההטבה ברכישת המניות הנ"ל כלולות באשראי לציבור.
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באור 4 — אשראי לציבור (המשך)
סכומים מדווחים

האשראי לציבור כולל: (ב)

31 בדצמבר 312004 בדצמבר 2005

(במיליוני ש"ח)החקלאי ושאינם רשויות מקומיות:אשראי ללווים בעיתיים שאינם נכללים במגזר(1)

א) אשראי ללווים בעיתיים שאינו נושא הכנסה

1,3361,324במטבע ישראלי לא צמוד

300273במטבע ישראלי צמוד למדד

690869(א)במטבע חוץ

אשראי ללווים שאורגן מחדש:ב)

אשראי שאורגן מחדש במהלך השנה השוטפת עם ויתור על הכנסות1)

3-במטבע ישראלי לא צמוד

6-במטבע ישראלי צמוד למדד

612במטבע חוץ (א)

אשראי שאורגן מחדש בשנים קודמות עם ויתור על הכנסות2)

-1במטבע ישראלי לא צמוד

-3במטבע ישראלי צמוד למדד

-11במטבע חוץ (א)

אשראי שאורגן מחדש במהלך השנה השוטפת ללא ויתור על הכנסות3)

7389במטבע ישראלי לא צמוד

363229במטבע ישראלי צמוד למדד

385240במטבע חוץ (א)

ג) אשראי ללווים אשר לגביהם קיימת החלטה של הנהלת הבנק על 
אירגון מחדש של חבותם שטרם בוצע

1,0111,166יתרה ליום המאזן

אשראי בפיגור זמניד)

692741יתרה ליום המאזן

4841ריבית שנזקפה לדוח רווח והפסד בגין אשראי הנ"ל 

אשראי בהשגחה מיוחדתה)

(ב)11,66512,463יתרה ליום המאזן

1013ו) סכום האשראים שסולקו בשנת הדוח על ידי העברת בעלות על הנכסים

לרבות צמוד למטבע חוץ.(א)
הוצג מחדש.(ב)
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באור 4 — אשראי לציבור (המשך)

האשראי לציבור כולל: (המשך) (ב)

(2) אשראי למגזר החקלאי

*םאשראי לקיבוצים הנכללים בהסדר הקיבוצי

בסוף 1989 נחתם הסכם להסדרת חובות הלווים הקיבוצים (כולל ארגונים ומפעלים הקשורים אליהם) על פיו נדרשו רוב הקיבוצים להכין תכנית

הבראה, התנועות הקיבוציות נדרשו למכור נכסים ולחלק את גרעונותיהן בין הקיבוצים ואילו הבנקים והממשלה התחייבו למחול לחלק מהקיבוצים

על חלק מחובותיהם וכן לפרוס לזמן ארוך את יתרת החובות בהצמדה למדד המחירים לצרכן ובריבית מיוחדת (כספי הפריסה הם ממקורות

המדינה ועל אחריות הבנקים).

מאחר וחלק מהקיבוצים לא יכול היה לעמוד בפריסה שנקבעה לפי ההסכם הנ"ל, נחתם ב-20 במרס 1996, הסכם קיבוצים משלים. ההסכם

המשלים מטפל בכ-130 קיבוצים, אשר לפי נתוני כושר ההחזר שלהם אינם יכולים לשרת את חובם, כולו או חלקו או שנותרו ברמת סיכון גבוהה

(להלן "קיבוצי בלון" ו/או "תמריץ").

במסגרת ההסכם המשלים, הבנקים והממשלה נדרשו לבצע מחיקות נוספות ובתמורה, חלק מהקיבוצים נדרשו לוותר על קרקעות חקלאיות שצוותי

מקרקעין מצאו בסקר מקדים כי הינן בעלות ייעוד אלטרנטיבי ומינהל מקרקעי ישראל קבע כי יש לו עניין בהחזרת הקרקע אליו (להלן "קיבוצי

נדל"ן"). כמו כן, הוסכם שכל קיבוץ שיצטרף להסכם יתחייב להמחות למדינה ולבנקים (ביחס של 60% למדינה ו-40% לבנקים) שיעור של 25%

מזכויותיו בחברה ו/או בגופים משפטיים אחרים אשר יוקמו במקום האגודה השיתופית "תנובה".

עקב הקושי בהערכת שווין של הקרקעות שאותרו במסגרת סקר המקרקעין, התעכב ביצוע ההסכם המשלים לקיבוצי הנדל"ן, ולפיכך נחתם

בתאריך 11 באפריל 1999 תיקון להסכם המשלים (להלן "ההסכם המתקן").

ההסכם המתקן כולל את העקרונות הבאים:

1. במועד ביצוע ההסדר יימחקו לקיבוץ חובות הבלון ממקורות בנקים — 65% וממשלה — 35%.

במועד ביצוע ההסדר ישיב הקיבוץ למנהל את הקרקעות בעלות ייעוד אלטרנטיבי אשר אותרו בסקר המקרקעין כאשר הן נקיות מכל שעבוד.2. 

הקרקעות המושבות יפותחו על ידי המנהל על פני זמן וישווקו במכרז פומבי לכל המרבה במחיר. חלקו של הקיבוץ בתמורות נטו מביצוע3. 

עסקאות (27%) יחולק בין הממשלה לבנקים לפי יחס השתתפותם במחיקת הבלון.

סיוע הדדי — התחייבות קיבוצים תורמים להעביר 5.5% מהתמורות שיקבלו מכל עסקה שיבצעו על מקרקעין מחוץ לשטח המחנה. התחייבות4. 

קיבוצי נדל"ן בלון ו/או תמריץ להעביר עד 5.5% מהתמורות שיקבלו מכל עסקה שתבוצע על הקרקעות המושבות (במידה ויוותר עודף מעבר

לכיסוי חוב הבלון) ולהעביר עד 5.5% מהתמורות שיקבלו מכל עסקה שיבצעו במקרקעין מחוץ לשטח המחנה אשר לא הושבו למינהל.

במידה ותתקבלנה משיווק הקרקעות המושבות בקיבוץ פלוני תמורות העולות על גובה הבלון שנמחק לאותו קיבוץ כאשר הוא צמוד למדד ונושא5. 

ריבית של 4.5% לשנה (לאחר תשלום סיוע הדדי כמפורט בסעיף 4 לעיל) יתחלק העודף בין הממשלה (35%) לקיבוץ (65%).

כל יתר העקרונות אשר לא תוקנו בהסכם המתקן ממשיכים לחול כפי שהם בהסכם המשלים.6. 

עד 31 בדצמבר 2005 הצטרפו בבנק לאומי להסכם המשלים (כולל ההסכם המתקן) 129 קיבוצים, וכן בוצע ההסכם המשלים בתאגידים המרכזיים

ובארגונים האזוריים (נותרו לביצוע 3 קיבוצים שטרם הצטרפו להסכם המשלים) סכום החוב המצטבר שהוסדר עד דצמבר 2005 במסגרת הסדר

הקיבוצים הראשון, ההסכם המשלים וההסכם המתקן הינו כ-3.9 מיליארד ש"ח לעומת כ-3.7 מיליארד ש"ח בדצמבר 2004.

ביום 29 באוגוסט 2002 ניתנה החלטה על ידי בג"צ לגבי העתירה בבג"צ 244/00 שהוגשה על ידי עמותת שיח חדש למען השיח הדמוקרטי ולגבי

העתירה בבג"צ 8350/00 שהוגשה על ידי החברה להגנת הטבע.

עתירות אלו דנו בחוקיותן של 3 החלטות של מנהל מקרקעי ישראל (717, 727 ו-737) העוסקות בשינוי היעוד בקרקעות המדינה החקלאיות.

העותרים בשתי העתירות האמורות תקפו את חוקיותן של ההחלטות על יסוד שתי עילות עיקריות: האחת היא, שכל אחת מההחלטות ניתנה

בחוסר סמכות. על פי טענה זו, ההסדרים שבשלוש החלטות המנהל הינם "הסדרים ראשוניים" אשר על פי הדין רק הכנסת, כמוסד המחוקק של

המדינה, היא שהיתה מוסמכת לקבלן, ולא מועצת מקרקעי ישראל. השניה היא, שההחלטות, על פי תוכנן ובהתחשב בנסיבות קבלתן, אינן סבירות

במידה המצדיקה את בטלותן.

בג"צ קבע כי שלוש החלטות המינהל האמורות (717, 727 ו-737) הינן בלתי סבירות ובטלות.

* כולל ארגונים ומפעלים הקשורים אליהם.
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באור 4 — אשראי לציבור (המשך)

האשראי לציבור כולל: (המשך) (ב)

(2) אשראי למגזר החקלאי (המשך)

יחד עם זאת נקבע, כי החלטה זו של הבג"צ אינה יכולה לקבל תוקף מיידי מכיוון ששלוש ההחלטות של המנהל נוגעות לעסקאות רבות, וכי על

מנהל מקרקעי ישראל לגבש הוראות מעבר שיקבעו אלו עסקאות לא תוכלנה לצאת אל הפועל לאור בטלות ההחלטות, ואלו עסקאות תוכלנה, על

אף בטלות ההחלטות, להגיע לכלל מימוש. כמו כן נקבע בהחלטת הבג"צ כי בהוראות המעבר האמורות תינתן הדעת גם למידת השפעתם על

הסדרים שונים שנתקבלו במגזר החקלאי, כמו הסדר הקיבוצים.

בג"צ קבע כי הוראות המעבר כפי שנקבעו בצו הביניים שניתן ביום 14 בנובמבר 2001 תמשכנה לעמוד בתוקפן עד שהמנהל יגבש הוראות מעבר

חדשות.

במהלך שנת 2003 גיבש המנהל בהחלטה 972 את הוראות המעבר. כמו כן התקבלו 3 החלטת חדשות 949, 969 ו-959 אשר מחליפות בהתאמה

את ההחלטות הנ"ל אשר בוטלו מתוקף החלטת בג"צ כאמור לעיל.

לדעת הבנק, החלטת בג"צ האמורה והחלטות המנהל שהתקבלו בעקבות כך אינן משפיעות על הסכומים שהבנק אמור לקבל בקשר עם הקרקעות

המושבות למנהל במסגרת הצטרפות הקיבוצים להסכם המשלים, שכן בהסכם המשלים התחייבה המדינה כי הסכומים שישולמו לבנק והנגזרים

משיעור הפיצוי על פי החלטה 727 של המנהל לגבי קרקעות אלו, ישולמו גם במקרה שהחלטה 727 תשונה או תבוטל.

להערכת ההנהלה ההשלכות הכספיות הנובעות מהסכמי הקיבוצים למיניהם (הסכם הקיבוצים הראשון, ההסכם המשלים וההסכם המתקן)

משתקפות בהפרשות הבנק לחובות מסופקים.

אשראי ללקוחות הנכללים בחוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב-1992 ("חוק גל")*

ביום 12 במרס 1992 פורסם "חוק גל" שלאחר מכן, ביום 13 באוגוסט 1993 תוקן לראשונה, ביום 19 בינואר 1996 תוקן בשנית וביום 6 ביולי 1998

תוקן בשלישית.

עד כה פורסמו התקנות בעניין תפקידיה וסמכויותיה של המנהלה, מינוי משקמים ושכרם, הפסקת הליכים והעברתם למשקם, כללים לקביעת כושר

ההחזר, דרך קביעת עלות הגיוס, קביעת חובות וזכויות לגורמים חקלאיים חסרי מאזנים, הסכום המוגן בקופות גמל, רשימת יישובי קו עימות

ומימוש נכסים לא חקלאיים.

טרם תוקנו התקנות הנוגעות למימוש נכסים חקלאיים, לחלוקת התמורות בין הנושים וכן לעניין קביעת הביטחונות לפריסת החובות, כנדרש בחוק,

עובדה המקשה על התקדמות ביצוע ההסדרים. 

ביום 6 במרס 2000 נחתם הסכם בין הבנקים הנושים במגזר המושבי, המסדיר את אופן חלוקת התמורות ביניהם. במהלך שנת 2001 הצטרפו

להסכם נושים נוספים ובהם שירותי אשראי מסחר לישראל בע"מ ומרבית ארגוני הקניות. עדיין ישנם נושים שטרם הצטרפו להסכם, והעיקרי שבהם

הינו הסוכנות היהודית.

בהתבסס על כל האמור לעיל, הפרישו הבנק והחברות המאוחדות את הסכומים שהיו דרושים, להערכת ההנהלה, לחובות מסופקים בגין הסקטור

המושבי, ליום 31 בדצמבר 2005.

* כולל ארגונים ומפעלים הקשורים אליהם.
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באור 4 — אשראי לציבור (המשך)
סכומים מדווחים

האשראי לציבור כולל: (המשך)(ב)

31 בדצמבר 312004 בדצמבר 2005

(במיליוני ש"ח)(2) אשראי למגזר החקלאי (המשך)

(א)הרכב האשראי למגזר החקלאי 

2,4282,490קיבוצים (לרבות מפעלים וארגונים אזוריים ואחרים)

161135מושבים (לרבות מפעלים וארגונים אזוריים ואחרים) (ב)

2,5892,625סך כל הקיבוצים והמושבים

593663מועצות ייצור ושיווק

947764חקלאות פרטית

4,1294,052סך כל האשראי למגזר החקלאי 

האשראי למגזר החקלאי כולל:

אשראי ללווים בעיתיים שאינו נושא הכנסהא)

3966במטבע ישראלי לא צמוד

3640במטבע ישראלי צמוד למדד

55במטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ

אשראי ללווים שאורגן מחדשב)

אשראי שאורגן מחדש במהלך השנה השוטפת עם ויתור על הכנסות1)

2-במטבע ישראלי צמוד למדד

5-תקופה ממוצעת לפרעון (בשנים)

אשראי שאורגן מחדש בשנים קודמות עם ויתור על הכנסות2)

143233במטבע ישראלי צמוד למדד

אשראי שאורגן במהלך השנה השוטפת ללא ויתור על הכנסות3)

24-במטבע ישראלי צמוד למדד

אשראי ללווים אשר לגביהם קיימת החלטה של הנהלת הבנקג)
על ארגון מחדש של חבותם שטרם בוצע

5944יתרה ליום המאזן

אשראי בפיגור זמניד)

46יתרה ליום המאזן

-1ריבית שנזקפה לדוח הרווח וההפסד בגין האשראי הנ"ל 

אשראי בהשגחה מיוחדתה)

470477יתרה ליום המאזן

אשראי למגזר החקלאי שאינו כלול במסגרת האשראי ללווים בעיתיים כנ"לו)

3,3733,155יתרה ליום המאזן

207162הכנסות בגין אשראי זה שנכללו בדוח רווח והפסד 

כולל אשראי למפעלי תעשיה חקלאיים.(א)
כולל גורמים חקלאיים מסוימים שחוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב-1992 חל עליהם.(ב)
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באור 4 — אשראי לציבור (המשך)
סכומים מדווחים

האשראי לציבור כולל: (המשך)(ב)

31 בדצמבר 312004 בדצמבר 2005

(במיליוני ש"ח)(3) אשראי לרשויות מקומיות בישראל

(א)הרכב האשראי לרשויות מקומיות 

3,5463,502יתרה ליום המאזן

האשראי לרשויות המקומיות כולל:

א) אשראי ללווים בעיתיים שאינו נושא הכנסה

(ב)1416במטבע ישראלי לא צמוד

(ב)119במטבע ישראלי צמוד למדד

ב) אשראי בפיגור זמני 

27יתרה ליום המאזן

1-ריבית שנזקפה לדוח רווח והפסד בגין האשראי הנ"ל

ג) אשראי בהשגחה מיוחדת 

(ב)269306יתרה ליום המאזן

ד) אשראי לרשויות מקומיות שאינו כלול במסגרת האשראי ללווים בעיתיים כנ"ל

(ב)3,2503,164יתרה ליום המאזן

270232הכנסות בגין אשראי זה שנכללו בדוח רווח והפסד 

כולל אגודי ערים ותאגידים הנשלטים על ידי רשויות מקומיות.(א)
הוצג מחדש.(ב)

הרשויות המקומיות

על רקע הרעה במצבן הכלכלי של הרשויות המקומיות ב-17 ביוני 2004 נכנס לתוקף חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 31 והוראת שעה), 

התשס"ד-2004 ("התיקון לחוק") שמטרתו, היתה לאפשר לרשויות מקומיות במצוקה לבצע תכנית הבראה תוך קבלת חסינות מפני נושים לתקופה

מוגבלת. מכיוון והתיקון לחוק פגע בהסכמים חתומים של הבנק עם ממשלת ישראל בגין חובות והסדרים שנעשו בעבר עם מגזר הרשויות

המקומיות, החליטה הנהלת הבנק להקפיא את העמדת אשראי חדש לרשויות המקומיות.

בעקבות דיון של הבנקים ועמם איגוד הבנקים עם משרד האוצר ומשרד הפנים הושגה הסכמה לגבי מספר מגבלות שהוטלו בתיקון לחוק על

החבות לבנקים. בעקבות ההסכמה הנ"ל, איגוד הבנקים משך את העתירה שהגיש לבג"צ בנושא. 

כתוצאה מכך החליט הבנק בתחילת 2005 לחדש באופן סלקטיבי את מתן האשראי לחלק מהרשויות מקומיות. כל בקשה נבדקת לגופו של ענין,

תוך שהבנק נוקט משנה זהירות בודק את חשיפתו בכל רשות תוך התייחסות לכושר שרות החוב שלה, לאורך התקופה בה תוכל לפרוע את כל

התחייבויותיה, ולפרמטרים נוספים אחרים.
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באור 4 — אשראי לציבור (המשך)

הפרשה לחובות מסופקים(ג)

200520042003

הפרשה הפרשה הפרשה הפרשה הפרשההפרשה
סך הכלנוספת (ב)ספציפית (א)סך הכלנוספת (ב)ספציפית (א)סך הכלנוספת (ב)ספציפית (א)

סכומים מותאמיםסכומים מדווחיםסכומים מדווחים

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

7,2751,0418,3166,6251,0477,6725,7401,0866,826יתרה לתחילת השנה

2,176352,2112,005182,0232,32182,329הפרשות בשנת החשבון

(421)(47)(374)(493)(24)(469)(750)(36)(714)הקטנת הפרשות

גביית חובות שנמחקו 
(31)-(31)(16)-(16)(35)-(35)בשנים קודמות

סכום (גריעה), נטו, שנזקף
1,877 (ו)(39)1,5141,916 (6)1,4261,520(1)1,427לדוח הרווח וההפסד

(913)-(913)(870)-(870)(490)-(490)מחיקת חובות

(118)-(118)  (ה)------שחיקה ותאום יתרות

1,0477,672 (ג)1,0418,3166,625 (ג)1,0409,2527,275 (ג)8,212יתרה לסוף השנה (ד)

מזה: יתרת ההפרשה שלא
321221543417621021178199נוכתה מסעיף אשראי לציבור

לא כולל הפרשה בגין ריבית לתקופה שלאחר קביעת החובות כמסופקים. בהלוואות שלגביהן נערכה הפרשה לפי עומק הפיגור, לא כולל הפרשה לריבית (א)
בגין החוב שבפיגור.

כולל הפרשה כללית לחובות מסופקים בסך 761 מיליוני ש"ח, (31 בדצמבר 2004 — 734 מיליוני ש"ח, 31 בדצמבר 2003 — 723 מיליוני ש"ח).(ב)
מזה הפרשה מיוחדת בסך 2 מיליון ש"ח.(ג)
כולל הפרשות ספציפיות לפי עומק הפיגור בסך 409 מיליוני ש"ח על בסיס מאוחד (31 בדצמבר 2004 — 344 מיליוני ש"ח, 31 בדצמבר 2003 — 281 מיליוני ש"ח).(ד)
בשנת 2003 כולל הפרשה שהועברה לסעיף ניירות ערך ראה באור 3 לעיל.(ה)
הסכום שנזקף לדוח רווח והפסד בסכומים מדווחים הינו 1,883 מיליוני ש"ח.(ו)

הפיגור בהלוואות לדיור והפרשה בגינן לחובות מסופקים לפי עומק פיגור(ד)

סכומים מדווחים

מעלמעל
חמישה עשר שישהמעל 

חודשיםחודשיםשלושה
מעלועדועדחודשים

שלושים ושלושהשלושים ושלושהחמישה עשרועד שישה
סך הכלחודשיםחודשיםחודשיםחודשים

(במיליוני ש"ח)

31 בדצמבר 2005

112531220287סכום הפיגור

13109113-מזה: ריבית על סכום הפיגור

4886275409-יתרת ההפרשה לחובות מסופקים לפי עומק הפיגור*

29226216374791יתרת ההלוואות בניכוי ההפרשה

31 בדצמבר 2004

112538204278סכום הפיגור

13106110-מזה: ריבית על סכום הפיגור

4197206344-יתרת ההפרשה לחובות מסופקים לפי עומק הפיגור*

287258105162812יתרת ההלוואות בניכוי ההפרשה

* לא כולל הפרשה בגין ריבית על סכום הפיגור.
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באור 4 — אשראי לציבור (המשך)

הפיגור בהלוואות לדיור והפרשה בגינן לחובות מסופקים לפי עומק פיגור (המשך)(ד)

ביום 1 בינואר 2006 פרסם הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל חוזר העוסק בכל הקשור לאופן חישוב ההפרשה לחובות מסופקים לגבי אשראי לדיור.
בחוזר נאמר, בין היתר, כי בנק שבחר לחשב הפרשות בגין הלוואות לפי שיטת עומק הפיגור גם אם לא נדרש לעשות כך לפי ההוראות, אינו רשאי

להקטין את ההפרשות באמצעות החלטה על ביצוע הפרשות ספציפיות. בנוסף, ניתנו הבהרות לאופן חישוב עומק הפיגור, הנחיות לאופן חישוב
ההפרשה בגין הסדרים וארגונים מחדש של הלוואות וכן לאופן חישוב ההפרשה בגין הלוואות בהן הקרן מסולקת בתשלום אחד. בנוסף, מתייחס

החוזר לסילוק חוב פיגור לאחר תאריך המאזן ואינו מאפשר הקטנת ההפרשה גם אם נתקבל מזומן בגין הפיגור לאחר תאריך המאזן, כולל מזומן
בגין מימוש דירה לפני תאריך המאזן. תחולת החוזר החדש הינה החל מהדוחות הכספיים ליום 31 במרס 2006.

השפעת החוזר, אשר יחול ברביע הראשון לשנת 2006, על ההפרשה לחובות מסופקים, על פי נתוני 31 בדצמבר 2005, הינה תוספת של כ-63
מיליון ש"ח. הפער האמור נובע בעיקר מהקטנת הפרשות בבנק לאומי למשכנתאות בתאריך המאזן בגין נכסים שמומשו ותמורתם התקבלה לאחר

תאריך המאזן.

לפי גודל האשראי של הלווה(ב)יוסיכון אשראי חוץ מאזנ(א)יסיכון אשראי מאזנ(ה)

31 בדצמבר 2005

סיכון
אשראימספר

(ב)יחוץ מאזנאשראי (א)לווים (ג)תקרת האשראי

סכומים מדווחים

(במיליוני ש"ח)(באלפי ש"ח)

עדמ

010647,3425532,000

1020177,4099141,535

2040202,6822,1353,568

4080177,2523,8746,040

8015099,7615,4785,310

15030073,22012,0663,700

30060046,10816,3662,881

6001,20013,8159,3641,913

1,2002,0004,0325,0121,092

2,0004,0003,1226,9231,678

4,0008,0002,1549,3632,583

8,00020,0001,71516,2185,011

20,00040,00081716,2476,171

40,000200,00064235,02417,758

200,000400,0008114,8647,035

400,000800,0004116,7365,054

800,0001,200,00075,0111,252

1,200,0001,600,0001903366

1,600,0002,000,0002-3,711

2,000,0002,400,000---

2,400,0002,800,000---

2,800,0002,988,54123,0762,788

1,450,205180,12781,446סך הכל

החל במדרגת אשראי של 8,000 אלפי ש"ח נערך המיון בשיטת איחוד ספציפי, לגבי יתר הלווים הוצג האשראי באיחוד שכבות.

לאחר ניכוי ההפרשות הספציפיות לחובות מסופקים ובתוספת שווי הוגן של מכשירים נגזרים. (א)
סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות החבות של לווה.(ב)
מספר הלווים לפי סך כל האשראי וסיכון האשראי.(ג)



באור 4 — אשראי לציבור (המשך)

לפי גודל האשראי של הלווה (המשך)(ב)וסיכון אשראי חוץ מאזני (א)אשראי לציבור (ה)

31 בדצמבר 2004

סיכון 
אשראימספר

(ב)יחוץ מאזנאשראי (א)לווים (ג)תקרת האשראי

סכומים מדווחים

(במיליוני ש"ח)(באלפי ש"ח)

עדמ

010578,1715731,730

1020169,9049061,506

2040186,0422,0263,267

4080163,1613,4865,674

8015098,4265,2175,444

15030074,30912,2653,761

30060043,39015,5032,360

6001,20012,0428,2611,594

1,2002,0003,6144,588937

2,0004,0002,9026,5131,596

4,0008,0001,9448,5982,162

8,00020,0001,67716,1614,644

20,00040,00070614,3535,235

40,000200,00060134,98714,479

200,000400,0009118,4407,332

400,000800,0003615,9193,390

800,0001,200,00043,231801

1,200,0001,600,000---

1,600,0001,990,92031,1274,444

1,337,023172,15470,356סך הכל

החל במדרגת אשראי של 8,000 אלפי ש"ח נערך המיון בשיטת איחוד ספציפי, לגבי יתר הלווים הוצג האשראי באיחוד שכבות.

לאחר ניכוי ההפרשות הספציפיות לחובות מסופקים ובתוספת שווי הוגן של מכשירים נגזרים. (א)
סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות החבות של לווה.(ב)
מספר הלווים לפי סך כל האשראי וסיכון האשראי.(ג)
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באור 5 — אשראי לממשלות
סכומים מדווחים

31 בדצמבר 312004 בדצמבר 2005

(במיליוני ש"ח)

4-אשראי מכספי הנפקות של אגרות חוב

4346אשראי במסגרת ההסדרים להשלמת הריבית לזכאי משרד השיכון

(46)(43)בניכוי השלמת ריבית מראש, מהממשלה

848959אשראי אחר (א)

848963סך כל האשראי לממשלות

806875(א) מזה: אשראי לממשלות זרות

באור 6 — השקעות בחברות כלולות
סכומים מדווחים

31 בדצמבר 312004 בדצמבר 312005 בדצמבר 2005הרכב:(א)

חברות כלולות
חברות כלולותחברות כלולותמיועדות למכירה

(במיליוני ש"ח)

8951,1601,754סך כל השקעות במניות לפי שיטת השווי המאזני (לרבות רכוש אחר)

-9-הלוואות בעלים

8951,1691,754סך כל השקעות 

724425834מזה — רווחים שנצברו ממועד הרכישה

סעיפים שנצברו בהון העצמי ממועד הרכישה:

112814התאמות מתרגום דוחות כספיים

פרטים בדבר רכוש אחר:

20 שנה20 שנהקצב ההפחתה

105109הסכום המקורי, נטו

7281יתרה להפחתה

פרטים לגבי ערך בספרים ושווי השוק של השקעות סחירות:

31 בדצמבר 312004 בדצמבר 2005

שווי שוקערך בספריםשווי שוקערך בספרים

(במיליוני ש"ח)

1,0662,3637841,310החברה לישראל בע"מ

5341,3555561,465מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

3151,1972381,005אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

49110--אחרים

1,9154,9151,6273,890סך הכל
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באור 6 — השקעות בחברות כלולות (המשך)

חלק הקבוצה ברווחים של חברות כלולות(ב)

200520042003

סכומים מותאמיםסכומים מדווחיםסכומים מדווחים

(במיליוני ש"ח)

חלק הקבוצה ברווחים מפעולות רגילות 
563458158של חברות כלולות

(6)(48)(185)הפרשה למסים נדחים

חלק הקבוצה ברווחים מפעולות רגילות 
378410152של חברות כלולות לאחר השפעת המס

פרטים בדבר מכירת חברות מוחזקות(ג)

מכירת שני תאגידי החזקה ריאליים (חברות כלולות)1.
בנק ישראל הודיע לבנק כי עליו למכור את החזקותיו בשני קונגלומרטים (אפריקה ישראל ו/או מגדל אחזקות ו/או החברה לישראל)א.

בהקדם האפשרי ולא יאוחר מיום 30 בספטמבר 2006, ואם אחד משני התאגידים הנמכרים הינו מגדל אחזקות, אזי הבנק יהיה
רשאי למכור את החזקותיו במגדל אחזקות בהדרגה, עד ליום 31 במרס 2008 כדלקמן: עד ליום 31 במרס 2007 שיעור החזקות
הבנק במגדל אחזקות לא יעלה על 10%, ועד ליום 31 במרס 2008 על הבנק למכור את יתרת החזקותיו במגדל אחזקות (אם לא

ישונה עד אז חוק הבנקאות כך שחברות ביטוח יוחרגו באופן מפורש מהוראות סעיף 24 לחוק הבנקאות).
ביום 18 בינואר 2006 הודיע הבנק לבנק ישראל כי בכוונתו למכור את החזקותיו באפריקה ישראל להשקעות בע"מ ובמגדל אחזקות.

ביום 13 בפברואר 2006 חתם הבנק על הסכם למכירת מלוא החזקות הבנק באפריקה ישראל למר לב לבייב (בעל השליטהב.
באפריקה ישראל) או חברה בשליטתו במחיר של 150 ש"ח למניה המשקף שווי חברה של 7,075 מיליון ש"ח. סך כל תמורת

העיסקה לבנק הינה 1,120 מיליון ש"ח. הרווח נטו הצפוי מהעסקה, על בסיס הדוחות הכספיים ל-31 בדצמבר 2005, מוערך בכ-486
מיליון ש"ח.

ביום 5 במרס 2006 נחתם הסכם בין הבנק ולאומי החזקות ריאליות בע"מ, חברה בבעלות מלאה של הבנק (להלן — "לאומיג.
("הרוכשת"), חברה בבעלות מלאה של .Participatie Maatschappij Graafschap Holland N.Vהחזקות") לבין 

Assicurazioni Generali S.p.Aלמכירת מניות במגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ (להלן — "החברה") המהוות 10% מההון ,
המונפק והנפרע של החברה, שבבעלות הבנק ולאומי החזקות, בתמורה לסך כולל של כ-142 מיליון דולר ארה"ב. רווח ההון נטו

הצפוי מהעסקה על בסיס הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2005 מוערך בכ-245 מיליון ש"ח. השלמת העיסקה כפופה לאישור
המפקח על הביטוח לשינוי בשיעור ההחזקות של הצדדים בחברה.

ביום 15 במרס 2006 הושלמה העיסקה וזאת לאחר קבלת אישור המפקח על הביטוח.
לאחר סגירת העסקה והשלמתה, נותרו בידי הבנק קרוב ל-10% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה.

בעקבות חקיקת הרפורמה בשוק ההון הבנק ביצע את הצעדים הבאים: 2.
ב-19 באוקטובר 2005 מכר הבנק את החזקותיו בביטוח ישיר — השקעות פיננסיות בע"מ לצור שמיר החזקות בע"מ, במחיר שלא.

כ-116.2 מיליון ש"ח, רווח ההון שנוצר מסתכם בסך 42 מיליון ש"ח.
ב-15 בספטמבר 2005 התקבלה החלטה על מכירת ההחזקות בלאומי פיא, במחיר של כ-535 מיליון ש"ח, להראל השקעות בביטוחב.

בע"מ, הכפופה לחתימת הסכם בין הצדדים  ולאישורים רגולטוריים. 
ב-26 בנובמבר 2005 החליט הבנק להתקשר יחד עם לאומי גמל בע"מ למכור את המוניטין, הפעילות, הנכסים וההתחייבויות בקשרג.

עם קופות הגמל המנוהלות על ידי לאומי גמל בע"מ. 
קבוצה של חמש קופות גמל, שהגדולות שבהן הן קופות הגמל עצמה, תעוז ורימון, נמכרו להראל השקעות בביטוח בע"מ, במחיר של
675 מיליון ש"ח, ויתר קופות הגמל, שהגדולות שבהן הן שיאון, קופה מרכזית לפיצויים, צור ושגיא, נמכרו לסלומון קופות גמל בע"מ,

חברה בשליטת א. סלומון השקעות בע"מ (בכפוף לכך שקרן מרקסטון (המורכבת מארבע שותפויות מוגבלות) תהפוך לבעלת
השליטה בה), במחיר של 473 מיליון ש"ח. קבוצת לאומי תמשיך לתת את שירותי התפעול בקשר עם קופות הגמל שנמכרו, בכפיפות

לחתימת הסכמי תפעול.
העסקות כפופות לאישורים רגולטוריים.

ב-28 בנובמבר 2005 החליט הבנק להתקשר יחד עם פסגות אופק בית השקעות בע"מ וחברות בנות שלה, לרבות פסגות מנהליד.
קרנות נאמנות — לאומי בע"מ ("קבוצת פסגות אופק"), בעיסקה למכירת מוניטין, פעילות, נכסים והתחייבויות, בקשר עם כל נכסי

("יורק") בשם גופים המנוהלים על ידה, במחיר של 1.35 מיליארד ש"ח. כמו כן,York Capital Managementקבוצת פסגות אופק, עם 
קיבל הבנק אופציה לרכוש מיורק מחצית מאמצעי השליטה בחברה שתנהל את פעילות ניהול תיקי ההשקעות.

העסקות כפופות לאישורים רגולטוריים.
העיסקאות שביצע הבנק והמתוארות בסעיפים ב' עד ד' לעיל צפויות להסתיים בשנת 2006 ובעקבותיהן צפויים לבנק רווחי הון בסךה.

1.9 מיליארד ש"ח.

לפרטים נוספים על הרפורמה בשוק ההון ראה באור 31 להלן.
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באור 6 — השקעות בחברות כלולות (המשך)

פרטים על חברות מוחזקות עיקריות:(ד)

חברות בת מאוחדות (א)(1)

השקעות חלק בהון

במניות לפיחלקהמקנה זכות

שווי מאזניבזכויות ההצבעהלקבלת רווחיםתחום פעילות עיקרישם החברה

31 בדצמבר31 בדצמבר31 בדצמבר

200520042005200420052004

סכומים מדווחים

(במיליוני ש"ח)(%)(%)(%)(%)

בישראל

99.799.799.799.7321308עיסקי בנק כלליבנק ערבי ישראלי בע"מ 

100.0100.0100.0100.01,7421,670מתן הלוואות למשתכניםבנק לאומי למשכנתאות בע"מ 

100.0100.0100.0100.05959לאומי לפיתוח החקלאות בע"מ

99.699.699.899.8104103לאומי לפיתוח התעשיה בע"מ 

לאומי ושות' 
100.0100.0100.0100.0178147שירותים עיסקיים ופיננסייםבית השקעות בע"מ (ג)

לאומי ליסינג 
99.599.599.699.6697666החכרת ציוד ומתן הלוואותוהשקעות בע"מ (ד)

גיוס כספים באמצעותלאומי חברה למימון בע"מ
100.0100.0100.0100.0161152הנפקת אגרות חוב

(63)-100.0100.0100.0100.0מתן שירות כרטיסי אשראילאומי קארד בע"מ

פסגות-אופק בית 
100.0100.0100.0100.010177ניהול תיקי השקעותהשקעות בע"מ 

100.0100.0100.0100.0289239החזקות ריאליותלאומי החזקות ריאליות בע"מ (ה)

100.0100.0100.0100.0134137החזקות פיננסיותלאומי אחזקות פיננסיות בע"מ

בחוץ לארץ

100.0100.0100.0100.0628490חברת החזקות — רשומה בארה"בבנק לאומי לישראל קורפוריישן

99.999.999.999.91,7061,687עיסקי בנק כללי — רשומה בארה"בבנק לאומי ארה"ב (ו)

בנק לאומי 
99.799.799.799.7925903עיסקי בנק כללי — רשומה בבריטניה(בריטניה) פי.אל.סי. 

595628    (ט)74.970.490.488.7עיסקי בנק כללי — רשומה בשויצריהבנק לאומי לישראל (שויצריה) (ז)

100.0100.0100.0100.0109108עיסקי בנק כללי — רשומה בלוקסמבורגבנק לאומי (לוקסמבורג) ס.א.

99.999.999.999.95,2404,662לאומי פייננס קורפוריישן (ח)

99.999.999.999.93,9824,773לאומי ארה"ב אינווסטמנט קורפריישן (ח)

הנתונים לגבי החברות המאוחדות משקפים את השקעת הבנק בהן בניכוי השקעות כל חברה בחברות אחרות בקבוצת הבנק, (א)
ואת חלק הבנק בתוצאות פעולותיהן בניכוי חלקה של כל חברה בתוצאות הפעולות של חברות אחרות בקבוצת הבנק בגין ההשקעות האמורות.

כולל התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה של חברות מאוחדות לפי שווי הוגן.(ב)
חלק הבנק בקרן הון בגין הטבה בהלוואות בעלי שליטה 26 מיליוני ש"ח. (ג)
חלק הבנק בקרן הון בגין הטבה בהלוואות בעלי שליטה 82 מיליוני ש"ח. (ד)
חלק הבנק בקרן הון בגין הטבה בהלוואות בעלי שליטה 42 מיליוני ש"ח.(ה)
ההשקעה בחברה נעשתה על ידי בנק לאומי לישראל קורפוריישן.(ו)
בשנת 2005 רכש הבנק כ-4.5% מהון המניות של בנק לאומי לישראל (שויצריה).(ז)
חברות נכסים שהוקמו על ידי בנק לאומי ארה"ב ומאוחדות בדוחות הכספיים שלהם. לחברות הון עצמי כנגד אשראים שהועברו מבנק לאומי ארה"ב. (ח)

עקב התאמת הדוחות ותרגומם לשקלים, נוצרים רווחים (הפסדים) על ההון שבמאוחד מקוזזים מלאומי ארה"ב.
כולל יתרת מוניטין בסך 16 מיליוני ש"ח.(ט)
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ערבויות עבורתרומה

החברה לטובת גופיםסעיפים אחרים שנצברולרווח הנקיהשקעות הוניות

שמחוץ לקבוצהבהון העצמי (ב)דיבידנד שהתקבלמפעולות רגילותאחרות

31 בדצמבר31 בדצמברלשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר31 בדצמבר

2005200420052004200520042005200420052004

--73686060(2)(1)--

1421381261235440--55

--2133----

--4336----

1421422513--6321-

--3123------

--877158---

2702626330----333

3130248----475391

1421733122---6--

--56----1010

--46(1)--(1)---

--203163--(92)(36)--

3840601273478-(1)--

--(62)4821-(2)-54

3129217--(1)---

--47958------

--46588------
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באור 6 — השקעות בחברות כלולות (המשך)

פרטים על חברות מוחזקות עיקריות: (המשך)(ד)

חברות כלולות (א)(2)

חלק בהון

המקנה זכות

לקבלת רווחיםתחום פעילות עיקרישם החברה

31 בדצמבר

20052004

(%)(%)

18.319.8חברת אחזקותהחברה לישראל בע"מ 

19.919.9חברת אחזקות(ג)מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

15.716.4יזמות, בניה, השכרת נכסים, תיירות ונופשאפריקה ישראל להשקעות בע"מ (ד)

20.020.0השכרת נכסיםאפ-שר בע"מ (ה)

הנתונים לגבי החברות הכלולות הינם על בסיס מאוחד.(א)
כולל יתרת רכוש אחר בסך 71 מיליוני ש"ח (31 בדצמבר 2004 — 81 מיליוני ש"ח).(ב)
בדבר מכירת אחזקות בחברת מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים לאחר תאריך המאזן ראה סעיף (ג)1ג לעיל.(ג)
לבנק הסכם עם בעלי השליטה באפריקה ישראל בדבר הזכות למנות 20% מחברי הדירקטוריון. בדבר מכירת האחזקות באפריקה ישראל להשקעות בע"מ (ד)

לאחר תאריך המאזן ראה סעיף (ג)1ב לעיל.
בדבר מכירת אפ-שר בע"מ ראה באור 18(יז).(ה)
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ערבויות עבורתרומההשקעות

החברה לטובת גופיםלרווח הנקיבמניות לפיחלק

שמחוץ לקבוצהדיבידנד שהתקבלמפעולות רגילותשווי מאזניבזכויות ההצבעה

31 בדצמברלשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר31 בדצמבר31 בדצמבר

2005200420052004200520042005200420052004

סכומים מדווחים 

(במיליוני ש"ח)(%)(%)

78429323455-48968 (ב)1,066 (ב)18.319.8

19.919.9534556269213925-39

15.716.531523853643330171295

20.020.0464231-18--
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באור 7 — בניינים וציוד
סכומים מדווחים

הרכב:(א)

יתרה להפחתהפחתעלות נכסים

בתחילתשנצברשנצברהפרשהשנצברבתחילת
לתאריךשנתלתאריךבשל נכסיםבשנתלתחילת לתאריךבמשך שנת הדיווחשנת 

המאזןהדיווח המאזןשנגרעו הדיווחשנת הדיווח המאזןשנגרעושנוספוהדיווח 

(במיליוני ש"ח)

1,5161,5061,487(58)61   (א)3,0031,513(76)3,01960בניינים ומקרקעין (ב)

4,0881,1621,356(449)5,4444,168369(460)5,330574ציוד, ריהוט וכלי רכב

5,6042,6682,843(507)8,4475,681430(536)8,349634סך הכל

כולל קיטון בהפרשה לירידת ערך בסך 4 מיליוני ש"ח.(א)
לרבות התקנות ושיפורים במושכר.(ב)

שיעור הפחת הממוצע:(ב)

31 בדצמבר 312004 בדצמבר 2005

3.11%2.94%בניינים ומקרקעין —

17.70%18.38%ציוד, ריהוט וכלי רכב —

הקבוצה הינה בעלת זכויות בדרך של שכירות או חכירה במקרקעין ובציוד לתקופה של מ-4 שנים עד 47 שנים מתאריך המאזן בסכום(ג)

(לאחר פחת) של 147 מיליוני ש"ח (31 בדצמבר 2004 — 148 מיליוני ש"ח).

בניינים ומקרקעין שאינם בשימוש הקבוצה, בעיקר בניינים מושכרים, כלולים במאזן בסך 21 מיליוני ש"ח (31 בדצמבר 2004 — 35 מיליוני(ד)

ש"ח).

סעיף בניינים כולל שיפורים וזכויות שכירות, לרבות תשלומים על חשבון. חלק מהבניינים על קרקע חכורה. נכסים בסך 217 מיליוני ש"ח(ה)

(2004 — 230 מיליוני ש"ח) טרם נרשמו על שם הבנק בלשכת רישום מקרקעין. הסיבות העיקריות לאי רישומם הינן העדר הסדר רישום

מקרקעין באזור ("פרצלציה") ואי רישום פרוייקט כבית משותף על ידי הקבלן/היזם.

בניינים העומדים למכירה בסך 25 מיליוני ש"ח (2004 — 30 מיליוני ש"ח) מוצגים על בסיס העלות המדווחת או שווי המימוש שלהם, כנמוך(ו)

שבהם.

יתרת הציוד כוללת עלויות שהוונו בקשר עם פיתוח תוכנות מחשב בסך 83 מיליוני ש"ח (31 בדצמבר 2004 — 79 מיליוני ש"ח).(ז)
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באור 8 — נכסים אחרים
סכומים מדווחים

31 בדצמבר 312004 בדצמבר 2005

(במיליוני ש"ח)

1,0431,331מסים נדחים לקבל, נטו — ראה באור 26 (ח)

-190עודף היעודה לפיצויים מעל העתודה — ראה באור 15(ו)

2414נכסים שהועברו לבעלות הקבוצה עקב סילוק אשראים בעייתיים

316286שווי פוליסת ביטוח בשלוחה בחו"ל

231מוניטין

3268עודף מקדמות ששולמו למס הכנסה על העתודות השוטפות

6047הוצאות הנפקה להפחתה של אגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים

3,7874,539יתרות חובה בגין מכשירים נגזרים (למעט נגזרים משובצים)

10778הכנסות לקבל

152134הוצאות מראש

319259חייבים בגין כרטיסי אשראי

341567חייבים בגין מניות סינטטיות

214144חייבים אחרים ויתרות חובה 

6,6087,468סך כל הנכסים האחרים

באור 9 — פיקדונות הציבור
סכומים מדווחים

31 בדצמבר 312004 בדצמבר 2005

(במיליוני ש"ח)

29,58429,250פיקדונות לפי דרישה

179,256164,338פיקדונות לזמן קצוב ואחרים

12,98816,064פיקדונות בתוכניות חסכון (שלפני הרפורמה)

221,828209,652סך כל פיקדונות הציבור

באור 10 — פיקדונות מבנקים
סכומים מדווחים

31 בדצמבר 312004 בדצמבר 2005

(במיליוני ש"ח)

בנקים מסחריים:

382441פיקדונות לפי דרישה

3,1904,303פיקדונות לזמן קצוב

576512קיבולים

בנקים מרכזיים:

233-פיקדונות לפי דרישה

תאגידים בנקאיים מיוחדים:

168145פיקדונות לפי דרישה

3121פיקדונות לזמן קצוב

4,3475,655סך כל הפיקדונות מבנקים
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באור 11 — אגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים
סכומים מדווחים

שיעור תשואהמשך חיים
31 בדצמברפנימי (א)ממוצע (א)

20052004(%)(שנים)

(במיליוני ש"ח)

:(ב)אגרות חוב ושטרי התחייבות 

4.744.132,1531,064(ו)במטבע ישראלי צמוד למדד המחירים לצרכן

-2.835.56648במטבע ישראלי לא צמוד (ז)

0.013.81469442בדולרים של ארה"ב (ג)

2.063.67851400 (ד)במטבע ישראלי צמוד לדולר של ארה"ב

0.993.02165108 (ה)במטבע ישראלי צמוד לארו

(ב): כתבי התחייבות נדחים

4.616.92119119במטבע ישראלי לא צמוד

4.925.209,5676,483במטבע ישראלי צמוד למדד המחירים לצרכן

3.394.73609568 (ד)במטבע ישראלי צמוד לדולר של ארה"ב

5.505.232,6722,072 (ד)בדולרים של ארה"ב

17,25311,256סך כל אגרות החוב, שטרי ההתחייבות וכתבי ההתחייבות הנדחים

להבטחת אגרות חוב שהונפקו על ידי חברות מאוחדות בארץ ניתנו שעבודים על ידיהן — ראה באור 14.

משך חיים ממוצע, הינו ממוצע תקופות התשלומים משוקללות בתזרים המהוון לפי שיעור התשואה הפנימי. (א)
שיעור תשואה פנימי, הינו, שיעור ריבית המנכה את תזרים התשלומים הצפוי אל היתרה המאזנית הכלולה בדוח הכספי. 

יתרת הנכיון בקיזוז הפרמיה על אגרות חוב ועל כתבי התחייבות נדחים שטרם נזקפה לדוח רווח והפסד קוזזה מאגרות החוב.(ב)
תנאי ההנפקות מאפשרים פדיון מוקדם בתנאים מסויימים. החישוב של משך חיים ממוצע נעשה ללא התחשבות באפשרות לפדיון מוקדם.(ג)
משך חיים ממוצע למועד שינוי הריבית באגרות חוב ושטרי התחייבות הצמודים לדולר של ארה"ב 1.1 שנים, בכתבי התחייבות נדחים הצמודים לדולר של ארה"ב(ד)

0.95 שנים ובכתבי התחייבות נדחים בדולרים של ארה"ב 0.51 שנים.
תעודות התחייבות "פסגות תאליארו" הניתנות למימוש בכל עת, ושיעור הריבית בגינן משתנה בכל יום.(ה)
מזה שטרי הון נדחים (לא סחירים) בסך 431 מיליוני ש"ח (31 בדצמבר 2004 — 420 מיליוני ש"ח) אשר בנסיבות מסויימות ניתנים להמרה למניות, ראה באור(ו)

13(א) להלן.
כולל שווי אופציה גלומה צמודת מט"ח בסך 5 מיליוני ש"ח.(ז)

באור 12 — התחייבויות אחרות
סכומים מדווחים

31 בדצמבר 312004 בדצמבר 2005

(במיליוני ש"ח)

5265עתודה למסים נדחים, נטו — ראה באור 26(ח)

225142עודף הפרשות שוטפות למס הכנסה על מקדמות ששולמו

2,3242,209עודף עתודות לפיצויי פרישה ולפנסיה על יעודות — ראה באור 15(ו)

623628הפרשה לחופשה שלא נוצלה ולמענקי יובל

377202הכנסות מראש

3,4383,689יתרות זכות בגין מכשירים נגזרים (למעט נגזרים משובצים) 

154207הפרשה לחובות מסופקים בגין סעיפים חוץ מאזניים

504390הוצאות לשלם בגין שכר והוצאות נלוות

1,1031,004דיבידנד מוצע

200186זכאים בגין כרטיסי אשראי

338292הוצאות לשלם

8101,232תעודות סל 

818686זכאים אחרים ויתרות זכות 

10,96610,932סך כל ההתחייבויות האחרות
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באור 13 — הון עצמי והלימות הון לפי הוראות המפקח על הבנקים

הון מניות(א)

31 בדצמבר 312004 בדצמבר 2005

מונפק ונפרערשוםמונפק ונפרע רשום

(ש"ח)(ש"ח)

1,715,000,0001,414,232,6801,715,000,0001,414,232,680מניות רגילות בנות 1.0 ש"ח

כל המניות שהונפקו רשומות על שם.

המניות שהונפקו הומרו לסטוק רגיל וניתנות להעברה ביחידות בנות 1.0 ש"ח.

הסטוק הרגיל רשום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

בשנת 2002 הונפקו 400 מיליון ש"ח ע.נ. פיקדונות/שטרי הון נדחים (לא סחירים), הניתנים לפרעון ב-30 ביוני 2101 אשר הוכרו על ידי בנק ישראל

כהון משני עליון של הבנק. בנסיבות מסוימות אשר הוגדרו על ידי המפקח על הבנקים, שטרי ההון ניתנים להמרה ב-138,064,557 מניות רגילות של

הבנק.

ב-2 בפברואר 2006, אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של הבנק תכנית אופציות לעובדים של הבנק, בנק לאומי למשכנתאות בע"מ, בנק ערבי

ישראלי בע"מ ועמותת מסעדות בנק לאומי לישראל ע.ר.

בהתאם לתכנית האופציות, הוקצו ב-14 בפברואר 2006 לעובדים הנ"ל 84,853,960 כתבי אופציה, הניתנים למימוש ל-84,853,960 מניות רגילות

בנות 1.0 ש"ח של הבנק (6% מההון המונפק של הבנק במועד ההקצאה).

כתבי האופציה ניתנים למימוש בשני שלבים: הראשון בהם — בתום שנתיים ממועד הקצאת כתבי האופציה, והשני — החל מתום השנה השניה

ממועד הקצאת כתבי האופציה ועד לתום השנה השלישית ממועד ההקצאה.

בחודש פברואר 2006, סוכם עם החשב הכללי על הצעת 2.873% (משיעור של 3.873%, אשר העובדים זכאים לו, בגין ההפרטה) מהון המניות של

הבנק על ידי המדינה לעובדים.

לפרטים נוספים ראה באור 15(ד) ו-(ה) להלן. 

מדיניות הדיבידנד ודיבידנד לשנים 2005-2003(ב)

ביום 29 במרס 2006 החליט הדירקטוריון של הבנק לקבוע מדיניות דיבידנד כדלקמן:

בכוונת הדירקטוריון להמליץ לפני האסיפה הכללית על חלוקת דיבידנד שנתי, בגין השנים 2006 ו-2007 בסכום המהווה לפחות 50% מהרווח הנקי

השנתי של הבנק הניתן לחלוקה, אם לא יתרחש שינוי לרעה ברווחי הבנק ו/או במצבו העסקי והכספי ו/או במצב המשק הכללי ו/או בסביבה

החוקית או הפיסקלית.

כל חלוקת דיבידנד תהיה בהתאם לדרישות חוק החברות, התשנ"ט-1999, הקובע בין היתר, כי הבנק רשאי לבצע חלוקה מתוך רווחיו, ובלבד שלא

קיים חשש סביר שהחלוקה תמנע מן הבנק את היכולת לעמוד בחבויותיו הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן. כמו כן, נדרש הבנק לעמוד

במגבלות שקבע המפקח על הבנקים כגון: יחס הון מזערי שלא יפחת מ-9%, קיום דרישות סעיף 23א לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, לפיו

נקבעה מגבלה לגבי שיעור ההון אשר מותר לתאגיד בנקאי להשקיע בתאגידים ריאליים, וכן עמידה במגבלות שקבע המפקח על הבנקים בעניין

מתן אשראי כשיעור מההון ובמגבלות שקבע לענין חלוקת דיבידנדים, כגון: שלא יחולק דיבידנד אם הנכסים הלא כספיים עולים על ההון או

שחלוקת הדיבידנד תגרום למצב זה; לא יחולק דיבידנד מתוך קרנות הון או מתוך הפרשים בזכות הנובעים מתרגום דוחות כספיים של יחידות

אוטונומיות בחו"ל; או כאשר אחת או יותר משלוש השנים הקלנדריות האחרונות הסתיימה בהפסד.
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באור 13 — הון עצמי והלימות הון לפי הוראות המפקח על הבנקים (המשך)

המדיניות הנ"ל הנה כפופה למגבלות המפורטות להלן על חלוקת דיבידנדים, אשר נכללו בקריטריונים והתנאים הכלליים שקבע בנק ישראל בנוגע

("ברנע") ואשר יהיו בתוקף ממועד מתן היתר.Barnea Investments B.Vלרכישת השליטה בבנק אשר פורסמו במסגרת הליך המכירה ל-

שליטה לברנע על ידי בנק ישראל:

אין לחלק דיבידנד מרווחים שנצברו בבנק עד התאריך האחרון שאליו מתייחס הדוח הכספי האחרון שלפני הגשת הצעת המחיר לרכישת1.

אמצעי השליטה. אם יצטברו הפסדים לאחר מועד זה לא יחולק דיבידנד אלא לאחר כיסוי הפסדים אלה. 

אין לחלק דיבידנד מרווחים ממכירת נכסים מהותיים של הבנק במשך 5 שנים ממועד הרכישה של אמצעי השליטה, אלא אם מתקיימים כל2.

התנאים הבאים:

המכירה נובעת מדרישות חוק החלות על הבנק.א.

חלוקת הדיבידנד מרווחים ממכירת אותם הנכסים לא תגרום להפחתת יחס ההון המזערי הקיים בבנק ערב מכירת הנכסים כאמור.ב.

דירקטוריון הבנק יאשר את החלוקה לאחר שבחן את צרכי הבנק ותכניותיו העסקיות.ג.

התקבל אשור, מראש ובכתב, של המפקח על הבנקים, לחלוקה כאמור, לאחר שבחן את הלימות ההון של הבנק ואת החלטתד.

הדירקטוריון וביסוסה.

יחד עם זאת, אם יתקיימו נסיבות מיוחדות, כפי שיאושר בהחלטת דירקטוריון הבנק וועדת הבקורת שלו, לפיהן טובת הבנק תחייב חלוקת

דיבידנדים מעבר לאמור לעיל, יהיו בעלי היתר השליטה רשאים לפנות לנגיד בנק ישראל בבקשה לאשר חלוקה חריגה זו.

אין בהצהרה על מדיניות הדיבידנד הנ"ל כל התחייבות כלפי צד שלישי כלשהו (לרבות בענין מועדי תשלום דיבידנד או בענין שיעור חלוקת

דיבידנדים בעתיד).

מדיניות דיבידנד לשנים 2005-2003
מדיניות הדיבידנד בגין השנים 2003 עד 2005 (כולל) היתה להמליץ בפני האסיפה הכללית על חלוקת דיבידנד בסכום המהווה לפחות 35% מהרווח

הנקי השנתי של הבנק והניתן לחלוקה, זאת בנוסח דומה לנוסח המדיניות לשנים 2006 ו-2007 המפורט לעיל.

דיבידנד לשנת 2005
האסיפה הכללית המיוחדת שהתכנסה ביום 2 בפברואר 2006 אשרה את המלצת הדירקטוריון מיום 4 בדצמבר 2005, על חלוקת דיבידנד במזומן

בשעור של כ-65.9% מהרווח הנקי לתקופה של תשעת החודשים הראשונים של 2005 (כ-1,103 מיליון ש"ח) ובשעור של 78.0% על ההון הנפרע.

הדיבידנד שולם ביום 28 בפברואר 2006 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 15 בפברואר 2006 (התאריך הקובע). המניות נסחרו "אקס"

דיבידנד ביום 16 בפברואר 2006. הדיבידנד היה בשעור של 0.78 ש"ח לכל מניה רגילה בת 1.0 ש"ח ע.נ.

דיבידנד לשנת 2004
האסיפה הכללית המיוחדת שהתכנסה ביום 1 בפברואר 2005 אישרה את המלצת הדירקטוריון מיום 16 בדצמבר 2004, על חלוקת דיבידנד במזומן

בשיעור של כ-65.6% מהרווח הנקי לתקופה של 9 החודשים הראשונים של 2004 (כ-1,004 מיליון ש"ח) ובשיעור של 71.0% על ההון הנפרע.

הדיבידנד שולם ביום 28 בפברואר 2005 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 15 בפברואר 2005 (התאריך הקובע). המניות נסחרו "אקס"

דיבידנד ביום 16 בפברואר 2005. הדיבידנד היה בשיעור של 0.71 ש"ח לכל מניה רגילה בת 1.0. ש"ח ע.נ.

דיבידנד לשנת 2003
האסיפה הכללית המיוחדת שהתכנסה ביום 15 בפברואר 2004 אישרה את המלצת הדירקטוריון מיום 25 בדצמבר 2003, על חלוקת דיבידנד

במזומן בשיעור של כ-35% מהרווח הנקי לתקופה של תשעת החודשים הראשונים של 2003 (כ-318 מיליון ש"ח) ובשיעור של 22.5% על ההון

הנפרע. הדיבידנד שולם ביום 28 בפברואר 2004 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 3 בפברואר 2004 (התאריך הקובע). המניות נסחרו

"אקס" דיבידנד ביום 4 בפברואר 2004. הדיבידנד היה בשיעור של 0.225 ש"ח לכל מניה רגילה בת 1.0 ש"ח ע.נ.

האסיפה הכללית השנתית שהתכנסה ביום 28 ביוני 2004 אישרה את המלצת הדירקטוריון מיום 31 במרס 2004 על חלוקת דיבידנד במזומן נוסף

בגין שנת 2003 בסך כ-82 מיליון ש"ח בשיעור של 5.8% על ההון הנפרע. הדיבידנד שולם ביום 30 ביוני 2004, לבעלי מניות שהחזיקו במניות הבנק

ביום 16 ביוני 2004 (התאריך הקובע). המניות נסחרו "אקס" דיבידנד ביום 17 ביוני 2004, והדיבידנד היה בשיעור של 0.058 ש"ח לכל מניה רגילה

בת 1.0 ש"ח ע.נ.

בסך הכל הסתכמו הדיבידנדים בגין שנת 2003 בסך 400 מיליון ש"ח שהם כ-35% מהרווח הנקי לשנת 2003, בשיעור של 0.283 ש"ח לכל מניה

רגילה בת 1.0 ש"ח ע.נ. 
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באור 13 — הון עצמי והלימות הון לפי הוראות המפקח על הבנקים (המשך)
סכומים מדווחים

הלימות הון לפי הוראות המפקח על הבנקים(ג)
מחושב בהתאם להוראות המפקח על הבנקים מספר 311 ו-341, בדבר יחס "הון מזערי" ו"הקצאת הון בגין החשיפה לסיכוני שוק"

31 בדצמבר31 בדצמבר

20052004

(במיליוני ש"ח)

(1) הון לצורך חישוב יחס ההון

16,27715,165הון ראשוני

הון משני:

845834הון משני עליון (א)

8,0316,509הון משני אחר

198193הון שלישוני (ב)

(34)(142)בניכוי — השקעות במניות וכתבי התחייבות של חברות פיננסיות (ה)

25,20922,667סך כל ההון הכולל

20052004

יתרותיתרות
סיכון יתרות (ג)סיכון יתרות (ג)

(במיליוני ש"ח)

(2) יתרות משוקללות של סיכון

סיכון אשראי

נכסים

35,3815,66430,0333,932מזומנים ופיקדונות בבנקים

47,82510,74343,5439,621ניירות ערך (ה)

177,583157,236169,682148,720אשראי לציבור (ד)

84824396382אשראי לממשלות

2,0642,0141,7541,720השקעות בחברות כלולות (ה)

2,8432,8432,6682,668בניינים וציוד

6,6084,8497,4685,071נכסים אחרים

273,152183,592256,111171,814סך כל הנכסים

מכשירים חוץ מאזניים

26,77622,95823,59719,185עיסקאות שבהן היתרה מייצגת סיכון אשראי 

(ו)6,588(ו)14,2866,73213,583מכשירים נגזרים

(ו)410(ו)337337410אחרים

41,39930,02737,59026,183סך כל מכשירים חוץ מאזניים

314,551213,619293,701197,997סך כל נכסי סיכון אשראי

4,585-3,527-סיכון שוק

314,551218,204293,701201,524סך כל נכסי הסיכון

הפרשה כללית לחובות מסופקים בסך 428 מיליוני ש"ח מהווה חלק מההון המשני העליון (31 בדצמבר 2004 — 428 מיליוני ש"ח).(א)
מוחזק כנגד סיכוני שוק בלבד.(ב)
נכסים — יתרות מאזניות, מכשירים חוץ מאזניים — יתרות ערך נקוב משוקללות במקדמי המרה לאשראי.(ג)
הפרשה כללית לחובות מסופקים בסך 328 מיליוני ש"ח אינה מנוכה מאשראי לציבור (31 בדצמבר 2004 — 329 מיליוני ש"ח).(ד)
יתרות השקעות במניות ובכתבי התחייבות נדחים של חברות פיננסיות מנוכות מההון ולפיכך גם מיתרת ניירות הערך ומהשקעות בחברות כלולות.(ה)
סווג מחדש.(ו)



258

באור 13 — הון עצמי והלימות הון לפי הוראות המפקח על הבנקים (המשך)

הלימות הון לפי הוראות המפקח על הבנקים (המשך)(ג)

31 בדצמבר31 בדצמבר

20052004

(%)(%)(3) יחס ההון לרכיבי סיכון על בסיס מאוחד

7.467.53יחס ההון הראשוני לרכיבי סיכון

11.5511.25יחס סך כל ההון לרכיבי סיכון

9.009.00יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים

(4) הלימות הון בחברות בנות מהותיות

בנק לאומי למשכנתאות בע"מ

6.346.43יחס ההון הראשוני לרכיבי סיכון

9.539.67יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

9.009.00יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים

בנק ערבי ישראלי בע"מ

20.6720.79יחס ההון הראשוני לרכיבי סיכון

21.2121.37יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

9.009.00יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים

בנק לאומי ארה"ב

8.539.12יחס ההון הראשוני לרכיבי סיכון

11.6012.72יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

10.0010.00יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי השלטונות המקומיים

בנק לאומי (בריטניה) פי.אל.סי.

18.2520.95יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

12.5012.50יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי השלטונות המקומיים
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באור 14 — שעבודים ותנאים מגבילים

אגרות חוב וכתבי התחייבות שהונפקו על ידי חברות מאוחדות בארץ בסך 130 מיליוני ש"ח (31 בדצמבר 2004 — 127 מיליוני ש"ח) מובטחות על

ידי שעבודים שוטפים על נכסיהן. סניפים בחו"ל וחברות מאוחדות שיעבדו ניירות ערך ונכסים אחרים להבטחת פיקדונות שנתקבלו

וכן התחייבויות מסויימות בהתאם לדרישת שלטונות הארצות בהן הם פועלים. הנכסים המשועבדים מסתכמיםBankLoanHomeFederalמ-

בסך 4,309 מיליוני ש"ח (31 בדצמבר 2004 — 3,239 מיליוני ש"ח). סך ההתחייבויות בגינן שועבדו הנכסים מסתכמות בסך 3,236 מיליוני ש"ח 

(31 בדצמבר 2004 — 2,743 מיליוני ש"ח).

פיקדון ניירות ערך שלו, בגובהYorkNewOfCompanyTrustGuarantyMorganלטובת Euroclearהבנק שיעבד לפי דרישות מסלקת 

החוב שנוצר מעת לעת בגין משיכות אשראי שנעשות בפועל על ידי הבנק ולא נפרעו, לצורך פעילות בניירות ערך באמצעות המסלקה הנ"ל.

מסגרת האשראי אשר כנגדה שועבדו ניירות הערך מסתכמת בכ-108 מיליוני דולר (ביום 31 בדצמבר 2004 — 124 מיליוני דולר).

החל מ-15 באפריל 2004 שינתה מסלקת מעו"ף את הדרישות לבטחונות. עד 14 באפריל 2004 הבנק היה ערב בגין פעולות לקוחותיו במסגרת

המעוף, ובגין פעולות הנוסטרו שועבד פיקדון כספי. החל מ-14 באפריל 2004 הבנק (כמו כל חבר מסלקה אחר) משעבד ניירות ערך מהנוסטרו גם

להבטחת פעולות לקוחותיו, פעולות הנוסטרו ובגין הערבות ההדדית של חברי המסלקה.

סכום ניירות הערך ששועבדו ליום 31 בדצמבר 2005 הסתכם בסך 1,874 מיליוני ש"ח (31 בדצמבר 2004 — 1,631 מיליוני ש"ח).

סכום הבטוחות אשר נדרש על ידי מסלקת מעו"ף ליום 31 בדצמבר 2005 בגין הפעילות בשוק המעו"ף הסתכם בכ-1,006 מיליוני ש"ח. סכום זה

כולל את חלקו של הבנק בקרן הסיכונים בסך 236 מיליוני ש"ח (31 בדצמבר 2004 — 154 מיליוני ש"ח).

החל מ-15 במאי 2005 חל שינוי בהסדר הבטחונות למסלקת הבורסה הנדרש מאת חברי הבורסה. החל ממועד זה, כל אחד מהחברים בקרן

הסיכונים משעבד לטובת מסלקת הבורסה בטחונות בגובה חלקו היחסי בקרן, אשר מבטיחים את חיובי החבר כלפי המסלקה ואת חלקו של החבר

בקרן הסיכונים. כמו כן מבטיחים בטחונות אלו גם את חיובי קרן הסיכונים האחרים, וזאת אם הבטחונות שהעמיד החבר האחר לא יספיקו לכיסוי

כל חיובי החבר האחר, ובהתאם לחלקו היחסי של כל אחד מהחברים בקרן, עד לגובה הבטחונות שניתנו או עד לגובה החיובים כלפי מסלקת

הבורסה, לפי הנמוך. סך כל אגרות החוב ששועבדו על ידי הבנק, ליום 31 בדצמבר 2005 היה 93 מיליון ש"ח. עד ליום 15 במאי 2005 ניתנו על ידי

חברי הבורסה ערבויות כחלק מהסדר הבטחונות למסלקת הבורסה.

ביום 17 באוגוסט 2005 שיעבד הבנק אגרות חוב לטובת בנק ישראל להבטחת אשראי שהבנק קיבל או יקבל מבנק ישראל. כערובה לנ"ל הבנק

שיעבד לטובת בנק ישראל בשעבוד שוטף את מלאי אגרות החוב מסוג מק"מ, גילון, שחר וגליל עד לסך של 5.0 מיליארד ש"ח. 

ליום 31 בדצמבר 2005 לא היו אשראים מבנק ישראל, מאידך יתרת הפיקדונות בבנק ישראל הסתכמה בסך 5,302 מיליון ש"ח. (31 בדצמבר 

2004 — 9,019 מיליוני ש"ח).

באור 15 — זכויות עובדים 

חתימת הסכם קיבוצי בנושא ההפרטה(א)

ביום 30 בנובמבר 2005 נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין הנהלת הבנק לבין נציגות העובדים בעקבות מהלך הפרטת הבנק. 

ההסכם הקיבוצי מעגן את יישום תוכנית האופציות לעובדים, את זכות העובדים לרכוש 3.873% ממניות הבנק המגיעות לעובדים בהנחה של

25%, את תשלום מקדמה בשיעור משכורת אחת להפרשות על חשבון המענק השנתי לשנת 2005, ואת עיגון ההסכמים הקיבוציים

וההסדרים הקיימים כל אחד במעמדו כפי שהוא בבנק לחמש שנים החל מיום 1 בינואר 2006.

העובדים מצידם התחייבו בהסכם לשמירה על שקט תעשייתי בכל הנוגע להליך הפרטת הבנק.

הסכם זה אושר על ידי האסיפה הכללית ביום 2 בפברואר 2006.

בדבר השפעת תוכנית האופציות ורכישת המניות על ידי העובדים ראה סעיפים (ד) ו-(ה) להלן.
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באור 15 — זכויות עובדים (המשך)

פיצויי פרישה ופנסיה(ב)

כללי(1)

בשנת 2000 נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין הנהלת הבנק, נציגות העובדים וההסתדרות, בעניין הסדר פנסיוני, באחת מקרנות הפנסיה

הגדולות, לעובדי הבנק שהחלו עבודתם בבנק מ-1 בינואר 1999 וטרם קיבלו קביעות במועד חתימת ההסכם. תוכנית הפנסיה שאליה

יצטרפו העובדים הינה תוכנית לפנסיה מקיפה צוברת בתוספת כיסוי ביטוחי נוסף למקרים של אובדן כושר עבודה ופטירה. לבנק לא

תהיה כל חבות פנסיונית לגבי עובדים אלה להוציא השלמה לפיצויי פיטורין בהתאם להסכם.

לעובדים, שהחלו את עבודתם בבנק לפני 1 בינואר 1999 וקיבלו קביעות עד מועד חתימת ההסכם דלעיל, שפורשים מעבודתם בבנק

בגיל פרישה, למעט אלו המוזכרים בסיפא של סעיף זה וב-(3) להלן, הזכות לבחור בקבלת פיצויי פרישה וכספי תגמולים או בקבלת

פנסיה תוך ויתור על כספי התגמולים והפיצויים. הזכאות לפנסיה מחושבת לפי שיעור של 2.67% לשנה בגין חמש עשרה שנות העבודה

הראשונות ושל 1.5% לכל שנה לאחר מכן, עד לשיעור מירבי של 70%.

העתודות לפיצויי פרישה מחושבות על בסיס המשכורת האחרונה של חודש אחד לכל שנת עבודה. היעודות בגין התחייבויות לפיצויי

פרישה מופקדות בקופות גמל.

העתודות לפנסיה מבוססות על חישוב אקטוארי הלוקח בחשבון את שינוי גיל הפרישה על פי חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004. החישוב

האקטוארי נערך בשיטת הערכה של הטבות נצברות בהתחשב בפרמטרים שונים, ביניהם הסתברות על בסיס ניסיון העבר שהעובד

יבחר בפנסיה או בכספי תגמולים ופיצויים (בעשר השנים האחרונות ההתפלגות הינה ש-65% בוחרים בפנסיה ו-35% בפיצויים), ניסיון

העבר לגבי נכות וכו'. החישוב האקטוארי מבוסס על מודל מתוקן לגבי שיעורי התמותה שהותאם להוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח

וחיסכון לקרנות הפנסיה והוחל על כלל עובדי הבנק. בבדיקה אקטוארית שנעשתה בשנים 2004 ו-2005 נמצא כי שיעור הגידול באורך

החיים גבוה מלוח תמותה ישראלי 1999. לפיכך נעשה תיקון אקטוארי המתייחס ללוחות התמותה בעלות של 36 מיליון ש"ח ו-34 מיליון

ש"ח בהתאמה.

חישוב ההתחייבות האקטוארית של הבנק לפנסיה נעשה על בסיס שיעור ההיוון שפורסם על ידי המפקח על הבנקים (4%) ובניכוי עליית

שכר ריאלית כפי שהוערכה על ידי ההנהלה בשיעור של 2.5% לשנה. החישוב נעשה לפי תכנית פנסיה מקיפה הכוללת פנסית זקנה,

פנסית נכות ופנסית שארים, ומביא בחשבון גם את העובדים שטרם מלאה תקופת הכשרתם לקבלת פנסיה (15 שנות עבודה).

במאזן כלולות עתודות לפי סכום ההתחייבות הגבוה מבין ההתחייבויות לפיצויים בתוספת כספי התגמולים לבין ההתחייבות לפנסיה.

ההתחייבות לפנסיה של הבנק, לגבי עובדים שפרשו ובחרו בפנסיה, וכן זו המוזכרת ב-(3) להלן, מכוסה על ידי עתודה לפנסיה,

המחושבת על פי הערך הנוכחי של ההתחייבות כפי שחושב על ידי אקטואר כמצוין לעיל וללא ניכוי של הגידול הריאלי הצפוי בשכר.

בחודש נובמבר 2005 הודיע המפקח על הבנקים שהוא מאמץ את מכתב האקטואר הראשי של אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד(2)

האוצר, לחברות ביטוח, לפיו על מבטח להעריך החל מהרביע הראשון של 2006 את העתודות לפוליסות ביטוח חיים על בסיס לוחות

התמותה, כפי שהוצגו בנייר העמדה שהועבר על ידי המפקח על הביטוח להערות חברות ביטוח וקרנות פנסיה בחודש אפריל 2005. 

בהתאם להערכת אקטואר הבנק, בהסתמך על עדכון הנחות התמותה על פי נייר העמדה הנ"ל, לצורך הערכת ההתחייבויות

האקטואריות, ירשום הבנק ברביע הראשון של 2006, הפרשה נוספת בסך של 131 מיליוני ש"ח לפני מס (כ-83 מיליון ש"ח לאחר מס)

לעדכון עתודות הפנסיה והיובל. 

פנסיה מוקדמת לבעלי חוזים אישיים(3)

על פי חוזה העבודה האישי עם המנכ"ל הראשי של הבנק שנחתם בתחילת 1996 (להלן: "החוזה") הייתה קיימת הבחנה ביןא)

פיטורים והתפטרות לעניין זכויות המנכ"ל הראשי בעת פרישה וזאת עד למלאת 10 שנים לעבודתה בבנק (להלן: תקופת זכאות). 

מאחר שתקופת הזכאות כבר חלפה, זכאית המנכ"ל הראשי לפנסיה מיידית בעת פרישתה (וזאת בין אם הפרישה נעשית בגין

התפטרות ובין בגין פיטורים), או לפיצויי פיטורין בגובה 200% מהמשכורת החודשית האחרונה לכל שנת עבודה בבנק בתוספת

הכספים שנצברו בקופת התגמולים, לפי בחירתה.
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ביום 12 בפברואר 2002 תוקן החוזה באופן בו הבנק התחייב להמשיך ולהעסיק את המנכ"ל הראשי לתקופה של חמש שנים נוספות

(להלן: "תקופת התחייבות") ואילו זכותה של המנכ"ל הראשי להפסיק את עבודתה תוך מתן הודעה מוקדמת של תשעה חודשים —

נשמרה כבעבר. במקרה של פיטורי המנכ"ל הראשי (לרבות במקרה של התפטרות שדינה כפיטורים והכוללת גם התפטרות במקרה

של החלפת שליטה בבנק), ישלם הבנק למנכ"ל הראשי פיצוי בסך כל המשכורות והנילווים עד לתום תקופת ההתחייבות.

כתוצאה מכך אם תפוטר המנכ"ל הראשי בתקופת ההתחייבות, תהיה לבנק הוצאה נוספת לתקופה שממועד הפיטורים ועד לתום

חמש שנים ממועד תיקון החוזה האישי. סכום ההוצאה המירבי הנוסף לבנק אילו פוטרה המנכ"ל הראשי מיידית הוא בסך 612 אלפי

ש"ח (במועד תיקון החוזה האישי היה בסך 8,755 אלפי ש"ח) (להלן: "סכום ההוצאה המירבי"). חישוב סכום ההוצאה המירבי נעשה

כאמור לתקופה מלאה של חמש שנים והוא הולך ופוחת עם חלוף התקופה שבה ממשיכה המנכ"ל הראשי לעבוד בבנק עד לאפס,

כך שבתום חמש שנים מיום חתימת התיקון, דהיינו, ביום 12 בפברואר 2007, לא תהיה לבנק הוצאה נוספת כל שהיא. סכום

ההוצאה המירבי הינו לפני מס וכולל מס שכר.

עוד יצויין כי הדירקטוריון הודיע שאין בכוונתו לפטר את המנכ"ל הראשי, הואיל וכך לא נדרשת כל הפרשה בגין תיקון החוזה.

החוזה האישי של המנכ"ל הראשי תוקן בתוקף החל מיום 31 בדצמבר 2003, תיקון אשר עיקרו הינו: התקופה שבה זכאית היתה

המנכ"ל הראשי לקיצבה של 3% לשנה הוארכה מ-15 שנה ל-18 שנה. בשנים 2003-2005 (כולל) תהיה המנכ"ל הראשי זכאית

למענק שנתי בגובה המשתנה על פי שיעור התשואה נטו על הרווח הנקי מפעולות רגילות על ההון העצמי. בכפוף לתיקונים הנ"ל

הוראות החוזה האישי ימשיכו לחול ולחייב את הצדדים לכל דבר ועניין. בדוחות הכספיים נכללו הפרשות מתאימות לכיסוי

ההתחייבות הנ"ל.

הבנק חתם על חוזים אישיים עם חברי הנהלה של הבנק ועם קבוצת מנהלים בכירים (סמנכ"לים, עוזרים בכירים למנכ"ל ועוזריב)

מנכ"ל), ולפיהם מתחייב הבנק במקרה של פיטורים, לשלם לעובדים אלה פנסיה מיידית, אם צברו גיל בתוספת ותק בעבודה בבנק

בסך הכל של 75 שנה. שנות הכהונה כחבר הנהלה (אם העובד כיהן לפחות 7 שנים כחבר הנהלה) תספרנה כשנות ותק נוספות

לצורך צבירת 75 שנה כאמור. שיעור הפנסיה לחברי הנהלה הינו בשיעור של 2.67% לשנה בגין חמש עשרה שנות העבודה

הראשונות ו-2% לשנה בגין כל שנה נוספת בה לא כיהן כחבר הנהלה, או 2.5% בעבור כל שנה של כהונה כחבר הנהלה, עד לשיעור

מירבי של 70%. שיעור הפנסיה לקבוצת המנהלים הבכירים הינו בשיעור של 2.67% לשנה בגין חמש עשרה שנות העבודה

הראשונות, 1.5% לשנה בגין כל שנה נוספת עד החתימה על החוזה ו-2% בגין כל שנה שלאחריה עד לשיעור מירבי של 70%.

לחלופין, זכאים העובדים הנ"ל לבחור, במקרה של פיטורים, בפיצויי פיטורין בגובה 200% (ו-250% אם לא צבר גיל בתוספת ותק

בעבודה בבנק בסך הכל של 75 שנה) מהמשכורת החודשית האחרונה לכל שנת עבודה בבנק בתוספת הכספים שנצברו בקופת

התגמולים, ובמקרה זה אינם זכאים לפנסיה.

עובד המתפטר מרצונו יהיה זכאי לפיצויי פיטורין בגובה 100% ובתוספת כספי קופת התגמולים.

לבנק ולעובדים הנ"ל יש אפשרות להפסיק את יחסי עובד-מעביד תוך מתן הודעה מוקדמת של שישה חודשים.

החוזים האישיים של המשנה הבכיר למנכ"ל ושל המשנה למנכ"ל, קובעים כי, חילופי מנכ"ל ראשי בבנק (החילופים כוללים גם

חילופים אם התפטרה המנכ"ל הראשי) דינם כדין פיטורים על כל המשתמע מכך. במקרה כזה לבנק יש זכות להאריך את תקופת

ההודעה המוקדמת שעל הנ"ל ליתן לפני פרישתם, ל-12 חודשים (במקום 6 חודשים).

החוזים האישיים של חברי ההנהלה תוקנו החל מיום 31 בדצמבר 2003, תיקון אשר עיקרו הינו: עובד המתפטר מרצונו בהגיעו לגיל

62 שנה או יותר יהיה זכאי, בהתקיים מספר תנאים, לקבל פיצויי פיטורין בגובה 200% ובתוספת כספי קופת התגמולים. עובד שבעת

סיום יחסי העבודה לא ניצל את חופשת היובל יהיה זכאי לתקופת הודעה מוקדמת של חודש אחד נוסף. בתקופת צינון, שאינה

חופפת תקופת הודעה מוקדמת, העובד יהיה זכאי למשכורת וליתר התנאים הנילווים. בשנים 2003 עד 2005 (כולל) העובד יהיה

זכאי למענק שנתי בגובה המשתנה על פי שיעור התשואה נטו על הרווח הנקי מפעולות רגילות על ההון העצמי. בכפוף לתיקון

הנ"ל, תמשכנה הוראות החוזים האישיים לחול ולחייב את הצדדים לכל דבר ועניין. בדוחות הכספיים בוצעו הפרשות מתאימות

לכיסוי ההתחייבויות הנ"ל.

סכום ההוצאה המירבית הנוספת של הבנק, במידה והעובדים הכלולים בסעיף זה יפוטרו מיידית, יסתכם בסך 319 מיליון ש"ח (כולל

מס שכר על הפנסיה) (2004 — 328 מיליון ש"ח). הואיל ואין סבירות שכל העובדים הנ"ל יפוטרו מיידית נעשתה הפרשה בגובה 25%

מהסכום הנ"ל, סך 79 מיליון ש"ח (כולל מס שכר) (2004 — 82 מיליון ש"ח). הסכומים הנ"ל כוללים גם את חברי ההנהלה.

לאחר תיקון החוזים האישיים של חברי ההנהלה כאמור לעיל, בוצע ייחוס ספציפי מתוך ההפרשה הנ"ל לחברי ההנהלה שיתרתה

ליום 31 בדצמבר 2005 מסתכמת בסך 11 מיליון ש"ח (31 בדצמבר 2004 — 17 מיליון ש"ח).

יושב ראש הדירקטוריון של הבנק זכאי לקבל במקרה של פרישה שלא מרצון תשלום פיצויי פרישה בשיעור של 100% נוספים מעבר(4)

לסכומים המופרשים אותה עת (להלן — "הפיצויים המוגדלים") ובלבד שסכום הפיצויים המוגדלים כאמור לא יעלה על סכום השווה

לתשע משכורות וכן הוא זכאי למענק הסתגלות בגובה של שש משכורות חודשיות. בדוחות הכספיים נכללו הפרשות מתאימות.
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פרישה מרצון (ג)

במסגרת יישום תוכנית התייעלות של הבנק, פנתה הנהלת הבנק ברביע השלישי והרביעי של שנת 2005 בהצעת פרישה מרצון מוקדמת

בתנאים מיוחדים לכלל העובדים. בשנת 2005 פרשו בקבוצה 137 עובדים בעלות של 107 מיליון ש"ח כמו כן פורשים עובדים מהבנק מעת

לעת בתנאים משופרים, ובשנת 2004 פרשו מהבנק במסגרת זו 13 עובדים בעלות של 14 מיליון ש"ח.

הנפקת כתבי אופציה(ד)

ביום 2 בפברואר 2006 אישרה האספה הכללית של הבנק, תכנית להקצאה של כתבי אופציה לעובדי הבנק ועובדים שונים של קבוצת לאומי,

כקבוע במתאר שפורסם על ידי הבנק ביום 24 בינואר 2006 ("המתאר"). בהתאם לתוכנית זו, הוקצו ביום 14 בפברואר 2006 84,853,960

כתבי אופציה הניתנים למימוש ל-84,853,960 מניות רגילות של הבנק. על כתבי האופציה האמורים יחולו כל התנאים הקבועים במתאר

לרבות:

כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש בשתי מנות שנתיות שוות, המנה האחת בתום שנתיים ממועד הקצאת כתבי האופציות והמנה1.

השניה החל מתום השנה השניה ממועד הקצאת כתבי האופציה ועד לתום השנה השלישית ממועד הקצאת כתבי האופציה. 

כתבי האופציות יוקצו לעובדים ללא תמורה.2.

מחיר המימוש למניה יהיה 13.465 ש"ח ויהיה צמוד למדד המחירים לצרכן (החל מחודש ספטמבר 2005). המחיר יותאם לחלוקת3.

דיבידנדים (כשסכומם צמוד למדד), מניות ההטבה ומרכיב ההטבה בהנפקת זכויות, אם תהיה הנפקה כזו.

בגין הנפקתם של כתבי האופציה האמורים ירשום הבנק הוצאות שכר בהתאם לשווי ההוגן של האופציות בתוספת מס שכר. עלות תוכנית

האופציות, הכוללת את השווי ההוגן של האופציה והוצאות נוספות תסתכם בסך כ-504 מיליון ש"ח, הוצאה זו תירשם בדוחות הכספיים של

הבנק לאורך תקופה של שנתיים ממועד ההענקה עד פברואר 2008. בשנת 2006 ירשם סך של 221 מיליון ש"ח, ב-2007 251 מיליון ש"ח,

ו-2008 32 מיליון ש"ח לפני מס. 

האומדן לשווי ההוגן של האופציות ליום ההקצאה, אשר נערך על ידי מעריך חיצוני לפי מודל בלק ושולס הינו כ-422 מיליוני ש"ח. חישוב

השווי התבסס על הפרמטרים העיקריים הבאים: 

- סטית תקן של התשואה השנתית: 25%.

- שעור ריבית צמוד מדד חסר סיכון: 3.5%.

- מחיר מניה: שער סגירה 17.30 ש"ח למניה ליום 14 בפברואר 2006.

- מדיניות חלוקת דיבידנד: 50% מהרווח הנקי.

- שיעור עזיבת עובדים במהלך תקופת ההפשרה של האופציות: 2%.

הבנק קיבל מרשות המיסים אישור להפעלת התוכנית כ"תוכנית להקצאת מניות באמצעות נאמן" במסגרת סעיף 102 לפקודת מס הכנסה,

במסלול מיסוי רווח הון. אומדן חלק ההטבה הפירותי (אשר ייחשב כהכנסת עבודה בידי העובדים) במועד הענקת האופציות הינו כ-368

מיליון ש"ח. בגין חלק זה ישלם הבנק מס שכר וביטוח לאומי בסך של 83 מיליון ש"ח, ומנגד יחסך לבנק מס חברות ומס רווח בסכום של

כ-163 מיליון ש"ח. חיסכון זה יירשם בספרי הבנק לאורך תקופה של שנתיים ממועד ההענקה במקביל לרשום ההוצאה. סכום ההוצאה בגין

השווי ההוגן ירשם כנגד חשבון ההון.

מכירת מניות לעובדים(ה)

בחודש פברואר 2006 סוכם עם החשב הכללי על רכישת 2.873% (משיעור של 3.873% אשר העובדים זכאים לו בהתאם לתכנית ההפרטה)
מהון המניות של הבנק על ידי העובדים, מחברת נכסים מ.י. המחיר הבסיסי לרכישת המניה נקבע ל-16.10 ש"ח למניה (מחיר ממוצע של

("ברנע")). העובדים יקבלו את המניות בהנחה של B.V.InvestmentsBarnea25%המניה, כפי שנמכר על ידי המדינה לרוכשים ל-
מהמחיר הבסיסי, כשהמחיר צמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש ספטמבר 2005 בתוספת ריבית של 2% לשנה החל מיום 24 בנובמבר

2005 ("מחיר המימוש"). מחיר זה יותאם לחלוקת הדיבידנד מיום 28 בפברואר 2006 (0.78 ש"ח למניה). 

ההטבה שתינתן לעובדים בגין הרכישה הנ"ל (לפי מחיר המניה ביום 15 במרס 2006) תרשם כהוצאת שכר בסך 225 מיליון ש"ח, כנגד
חשבון ההון, עם הקצאת המניות שצפויה להתבצע ברביע השני של 2006. למימון רכישת המניות, הבנק מתכוון להעמיד אשראי לעובדים

בסך כ-466 מיליון ש"ח, לארבע שנים בתשלום אחד בסוף התקופה. האשראי יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן וללא ריבית. העמדת
האשראי כפופה לאישור המפקח על הבנקים. סכום האשראי יופחת מהון הבנק. 

הנתונים הנ"ל הם אומדנים בלבד והנתונים הסופיים ייקבעו ביום בו תועברנה המניות לידי העובדים כנגד התשלום.
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פרטים על העתודות והיעודות(ו)

סכומים מדווחים

סכומי העתודות והיעודות לפיצויי פרישה ולפנסיה הכלולים במאזן הם כדלקמן:

31 בדצמבר 312004 בדצמבר 2005

(במיליוני ש"ח)

2,0201,916עתודות לפיצויי פרישה

(1,863)(2,160)יעודות לפיצויי פרישה

2,4552,156עתודות לפנסיה

-(181)יעודות לפנסיה

2,1342,209עודף עתודות על יעודות, נטו

2,3242,209עודף עתודות על יעודות, נטו שנכלל בסעיף "התחייבויות אחרות"

-190עודף יעודות שנכלל בסעיף "נכסים אחרים"

2,1342,209עודף עתודות על יעודות נטו

הבנק וחברות מאוחדות שלו אינם רשאים למשוך את כספי היעודות אלא לצורך תשלום פיצויי פרישה.

מענקים בגין ותק בעבודה(ז)

עובדי הבנק וחלק מעובדי החברות המאוחדות זכאים עם הגיעם ל-20, 30 ו-40 שנות עבודה למענקים כספיים של מספר חדשי משכורת

("מענק יובל") ולחופשות מיוחדות.

לתאריך המאזן קיימת הפרשה בסך של 480 מיליוני ש"ח (2004 — 467 מיליוני ש"ח).

חישוב ההתחייבות נעשה על בסיס אקטוארי ומביא בחשבון, על בסיס נסיון העבר, את ההסתברות שבתאריך הקובע יהיה העובד עדיין

מועסק בבנק. חישוב זה נעשה על בסיס שיעור היוון שפורסם על ידי המפקח על הבנקים ובניכוי עליית שכר ריאלית כפי שהוערכה על ידי

ההנהלה כאמור ב-(ב)(1) לעיל.

העתודה לחופשות המיוחדות נעשית על פי חישוב אקטוארי ובהתחשב בנסיון העבר לגבי ניצול חופשות אלו, וכן הובאה בחשבון העלאת גיל

הפרישה על פי חוק גיל הפרישה, התשס"ד-2004.

עתודה לחופשה(ח)

בסעיף התחייבויות אחרות קיימת הפרשה בגין ימי חופשה שטרם נוצלו בסך 143 מיליוני ש"ח (2004 — 161 מיליוני ש"ח). חישוב

ההתחייבות נעשה על בסיס שכר אחרון בתוספת תשלומים נלווים.

קופת התגמולים(ט)

בהתאם להוראות של המפקח על שוק ההון והביטוח, פורקה החל מ-1 בינואר 2005 קרן הביטוח בקופת התגמולים, נכסיה למעט רזרבה

לתביעות תלויות ועתידיות יחולקו בין חברי הקופה שהיו פעילים ועבדו בבנק ביום 31 בדצמבר 2004. העובדים והבנק הצטרפו לחילופין

לתוכנית ביטוח חיים בחברת ביטוח.

לפרטים בקשר עם השלכות הרפורמה בשוק ההון ראה באור 31.
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באור 16 — נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה
סכומים מדווחים

31 בדצמבר 2005

מטבע חוץ (א)מטבע ישראלי

פריטיםצמוד למדד
שאינםבמטבעותבדולריםהמחירים 

סך הכלכספיים (ג)אחריםבארושל ארה"בלצרכןלא צמוד

(במיליוני ש"ח)

נכסים

5,86350719,3315,5594,121-35,381מזומנים ופיקדונות בבנקים

15,4401,84222,4235,3328281,96047,825ניירות ערך

62,28952,56947,5504,66310,11074177,255אשראי לציבור (ב)

848---42806-אשראי לממשלות

2,0552,064----9השקעות בחברות כלולות

2,8432,843-----בניינים וציוד

1,53792,5114011,1401,0106,608נכסים אחרים

85,13854,96992,62115,95516,1997,942272,824סך כל הנכסים

התחייבויות

81,77733,78378,37616,60310,991298221,828פיקדונות הציבור

5171,3451,356452677-4,347פיקדונות מבנקים

4301,062721111-2,225פיקדונות מממשלות

אגרות חוב, שטרי התחייבות 
17,253--76211,7204,606165וכתבי התחייבות נדחים

3,3492,4352,0344451,3341,36910,966התחייבויות אחרות

86,83550,34587,09317,67613,0031,667256,619סך כל ההתחייבויות

3,1966,27516,205(1,721)4,6245,528(1,697)הפרש

השפעת מכשירים נגזרים מגדרים:

--(36)(50)86--מכשירים נגזרים (למעט אופציות) 

-------אופציות בכסף, נטו (במונחי נכס בסיס)

-------אופציות מחוץ לכסף, נטו (במונחי נכס בסיס)

השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים:

--(3,140)1,872(5,990)(3,453)10,711מכשירים נגזרים (למעט אופציות) 

--199(56)265152(560)אופציות בכסף, נטו (במונחי נכס בסיס)

--(26)20956(174)(65)אופציות מחוץ לכסף, נטו (במונחי נכס בסיס)

1011936,27516,205(15)8,3891,262סך הכל כללי

--293(47)518269(1,033)אופציות בכסף, נטו (ערך נקוב מהוון)

--(96)398370(526)(146)אופציות מחוץ לכסף, נטו (ערך נקוב מהוון)

כולל צמודים למטבע חוץ.(א)
ההפרשות הכללית, הנוספת והמיוחדת לחובות מסופקים נוכו באופן יחסי מבסיסי ההצמדה השונים בסעיף זה.(ב)
לרבות מכשירים נגזרים שהבסיס שלהם מתייחס לפריט לא כספי.(ג)
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באור 16 — נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה (המשך)
סכומים מדווחים

31 בדצמבר 2004

מטבע חוץ (א)מטבע ישראלי

פריטיםצמוד למדד
שאינםבמטבעותבדולריםהמחירים 

סך הכלכספיים (ג)אחריםבארושל ארה"בלצרכןלא צמוד

(במיליוני ש"ח)

נכסים

9,47453213,5673,4463,014-30,033מזומנים ופיקדונות בבנקים

14,3502,53621,0522,7627482,09543,543ניירות ערך

55,22051,01546,2805,88310,955-169,353אשראי לציבור (ב)

963--888714-אשראי לממשלות

1,7541,754-----השקעות בחברות כלולות

2,6682,668-----בניינים וציוד

1,861442,1771,1631,0691,1547,468נכסים אחרים

80,90554,21583,94713,25815,7867,671255,782סך כל הנכסים

התחייבויות

155209,652(ד)9,247(ד)16,974(ד)80,66835,61966,989פיקדונות הציבור

6782,5941,165430788-5,655פיקדונות מבנקים

6121,1941,21441-3,025פיקדונות מממשלות

אגרות חוב, שטרי התחייבות 
11,256--1197,5473,482108וכתבי התחייבות נדחים

3,0362,1741,7719131,3561,68210,932התחייבויות אחרות

85,11349,12874,62118,42911,3921,837240,520סך כל ההתחייבויות

4,3945,83415,262(5,171)5,0879,326(4,208)הפרש

השפעת מכשירים נגזרים מגדרים:

--(26)(30)56--מכשירים נגזרים (למעט אופציות) 

-------אופציות בכסף, נטו (במונחי נכס בסיס)

-------אופציות מחוץ לכסף, נטו (במונחי נכס בסיס)

השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים:

--(4,038)5,202(10,203)(2,469)11,508מכשירים נגזרים (למעט אופציות) 

--(ד)(127)(ד)783107-(763)אופציות בכסף, נטו (במונחי נכס בסיס)

--68(32)(3)-(33)אופציות מחוץ לכסף, נטו (במונחי נכס בסיס)

762715,83415,262(41)6,5042,618סך הכל כללי

--(138)1,045126-(1,033)אופציות בכסף, נטו (ערך נקוב מהוון)

--621129(271)(6)(473)אופציות מחוץ לכסף, נטו (ערך נקוב מהוון)

כולל צמודים למטבע חוץ.(א)
ההפרשות הכללית, הנוספת והמיוחדת לחובות מסופקים נוכו באופן יחסי מבסיסי ההצמדה השונים בסעיף זה.(ב)
לרבות מכשירים נגזרים שהבסיס שלהם מתייחס לפריט לא כספי.(ג)
סווג מחדש.(ד)

265



266

(א)הבאור 17 — נכסים והתחייבויות לפי תקופות לפרעון ולפי בסיסי הצמד

סכומים מדווחים

31 בדצמבר 2005

יתרה מאזנית (ד)תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים

מעלמעלמעלמעלמעלמעלמעל

עשרחמשארבעשלוששנתייםמעלשלושהחודשעם

ללאסך הכלמעלעדעדעדעדעדשנהחודשיםעדדרישה

תקופתתזרימיעשריםעשריםעשרחמשארבעשלושעדעדשלושהועד

סך הכל(ב)ןפרעומזומניםשניםשניםשניםשניםשניםשניםשנתיים(ה)השנ(ה)םחודשי(ה)שחוד

(במיליוני ש"ח)

:לא צמודמטבע ישראלי

34,00211,16920,8726,2503,8414,0531,6535,1451,2014288,2283,06185,138נכסים

39,8799,24224,0287,0027,0485361523271825288,44834586,835התחייבויות

(1,697)2,716(220)(10)3,5171,5014,8181,019(3,207)(752)(3,156)1,927(5,877)הפרש

מכשירים נגזרים 
10,903-10,711--9158(13)4,5199744,79737584(למעט אופציות)

אופציות (במונחי
(625)-(472)--(47)78-(135)(91)312(379)(210)נכס הבסיס)

מוד למדד צמטבע ישראלי
המחירים לצרכן:

1,0411,8028,0728,4827,0396,1595,95318,40114,0842,08973,12212954,969נכסים

8562,0587,7019,9765,9534,6204,77815,01610,12996262,04918350,345התחייבויות

4,624(54)1,0861,5391,1753,3853,9551,12711,073(1,494)371(256)185הפרש

מכשירים נגזרים 
(3,453)-(3,535)---(5)(10)(11)(225)(2,855)(266)(163)(למעט אופציות)

אופציות (במונחי
91-91--------91-נכס הבסיס)

מטבע חוץ — פעילות 
מקומית (ג):

31,11313,24213,3886,6935,2974,9854,2195,2151,44434885,94480280,893נכסים

39,82117,82511,3792,3191,3519711,2461,308861776,323275,276התחייבויות

2,0094,3743,9464,0142,9733,9071,3583319,6218005,617(4,583)(8,708)הפרש

מכשירים נגזרים 
(7,258)-(7,368)--(158)(4)23(73)(150)(1,942)(708)(4,356)(למעט אופציות)

אופציות (במונחי
381-534--47(78)-91135(312)210288נכס הבסיס)

מטבע חוץ — פעילות 
חו"ל, זרוע ארוכה:

11,6085,29110,1366,3454,3113,2332,0372,0201,0665946,1069043,882נכסים

43,77634642,496--21,3135,5657,5811,9261,5701,1415444,136התחייבויות

1,386(256)1,066592,330(2,116)2,5554,4192,7412,0921,493(274)(9,705)הפרש
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(המשך)(א)הבאור 17 — נכסים והתחייבויות לפי תקופות לפרעון ולפי בסיסי הצמד
סכומים מדווחים

31 בדצמבר 2005

יתרה מאזנית (ד)תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים

מעלמעלמעלמעלמעלמעלמעל
עשרחמשארבעשלוששנתייםמעלשלושהחודשעם

ללאסך הכלמעלעדעדעדעדעדשנהחודשיםעדדרישה
תקופתתזרימיעשריםעשריםעשרחמשארבעשלושעדעדשלושהועד
סך הכל(ב)ןפרעומזומניםשניםשניםשניםשניםשניםשניםשנתיים(ה)השנ(ה)םחודשי(ה)שחוד

(במיליוני ש"ח)

פריטים לא-כספיים:

7,9427,942-----------נכסים

1,6671,667-----------התחייבויות

6,2756,275-----------הפרש

סך הכל:

77,76431,50452,46827,77020,48818,43013,86230,78117,7952,538293,40012,024272,824נכסים

101,86934,69050,68921,22315,9227,2686,72020,78710,3971,031270,5962,543256,619התחייבויות

1,7796,5474,56611,1627,1429,9947,3981,50722,8049,48116,205(3,186)(24,105)הפרש (ו)

31 בדצמבר 2004

יתרה מאזנית (ד)תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים

מעלמעלמעלמעלמעלמעלמעל
עשרחמשארבעשלוששנתייםמעלשלושהחודשעם

ללאסך הכלמעלעדעדעדעדעדשנהחודשיםעדדרישה
תקופתתזרימיעשריםעשריםעשרחמשארבעשלושעדעדשלושהועד
סך הכל(ב)ןפרעומזומניםשניםשניםשניםשניםשניםשניםשנתייםה)(השנה)(םחודשיה)(שחוד

(במיליוני ש"ח)

סך הכל:

70,41926,79047,36330,86421,19314,92812,87530,39518,4102,674275,91112,935255,782נכסים

93,02328,51949,12019,03619,7568,0745,56019,09411,688965254,8352,750240,520התחייבויות

11,8281,4376,8547,31511,3016,7221,70921,07610,18515,262(1,757)(1,729)(22,604)הפרש (ו)

בבאור זה מוצגים תזרימי המזומנים העתידיים החוזיים הצפויים בגין סעיפי הנכסים וההתחייבויות לפי בסיסי הצמדה, בהתאם לתקופות הנותרות למועד הפרעון(א)
החוזי של כל תזרים. הנתונים מוצגים בניכוי הפרשות לחובות מסופקים.

כולל נכסים בסך 829 מיליוני ש"ח שזמן פרעונם עבר. (בשנת 2004 — 1,012 מיליוני ש"ח).(ב)
כולל צמודים למטבע חוץ(ג)
כפי שנכללה בבאור 16 "נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה", לרבות סכומים חוץ מאזניים בגין נגזרים.(ד)
אשראי בתנאי חח"ד סווג בהתאם לתקופת המסגרת (אשראי במסגרת בסך 12.7 מיליארד ש"ח, שנת 2004 — 12.4 מיליארד ש"ח). אשראי בחריגה בסך (ה)

2.4 מיליארד ש"ח (שנת 2004 — 3.1 מיליארד ש"ח), סווג ללא מועד פרעון.
אין הפרש זה משקף בהכרח חשיפה בריבית ו/או במאזני הצמדה.(ו)

הערה — סך הכל התחייבויות ממוריאליות שכנגדן ניתן אשראי לטווח קצר בבנק הינו 4.2 מיליארד ש"ח ליום 31 בדצמבר 2005 ו-2004.
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באור 18 — התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות
סכומים מדווחים

31 בדצמבר 312004 בדצמבר 2005

(במיליוני ש"ח)

(א) מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים

יתרות החוזים או הסכומים הנקובים שלהם לסוף השנה

עיסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי:

2,3702,945אשראי תעודות

5,7174,656ערבויות להבטחת אשראי

5,9736,006ערבויות לרוכשי דירות

10,11010,104ערבויות והתחייבויות אחרות

5,3305,052התחייבויות בגין עיסקאות פתוחות בכרטיסי אשראי

9,48310,114מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו

14,91211,152מסגרות חח"ד ומסגרות אשראי אחרות לציבור בחשבונות לפי דרישה שלא נוצלו

24,01818,153התחייבויות בלתי חוזרות לתת אשראי שאושר ועדיין לא ניתן

4,2453,851התחייבויות להוצאת ערבויות

(א)(ב) התקשרות חוץ מאזנית בגין פעילות לפי מידת הגביה 

(ב)יתרת אשראי מפיקדונות לפי מידת גביה 

2,0172,074מטבע ישראלי לא צמוד

8,5668,873מטבע ישראלי צמוד למדד

1,008961מטבע חוץ

11,59111,908סך הכל

תזרימים בגין עמלת גביה ומירווחי ריבית בגין הפעילות לפי מידת גביה ליום 31 בדצמבר

סך סךמעלמעל מעל מעל מעל 
הכלהכלעשרים עשר עד חמש עדשלוש עד שנה עד עד

20052004שניםעשרים שניםעשר שניםחמש שניםשלוש שניםשנה

(במיליוני ש"ח)

(ג)(1) במגזר הצמוד למדד 

42746915820762612652תזרימים חוזיים עתידיים

תזרימים עתידיים צפויים לאחר 
43756815816848560583הערכת הנהלה לפרעונות מוקדמים

תזרימים צפויים מהוונים 
לאחר הערכת הנהלה

4268571129319391394לפרעונות מוקדמים (ד)

(2) במגזר השקלי הלא צמוד

5861518-5255תזרימים חוזיים עתידיים

תזרימים עתידיים צפויים לאחר 
5761518-5155הערכת הנהלה לפרעונות מוקדמים

תזרימים צפויים מהוונים 
לאחר הערכת הנהלה

5651110-3738לפרעונות מוקדמים (ד)

אשראים ופיקדונות מפיקדונות שהחזרתם למפקיד מותנית בגביית האשראים (או הפיקדונות), עם מרווח או עם עמלת גביה (במקום מרווח).(א)
הלוואות עומדות ופיקדונות ממשלה שניתנו בגינן בסך 1,394 מיליוני ש"ח, שנה קודמת 1,575 מיליוני ש"ח, לא נכללו בלוח זה.(ב)
כולל מגזר מט"ח.(ג)
ההיוון בוצע לפי שיעור 4.66% (2004 לפי שיעור 5.10%).(ד)
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סכומים מדווחים

20052004

(במיליוני ש"ח)

(ב) התקשרות חוץ מאזנית בגין פעילות לפי מידת הגביה (המשך)

מידע על העמדת הלוואות במהלך השנה בבנק למשכנתאות:

393714הלוואות מפיקדונות לפי מידת הגביה

1828הלוואות עומדות

(ג) התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות אחרות:

(1) חוזי שכירות לזמן ארוך — דמי שכירות של בניינים, ציוד וכלי רכב וכן דמי אחזקה
בשל התקשרויות לתשלום בשנים הבאות

137128בשנה ראשונה

115115בשנה שניה

104106בשנה שלישית

9492בשנה רביעית

6669בשנה חמישית

178185מעל 5 שנים

694695סך הכל

120103התחייבויות לרכישת ניירות ערך

10795התחייבויות להשקעה בבניינים, בציוד ובאחרים

(2) פיקדונות עתידיים

עיסקאות עם מפקידים לקבלת פיקדונות גדולים במועדים עתידיים שונים ובשיעורי ריבית קבועים 
שנקבעו מראש במועד ההתקשרות

פירוט סכומי הפיקדונות העתידיים ומועדי ההפקדה כפי שנקבעו בתנאי העיסקאות:

1712בשנה ראשונה

1712בשנה שניה

1712בשנה שלישית

1712בשנה רביעית

1712בשנה חמישית

8375שנה שישית ואילך

168135סך הכל פיקדונות עתידיים

שווי הוגן של מכשירים פיננסיים(ד)
כללי(1)

הבאור כולל מידע בדבר הערכת השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים על פי הנחיות המפקח על הבנקים.
לרוב המכשירים הפיננסיים בבנק לא ניתן לצטט "מחיר שוק" מכיוון שלא קיים שוק פעיל בו הם נסחרים. לפיכך, השווי ההוגן נאמד על

פי הערך הנוכחי של תזרים המזומן העתידי המהוון בשיעור ריבית המשקף את רמת הריבית בו היתה מבוצעת עסקה דומה ביום
הדיווח. אומדן של השווי ההוגן מחושב באמצעות הערכת תזרים המזומן העתידי וקביעת שיעור ריבית הנכיון שהוא סובייקטיבי. לכן,

עבור רוב המכשירים הפיננסיים, הערכת השווי ההוגן המצורפת אינה בהכרח אינדיקציה לשווי מימוש של המכשיר הפיננסי ביום הדיווח.
הערכת השווי ההוגן נערכה לפי שיעורי הריבית התקפים למועד הדיווח ואינה לוקחת בחשבון את התנודתיות של שיעורי הריבית.

בהנחת שיעורי ריבית אחרים יתקבלו ערכי שווי הוגן שיכול שיהיו שונים באופן מהותי. בעיקר הדברים אמורים לגבי המכשירים
הפיננסיים בריבית קבועה או שאינם נושאים ריבית. בנוסף, בקביעת ערכי השווי ההוגן לא הובאו בחשבון העמלות שיתקבלו או ישולמו

אגב הפעילות העסקית. יותר מכך, הפער בין היתרה במאזן לבין יתרות השווי ההוגן יתכן ולא ימומש מכיוון שברוב המקרים עשויים
להחזיק את המכשיר הפיננסי עד לפרעון. בשל כל אלו יש להדגיש כי אין בנתונים הכלולים בביאור זה כדי להצביע על שווי הקבוצה

כעסק חי. כמו כן, בשל הקשת הרחבה של טכניקות הערכה והאומדנים האפשריים ליישום במהלך ביצוע הערכת השווי ההוגן, יש
להיזהר בעת עריכת השוואות ערכי שווי הוגן בין בנקים שונים.



270

באור 18 — התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות (המשך)

שווי הוגן של מכשירים פיננסיים (המשך)(ד)
עיקרי השיטות וההנחות לצורך אומדן השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים(2)

נכסים פיננסיים:

השווי ההוגן של יתרת האשראי לציבור נאמד לפי שיטת הערך הנוכחי של תזרימי מזומן עתידיים מנוכים בשיעור נכיוןאשראי לציבור — 

מתאים. יתרת האשראי מוינה למספר קטגוריות בהתאם למגזר הפעילות וכן לדרוג האשראי של הלווים. בכל קטגוריה חושב התזרים

של התקבולים העתידיים (קרן וריבית) לפי בסיסי ההצמדה השונים. תקבולים אלה הוונו בשיעורי ריבית המשקפים את רמת הסיכון

והמרווח הממוצע הגלומים באשראי באותה קטגוריה ואת תקופת האשראי.

בדרך כלל שיעור ריבית זה נקבע לפי שיעור ריבית לפיו נעשות עיסקאות דומות במועד הדיווח. 

השווי ההוגן של יתרות חובה בחשבונות עו"ש הוערך בהתאם לערך במאזן.

השווי ההוגן של חובות בעייתיים חושב תוך שימוש בשיעורי ריבית המשקפים את סיכון האשראי הגבוה הגלום בהם. בכל מקרה שיעורי

ריבית אלה משקפים את שיעורי הריבית הגבוהים ביותר המשמשים את הקבוצה בעיסקאות במועד הדיווח באותו מגזר.

בנוסף לכך, בוצעה גם בדיקת רגישות של אומדן השווי ההוגן של החובות הבעייתיים לשיעורי ריבית הנכיון. הבדיקה העלתה שתוספת

של 1% לריבית הנכיון מפחיתה 153 מיליון ש"ח מאומדן השווי ההוגן של החובות הבעייתיים בסוף 2005.

בהעדר תקופה לפירעון של יתרות עו"ש שסווגו כחובות בעייתיים, לא נעשה חישוב של השווי ההוגן של היתרות והן מוצגות לפי הערך

במאזן. בחישוב תיאורטי של השפעת ירידת הערך על השווי ההוגן ביחס לערך במאזן ליום 31 בדצמבר 2005, לפי שיעורי ריבית

מירביים הנהוגים בבנק, מוערך השינוי בכ-160 מיליון ש"ח.

תזרימי המזומן העתידיים עבור חובות בעייתיים חושבו לאחר ניכוי ההפרשות הספציפיות לחובות מסופקים.

שיטת היוון תזרימי מזומן עתידיים לפי שיעורי ריבית שבהם בוצעופיקדונות בבנקים, אגרות חוב שאינן נסחרות ואשראי לממשלות — 

עיסקאות דומות במועד הדיווח.

לפי שווי הוגן כמתואר בבאור 1(ו).ניירות ערך סחירים — 

התחייבויות פיננסיות:

יתרת הפיקדונות מוינה למספר קטגוריות בהתאם למגזרי הפעילות, בסיסי ההצמדה ותקופות ההפקדה. בכלפיקדונות הציבור — 

קטגוריה חושב התזרים של התשלומים העתידיים (קרן וריבית). תשלומים אלה הוונו בשיעורי ריבית המשקפים את שיעור הריבית

הממוצע בו הקבוצה מגייסת פיקדונות דומים מאותה קטגוריה לתקופה שנותרה עד לפרעון. חשבונות עובר ושב (עו"ש) ופיקדונות ללא

זמן פרעון-היתרה במאזן נחשבת כאומדן של השווי ההוגן.

השווי ההוגן נאמד בשיטת היוון תזרימי מזומן עתידיים לפי אומדן שיעורי הריבית שבהםפיקדונות מבנקים ופיקדונות מממשלות

הקבוצה עשויה לגייס פיקדונות דומים במועד הדיווח.

לפי שווי שוק או בשיטת היוון תזרימי מזומן עתידיים לפי שיעור ריבית בואגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים — 

הקבוצה מגייסת פיקדונות דומים, או יכולה להנפיק כתבי התחייבות דומים ביום הדיווח.

מכשירים נגזרים:

מכשירים נגזרים שיש להם שוק פעיל הוערכו לפי שווי שוק וכאשר קיימים מספר שווקים בהם נסחר המכשיר, ההערכה נעשתה לפי

השוק הפעיל ביותר.

מכשירים נגזרים שאינם נסחרים בשוק פעיל הוערכו לפי מודלים המשמשים את הקבוצה בפעילותה השוטפת במועד הדיווח והלוקחים

בחשבון את הסיכונים הגלומים במכשיר הפיננסי.

מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים בהם היתרה מייצגת סיכון אשראי:

היתרה המאזנית מהווה קירוב לשווי ההוגן, שכן תנאי העסקות שבמאזן אינם שונים מהותית מתנאי עסקות דומות ביום הדיווח.
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שווי הוגן של מכשירים פיננסיים (המשך)(ד)
יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים(3)

סכומים מדווחים

31 בדצמבר 312004 בדצמבר 2005

הערך במאזןהערך במאזן

שווי הוגןסך הכל(ב)(א)שווי הוגןסך הכל(ב)(א)

(במיליוני ש"ח)

נכסים פיננסיים

9,02626,35535,38135,35626,8913,14230,03329,965מזומנים ופיקדונות בבנקים

44,1903,63547,82547,88739,1544,38943,54343,705ניירות ערך

31,200146,055177,255178,56666,846102,507169,353170,158אשראי לציבור (ג)

784184884927936963965אשראי לממשלות

4,993-4,9934,9935,836-5,8365,836נכסים פיננסיים אחרים

89,416176,886266,302267,651138,754110,974249,728250,629סך כל הנכסים הפיננסיים

התחייבויות פיננסיות

47,473174,355221,828222,67597,938111,714209,652210,696פיקדונות הציבור

1,6622,6854,3474,3812,6962,9595,6555,704פיקדונות מבנקים

7151,5102,2252,2201,7091,3163,0253,028פיקדונות מממשלות

אגרות חוב, שטרי התחייבות 
19317,06017,25317,66450810,74811,25611,701וכתבי התחייבות נדחים

6,036-6,0366,0366,686-6,6866,686התחייבויות פיננסיות אחרות 

56,079195,610251,689252,976109,537126,737236,274237,815סך כל ההתחייבויות הפיננסיות

מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים

עיסקאות בהן היתרה 
225225283283מייצגת סיכון אשראי

מכשירים פיננסיים שבהם היתרה במאזן היא אומדן לשווי הוגן — מכשירים המוצגים במאזן לפי שווי שוק.א.

מכשירים פיננסיים אחרים לגביהם חושב השווי ההוגן.ב.
השווי ההוגן של יתרות העו"ש המוגדרות כחובות בעייתיים בסך 1,861 מיליוני ש"ח, מזה 1,170 מיליוני ש"ח בחריגה ממסגרות האשראי המאושרות - הוערךג.

בהתאם ליתרה המאזנית.

פעילות הקבוצה במכשירים נגזרים:(ה)

כללי

הפעילות הנ"ל כרוכה בנטילת סיכונים שהעיקריים בהם הינם:
סיכון אשראי הנמדד על פי סכום ההפסד המירבי הצפוי אם הצד הנגדי לא יעמוד בתנאי העיסקה. לכיסוי הסיכון נדרשים ביטחונות—

מהלקוח בהתאם לסיכון הנובע מהעיסקאות. הביטחונות הנדרשים נכללים במסגרת הנדרש בגין סך כל חבות הלקוח. בעיסקאות
הכוללות כתיבת אופציות הנסחרות בבורסה או קניה/מכירה של חוזים הנסחרים בבורסה, חייבים הלקוחות להפקיד לפחות את

הביטחונות הנזילים הנדרשים על ידי אותן בורסות.

סיכוני שוק כוללים סיכונים הנובעים משינויים בשיעורי הריבית ומשינויים בשערי החליפין, במדד המחירים לצרכן ובשערי ניירות ערך.—
סיכוני השוק הנובעים מעיסקאות במכשירים נגזרים, הינם חלק מסך כל סיכוני השוק של המכשירים הפיננסיים. הפעילות במכשירים

דירקטוריונים של חברות הקבוצה.על ידינגזרים מתבצעת במסגרת הגבולות המותרים לחשיפה לסיכוני שוק, כפי שנקבעו 

סיכון נזילות הנובע מאי וודאות לגבי המחיר שהבנק יצטרך לשלם לכיסוי העיסקה. סיכון זה קיים בעיקר במכשירים אשר סחירותם, או—
סחירות נכס הבסיס, נמוכה. במסגרת הדרישות לביטחונות נלקח בחשבון סיכון זה.

בפעילויות אחרות.(EMBEDDED)הפעילות הנ"ל אינה מתייחסת למכשירים נגזרים המשובצים —
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סכומים מדווחים

פעילות במכשירים נגזרים — היקף, סיכוני אשראי ומועדי פירעון(ו)
היקף הפעילותא.

31 בדצמבר 2005

חוזיחוזיםחוזיחוזי ריבית
סחורותבגיןמטבע

ואחריםמניותחוץאחרשקל-מדד

(במיליוני ש"ח)

(1) סכום נקוב של מכשירים נגזרים

א) נגזרים מגדרים (1)

Swaps-11,226112--

--11,226112-סך הכל

(Swaps)מזה: חוזי החלפת שיעורי ריבית 
---3,204-בהם התאגיד הבנקאי הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע

ALM(2)(1)ב) נגזרים 

Futures-6,442--86חוזי

Forward3,85213,57359,468-668חוזי 

חוזי אופציה שנסחרים בבורסה

-135,03813,913-אופציות שנכתבו

-135,05713,921-אופציות שנקנו

חוזי אופציה אחרים

54217,70532,2881,71141אופציות שנכתבו

5208,23533,6881,72541אופציות שנקנו

Swaps315,701706--

4,91761,682136,24531,270836סך הכל

(Swaps)מזה: חוזי החלפת שיעורי ריבית 
---6,373-בהם התאגיד הבנקאי הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע

ג) נגזרים אחרים (1)

Swaps-609---

---609-סך הכל

Spotד) נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ 

276----נגזרי אשראי בהם התאגיד הבנקאי ערב

--Spot--7,428חוזי החלפת מטבע חוץ 

7,428-276--סך הכל

4,91773,517143,78531,2701,112סך הכל כללי

.Spotלמעט נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ (1)
נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, אשר לא יועדו ליחסי גידור.(2)
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באור 18 — התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות (המשך)
סכומים מדווחים

פעילות במכשירים נגזרים — היקף, סיכוני אשראי ומועדי פירעון (המשך)(ו)
היקף הפעילות (המשך)א.

31 בדצמבר 2005

חוזיחוזיםחוזיחוזי ריבית
סחורותבגיןמטבע

ואחריםמניותחוץאחרשקל-מדד

(במיליוני ש"ח)

(2) שווי הוגן ברוטו של מכשירים נגזרים

א) נגזרים מגדרים (1)

---354-שווי הוגן ברוטו חיובי

--26827-שווי הוגן ברוטו שלילי

ALM(2)(1)ב) נגזרים 

33242,61045910שווי הוגן ברוטו חיובי

13982,80245710שווי הוגן ברוטו שלילי

ג) נגזרים אחרים (1)

---26-שווי הוגן ברוטו חיובי

---26-שווי הוגן ברוטו שלילי

ד) נגזרי אשראי

נגזרי אשראי בהם התאגיד הבנקאי ערב

1----שווי הוגן ברוטו חיובי

למעט נגזרי אשראי.(1)
נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, אשר לא יועדו ליחסי גידור.  (2)
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באור 18 — התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות (המשך)
סכומים מדווחים

פעילות במכשירים נגזרים — היקף, סיכוני אשראי ומועדי פירעון (המשך)(ו)
היקף הפעילות (המשך) א.

31 בדצמבר 2004

חוזיחוזיםחוזיחוזי ריבית
סחורותבגיןמטבע

ואחריםמניותחוץאחרשקל-מדד

(במיליוני ש"ח)

(1) סכום נקוב של מכשירים נגזרים

א) נגזרים מגדרים (1)

Swaps-12,335105--

--12,335105-סך הכל

(Swaps)מזה: חוזי החלפת שיעורי ריבית 
---3,153-בהם התאגיד הבנקאי הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע

ALM(2)(1)ב) נגזרים 

Futures-14,151--43חוזי

Forward2,72215,25162,234-182חוזי 

חוזי אופציה שנסחרים בבורסה

-54,49512,247-אופציות שנכתבו

-54,53912,247-אופציות שנקנו

חוזי אופציה אחרים

-18,66428,7041,655  (א)7אופציות שנכתבו

-8,55327,4021,594-אופציות שנקנו

Swaps112,648665--

2,73069,277128,03927,743225סך הכל

(Swaps)מזה: חוזי החלפת שיעורי ריבית 
---5,144-בהם התאגיד הבנקאי הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע

ג) נגזרים אחרים (1)

Swaps-124---

---124-סך הכל

Spotד) נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ 

474----נגזרי אשראי בהם התאגיד הבנקאי ערב

--Spot--7,492חוזי החלפת מטבע חוץ 

7,492-474--סך הכל

2,73081,736135,63627,743699סך הכל כללי

.Spotלמעט נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ (1)
נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, אשר לא יועדו ליחסי גידור.(2)
הוצג מחדש.(א)
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באור 18 — התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות (המשך)
סכומים מדווחים

פעילות במכשירים נגזרים — היקף, סיכוני אשראי ומועדי פירעון (המשך)(ו)
היקף הפעילות (המשך)א.

31 בדצמבר 2004 

חוזיחוזיםחוזיחוזי ריבית
סחורותבגיןמטבע

ואחריםמניותחוץאחרשקל-מדד

(במיליוני ש"ח)

(2) שווי הוגן ברוטו של מכשירים נגזרים

א) נגזרים מגדרים (1)

---431-שווי הוגן ברוטו חיובי

--26249-שווי הוגן ברוטו שלילי

ALM(2)(1)ב) נגזרים 

93993,1675244שווי הוגן ברוטו חיובי

42022,9444324שווי הוגן ברוטו שלילי

ג) נגזרים אחרים (1)

---3-שווי הוגן ברוטו חיובי

---5-שווי הוגן ברוטו שלילי

ד) נגזרי אשראי

נגזרי אשראי בהם התאגיד הבנקאי ערב

2----שווי הוגן ברוטו חיובי

למעט נגזרי אשראי.(1)
נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, אשר לא יועדו ליחסי גידור.  (2)
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באור 18 — התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות (המשך)
סכומים מדווחים

פעילות במכשירים נגזרים — היקף, סיכוני אשראי ומועדי פירעון (המשך)(ו)
סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים לפי צד נגדי לחוזהב.

31 בדצמבר 2005

ממשלות
ובנקיםדילרים/

סך הכלאחריםמרכזייםברוקריםבנקיםבורסות

(במיליוני ש"ח)

יתרות מאזניות של נכסים הנובעים 
2201,6394761,8753,787ממכשירים נגזרים (1)

סיכון אשראי חוץ מאזני בגין 
1,0688,77317644,26514,286מכשירים נגזרים 

1,28810,412223106,14018,073סך הכל סיכון אשראי בגין מכשירים

31 בדצמבר 2004

ממשלות
ובנקיםדילרים/

סך הכלאחריםמרכזייםברוקריםבנקיםבורסות

(במיליוני ש"ח)

יתרות מאזניות של נכסים הנובעים 
2092,21057761,9874,539ממכשירים נגזרים (1)

סיכון אשראי חוץ מאזני בגין 
3,13213,583  (א)8,231172213  (א)1,835מכשירים נגזרים 

2,04410,4412292895,11918,122סך הכל סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים

לא קיימים הסדרי התחשבנות נטו.(1)
הוצג מחדש.(א)
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באור 18 — התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות (המשך)
סכומים מדווחים

פעילות במכשירים נגזרים — היקף, סיכוני אשראי ומועדי פירעון (המשך)(ו)
פירוט מועדי פירעון — סכומים נקובים: יתרות לסוף השנהג.

31 בדצמבר 2005

מעל חמשמעל שנהמעל שלושהעד שלושה 
סך הכלשניםועד חמש שניםועד שנהחודשים חודשים

(במיליוני ש"ח)

חוזי ריבית:

9483,737232-4,917שקל-מדד

20,96111,43725,76015,35973,517אחר

88,41637,09415,8262,449143,785חוזי מטבע חוץ

21,9994,3394,8716131,270חוזים בגין מניות

486281345-1,112חוזי סחורות ואחרים

132,81056,88847,03417,869254,601סך הכל

31 בדצמבר 2004

מעל חמשמעל שנהמעל שלושהעד שלושה 
סך הכלשניםועד חמש שניםועד שנהחודשים חודשים

(במיליוני ש"ח)

חוזי ריבית:

2,730--1,1061,624שקל-מדד

13,50281,736 (א)34,3909,54224,302אחר

83,63043,9836,3871,636135,636חוזי מטבע חוץ

22,2972,8542,48410827,743חוזים בגין מניות

225205269-699חוזי סחורות ואחרים

141,64858,20833,44215,246248,544סך הכל

הוצג מחדש.(א)



באור 18 — התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות (המשך)

כחבר הבורסה לניירות ערך בתל אביב, הבנק הינו חבר בקרן הסיכונים של מסלקת הבורסה.(ז)

בעוד שעד ליום 15 במאי 2005 ניתנו על ידי חברי הבורסה ערבויות כחלק מהסדר הבטחונות למסלקת הבורסה, החל מה-15 במאי 2005 חל

שינוי בהסדר הבטחונות למסלקת הבורסה הנדרש מאת חברי הבורסה. החל ממועד זה, כל אחד מהחברים בקרן הסיכונים משעבד לטובת

מסלקת הבורסה בטחונות בגובה חלקו היחסי בקרן, אשר מבטיחים את חיובי החבר כלפי המסלקה ואת חלקו של החבר בקרן הסיכונים. כמו

כן מבטיחים בטחונות אלו גם את חיובי חברי קרן הסיכונים האחרים, וזאת אם הבטחונות שהעמיד החבר האחר לא יספיקו לכיסוי כל חיובי

החבר האחר, ובהתאם לחלקו היחסי של כל אחד מהחברים בקרן, עד לגובה הבטחונות שניתנו או עד לגובה החיובים כלפי מסלקת הבורסה,

לפי הנמוך. סך כל אגרות החוב ששועבדו על ידי הבנק, ליום 31 בדצמבר 2005 הינו 93 מיליון ש"ח. 

לפרוט בדבר הבטחונות המשועבדים למסלקת הבורסה, ראה באור 14 לעיל.

הבנק הינו חבר בקרן הסיכונים של מסלקת המעו"ף. הבנק התחייב כלפי מסלקת המעו"ף לתשלום כל חיוב כספי הנובע מעסקאותיו במעו"ף(ח)

עבור לקוחותיו, הנוסטרו שלו ומעסקאות מעו"ף של חברה בת שלו, פסגות אופק בית השקעות בע"מ ושל חברה נוספת שהינה חבר נלווה

לבנק. סכום ההתחייבות של הבנק כלול בסעיף ערבויות והתחייבויות אחרות.

הבנק משעבד למסלקת המעו"ף בטחונות בגובה חלקו היחסי בקרן הסיכונים וכן בגין התחייבויותיו כאמור לעיל, אשר מבטיחים את חיוביו

כלפי מסלקת המעו"ף ואת חלקו בקרן הסיכונים. בנוסף, מבטיחים הבטחונות את חיובי חברי קרן הסיכונים האחרים: במקרה שהבטחונות

שהעמיד חבר אחר בקרן לא הספיקו לכיסוי כל חיוביו, רשאית מסלקת המעו"ף לממש גם את הבטחונות שהעמידו לה חברי קרן הסיכונים

האחרים, בהתאם לחלקו היחסי של כל אחד מהם בקרן, עד לגובה הבטחונות שניתנו או עד לגובה החיובים כלפי מסלקת מעו"ף, לפי הנמוך.

לתאריך הדוח הכספי, חלקו של הבנק בקרן הסיכונים של מסלקת המעו"ף עומד על 236 מיליון ש"ח המהווה כ-22% מסך קרן הסיכונים

(ב-2004 — 154 מיליון ש"ח שהיוו 22% מסך הקרן).

הבנק כמו כל חבר מסלקה אחר, רשאי להבטיח את חיוביו לקרן הסיכונים של מסלקת מעו"ף, באמצעות שעבוד אגרות חוב ממשלתיות.

לפירוט בדבר הבטחונות המשועבדים למסלקת מעו"ף, ראה באור 14 לעיל.

במהלך העסקים השוטף הוגשו כנגד הבנק וחברות מאוחדות מסויימות תובענות משפטיות, לרבות בקשות לאישור תביעות ייצוגיות. (ט)

לדעת הנהלת הבנק והנהלות החברות המאוחדות, המתבססות על חוות דעת משפטיות באשר לסיכויי התובענות, לרבות הבקשות לאישור

התביעות הייצוגיות, נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות, במקום בו נדרשו הפרשות, לכיסוי נזקים כתוצאה מתובענות כאמור.

לדעת הנהלת הבנק והנהלות החברות המאוחדות סכום החשיפה הנוספת בשל תביעות שהוגשו נגד הבנק ונגד החברות המאוחדות

בנושאים שונים שסכום כל אחת מהן עולה על 2 מיליון ש"ח ואשר אפשרות התממשותן אינה קלושה, מסתכם בסך של כ-109 מיליון ש"ח.

להלן פירוט של תובענות שהסכום הנטען בהן הוא מהותי:(1)

ביום 24 באוגוסט 1997 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאשר הגשת תביעה ייצוגית נגד הבנק ונגד כרטיסי1.1

אשראי לישראל בע"מ (להלן "כ.א.ל"), בקשר עם גביית דמי הגבלת אחריות ממחזיקי כרטיסי אשראי. הבקשה הינה לאישור

תביעה ייצוגית כספית על סך כ-105 מיליון ש"ח למועד הגשת התביעה וכן לסעדים נוספים. הבקשה מצויה בשלב של סיכומים

בכתב.

בחודש ספטמבר 1997 הגישה חברה זרה הנמצאת בהליכי פירוק תביעה נגד הבנק וחברה מאוחדת שלו (ברטרייד חברה1.2

למסחר ולמימון בינ"ל 83 בע"מ) ועובדים מסוימים שלהם בסכום של כ-153 מיליון ש"ח למועד הגשתה, בגין העברת 43.4 מיליון

דולר על ידי החברה הזרה לחשבון בבנק שהתנהל על שם מנהל החברה הזרה. מפרק החברה טוען, בין היתר, שהנתבעים

פעלו באופן שאפשרו למנהל החברה הזרה לגזול ממנה את הסכום הנ"ל.

ביום 15 ביוני 2000 הוגשה נגד הבנק, בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, תביעה ביחד עם בקשה להכיר בתביעה כתביעה1.3

ייצוגית על סך 1 מיליארד ש"ח.

התובע טוען כי הבנק בפרסומים שונים הבטיח למפקידים בערוצי הבנקאות הישירה בפקדונות שקליים בשירות עצמי, הטבה

בריבית בשיעור של 1% לשנה מעל הריבית המקובלת וכי האמור בפרסומים השונים וכן המידע שנמסר למפקיד בעת ההפקדה

המקורית יש בו כדי להטעות את המפקידים לחשוב כי ההטבה בריבית בשיעור של 1% ניתנת גם בגין התקופות שבהן מתחדש

הפקדון אוטומטית ולא רק בעד תקופת ההפקדה המקורית, כפי שזה נעשה בפועל.
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באור 18 — התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות (המשך)

לפיכך דורש התובע מן הבנק לשלם לו ולכל המפקידים הרלבנטיים שאותם הוא מייצג את ההטבה בריבית גם בעד התקופות

שבהן חודשו הפקדונות באופן אוטומטי. בדצמבר 2003 אישר בית המשפט את התביעה כתביעה יצוגית. הבנק ערער על

ההחלטה לבית המשפט העליון וטרם ניתנה החלטתו בנושא.

ביום 19 ביוני 2002 הגישה עירית רמלה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד הנתבעים הבאים: הבנק, מרכז סליקה בנקאי בע"מ1.4

(להלן: "מס"ב"), בנק הפועלים בע"מ, בנק דיסקונט לישראל בע"מ, הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, בנק המזרחי

המאוחד בע"מ ובנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ. המבקשת טוענת כי הבנקים הנתבעים עשו הסדר כובל בקשר לעמלה הנגבית

על ידם מלקוחותיהם, המקבלים שירותי סליקת הוראות קבע וכי עקב הסדרים כובלים שהנתבעים צד להם, וכי המבקשת — וכל

ציבור הנזקקים לשירותי סליקת הוראות קבע — משלמים בגין שירותי סליקת הוראות קבע סכומים בלתי הוגנים ובלתי סבירים.

סכום התביעה הייצוגית הנטען הוא 967.5 מיליוני ש"ח. ביום 11 בדצמבר 2003 נדחתה הבקשה לאישור על הסף. ביום 18

בפברואר 2004 הגישה עירית רמלה ערעור על החלטת הדחיה. ביום 28 בנובמבר 2005 ביהמ"ש העליון דחה את הערעור.

העיריה הגישה לבית המשפט העליון בקשה לקיום דיון נוסף בפסק הדין ובקשה לפטור מהפקדת ערבון. בבקשות אלה טרם

ניתנה החלטה.

בחודש ספטמבר 2004 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב בקשה לאשר הגשת תביעה ייצוגית נגד הבנק, נגד כרטיסי1.5

אשראי לישראל בע"מ ונגד בנק דיסקונט לישראל בע"מ בקשר עם גביית "עמלת מינימום" ו"עמלת דוח ידני" מבתי עסק שהיו

קשורים בהסכם לסליקת עסקאות בכרטיסי אשראי. התובעת עתרה לאישור תביעה ייצוגית כספית בסך 320 מיליון ש"ח וכן

עתרה לסעדים נוספים. התובענה נמחקה ביום 16 בינואר 2006.

ביום 17 במאי 2004 הוגשו נגד הבנק שתי בקשות לאישור תובענה יצוגית שעניינן גביית עמלת שורה:1.6

בבקשה האחת, שסכום התביעה הייצוגית הנטען במסגרתה הוא 800 מיליון ש"ח, טענה המבקשת כי גביית עמלת שורה בגין

פעולות שהתבצעו בחשבונה נעשתה שלא כדין. המבקשת הוסיפה וטענה כי גם אם הבנק היה רשאי לגבות עמלת שורה, היה

עליו להימנע מגבייתה בקשר עם פעולות מהן מפיק הבנק טובת הנאה (כגון הפקדה לתוכנית חסכון המתנהלת בבנק) ובקשר

עם פעולות שהן רק לטובת הבנק (כגון גביית ריבית פיגורים). המבקשת טענה כי גביית עמלת השורה היתה תוצאה של מצג

שווא, ניצול חוסר ניסיונה, הסדר כובל בין הבנק לבנקים אחרים ועוד. ביום 8 בינואר 2006 נמחקה התובענה.

בבקשה השניה, שסכום התביעה הייצוגית במסגרתה הוא 300 מיליון ש"ח, טענה המבקשת כי הבנק לא היה רשאי לגבות

עמלת שורה בגין פעולות משיכת מזומנים מכספומטים. המבקשת טענה כי הבנק הטעה אותה ואת חברי הקבוצה בהציגו מצג

שווא לפיו משיכת מזומנים מכספומט פטורה מעמלה, ניצל את בורות לקוחותיו ועוד. ביום 28 באוגוסט 2005 נמחקה התובענה.

בחודש אוגוסט 2003 הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה תביעה ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית נגד הבנק ובנקים1.7

אחרים. בתביעתם טוענים התובעים, כי הבנקים לא נערכו לקיום חובותיהם בהתאם לכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות

ומסירת מסמכים) (תיקון מס' 2) התשס"ג-2003. התובעים טוענים, כי הבנקים אינם מקיימים את חובותיהם בהתאם לכללי

הגילוי הנ"ל ובכך ישנה הטעיה. גילוי לא נאות וניצול בורות הלקוח. בחודש דצמבר 2003 הגישו התובעים בקשה בכתב מתוקנת

לאישור התביעה כייצוגית, ובה ביקשו להעמיד את תביעתם על סך 345 מיליון ש"ח נגד הבנקים הנתבעים. התביעה נגד הבנק

ונגד בנק דיסקונט נמחקה.

כמו כן תלויות ועומדות נגד הבנק תובענות, לרבות בקשות לאישור תביעות ייצוגיות, כפי שיפורט להלן. לדעת הנהלת הבנק, המתבססת(2)

על חוות דעת משפטיות באשר לסיכויי הליכים משפטיים אלה, בשלב זה לא ניתן להעריך את סיכוייהם ומטעם זה לא בוצעה בגינם

הפרשה. להלן פירוט של הליכים משפטיים:

בחודש פברואר 2006 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב על ידי לקוח הבנק, בקשה לאשר הגשת תביעה ייצוגית נגד2.1

הבנק, שסכומה הוערך על ידי המבקש בסך של כ-300 מיליון ש"ח.

המבקש טוען כי הבנק הטעה את לקוחותיו, בנוגע למחיר רכישת "מוצרים מובנים", המוצעים ללקוחות הבנק.

לטענת המבקש, במסגרת מכירת "מוצרים מובנים" ללקוחות הבנק, הבנק גובה "עמלה" נסתרת, אשר באה לביטוי במרווח

פיננסי שנוצר לטובת הבנק בעסקה, וזאת, לפי הטענה, בניגוד לחובות הגילוי המוטלות על הבנק בהתאם לדין.
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הקבוצה אליה מתייחסת התביעה הייצוגית שהגשתה מתבקשת היא, לפי הנטען, כל לקוחות הבנק אשר השקיעו במוצרים

המובנים השונים אשר שווקו על ידי הבנק, החל מינואר 1999 ועד לינואר 2006.

טרם הוגשה תשובה מטעם הבנק. לדעת הנהלת הבנק, המתבססת על חוות דעת יועציו המשפטיים של הבנק, בשלב זה לא

ניתן להעריך את סיכויי הבקשה.

בחודש יוני 2005 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאשר הגשת תביעה ייצוגית נגד הבנק בסך 576 מיליון ש"ח.2.2

לטענת המבקש, הבנק לא עמד בהבטחות שפרסם באתר האינטרנט שלו, בשנים 2002 עד 2004 (כולל), לגבי הטבות בריבית

לפיקדונות מסויימים, שנעשו באמצעות האינטרנט.

התובע דורש מהבנק לשלם לו ולכלל המפקידים באמצעות האינטרנט, אשר לא זכו להטבה המובטחת בהתאם לפרסומים, את

הנזק שנגרם להם כתוצאה מאי קבלת ההטבות שהובטחו להם. לדעת הנהלת הבנק, המתבססת על חוות דעת יועציו

המשפטיים של הבנק, בשלב זה לא ניתן להעריך את סיכויי הבקשה.

ביום 7 באוגוסט 2005 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תביעה כתביעה ייצוגית נגד הבנק בטענה כי עד2.3

ינואר 2003 הבנק לא זיכה את לקוחותיו בחלק יחסי מסכומי העמלות ששולמו על ידם, בגין ערבויות בנקאיות אשר הוצאו

לבקשתם ואשר סכומן הוקטן לפני תום תקופת הערבות.

לטענת התובעים סכום התביעה עולה על 2.5 מיליון ש"ח. לדעת הנהלת הבנק, המתבססת על חוות דעת יועציו המשפטיים של

הבנק, בשלב זה לא ניתן להעריך את סיכויי הבקשה.

ביום 14 באוקטובר 2004 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בקשה לאישור תביעה כתביעה ייצוגית על סך של 2.4

כ-2 מיליארד ש"ח כנגד הבנק על סמך חוק הבנקאות (שירות ללקוח) התשמ"א-1981 וכן תקנה 29 לתקנות סדר הדין האזרחי,

התשמ"ד-1984.

נושא התביעה היה במקור טענות המבקש לפיהן נגבו ממנו ומכלל לקוחות הבנק שלא כדין ובניגוד לפטורים שבצידן, כפי שהם

מוצגים בתעריפון הבנק, עמלת דמי ניהול קבועים, עמלת הקצאת אשראי ועמלת דמי ניהול פקדון ניירות ערך. לטענת המבקש

הבנק הטעה את לקוחותיו והפר את חובות הגילוי בהן הוא חב כלפיהם וכן הפר חובות חוזיות כלפיהם, מאחר שהוא חייבם

בעמלות למרות שעל פי המוצג בתעריפון הבנק הם היו זכאים לפטורים מתשלום עמלות אלה. כן טוען המבקש כי בכך התעשר

הבנק שלא כדין. 

ביום 19 בדצמבר 2004 הוגשה לבית המשפט תגובת הבנק לבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית וביום 24 בפברואר 2005

הוגשה תשובת המבקש לתגובת הבנק לבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית. ביום 20 בספטמבר 2005 הוגשה לבית

המשפט בקשה לתיקון כתב התביעה, במסגרתה ביקש התובע למחוק את כל אותו חלק בתביעה המתייחס לעמלת דמי ניהול

פיקדון ניירות ערך. ביהמ"ש נעתר לבקשת התיקון וסכום התביעה הוקטן לסך של כ-1.12 מליארד ש"ח. בעקבות התיקון הוגשה

מטעם הבנק ביום 19 בדצמבר 2005 תגובה מתוקנת לבקשה המתוקנת לאישור התביעה כתביעה ייצוגית. הבקשה הנ"ל נכללה

ברביע האחרון של שנת 2004 בין התביעות שסכומן מהותי. לדעת הנהלת הבנק, המתבססת על חוות דעת יועציו המשפטיים

של הבנק, בשלב זה לא ניתן להעריך את סיכויי הבקשה.

2

להלן פירוט של בקשות לאישור תביעות ייצוגיות בסכומים מהותיים שהוגשו נגד בנק לאומי למשכנתאות בע"מ (להלן: "בלמ"ש"):(3)

לבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו הוגשה ביום 21 ביוני 2000 בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד בלמ"ש על סמך חוק3.1

הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981, תקנה 29 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 וחוק הפיקוח על עסקי ביטוח,

תשמ"א-1981. סכום התביעה, שמתבקש אישורה כתביעה ייצוגית, מוערך על ידי המבקשים בכ-100 מיליון ש"ח.
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המבקשים אשר נטלו הלוואה מבלמ"ש, טוענים לגבי שווי מבנים לצורכי ביטוח נכס במסגרת נטילת הלוואות מהבנק. לטענת

המבקשים נעשית על ידי בלמ"ש או מטעמו הערכת שווי מופרזת של המבנה דבר הגורם לתשלום יתר של פרמיה על ידי

לקוחות בלמ"ש. המבקשים טוענים כי כך נעשה גם במקרה שלהם. בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי, הדיון בתביעה

מעוכב עד אשר יוכרעו הערעורים בענין הנסקר בסעיף 4.1 להלן — בקשה לבית המשפט לאישור תובענה ייצוגית בקשר עם

גביית עמלות ביטוח.

לבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו הוגשה ביום 3 ביולי 2001 בקשה לאישור תביעה ייצוגית על-סמך חוק הבנקאות (שירות3.2

ללקוח), תשמ"א-1981, חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988 ותקנה 29 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

סכום התביעה הייצוגית שהתבקש אישורה הוערך על ידי המבקש בכ-180 מיליון ש"ח ליום הגשת התביעה.

נושא התביעה הוא טענות כנגד בלמ"ש בדבר גביית יתר מלווי בלמ"ש שנטלו הלוואות בריבית משתנה. המבקש נטל מבלמ"ש

הלוואה בריבית משתנה. לטענת המבקש, הריבית בה נוהג בלמ"ש לעדכן את ההלוואות בריבית משתנה הינה מופרזת ונגבית

שלא כדין בהיותה מבוססת על הטעייה שהוטעו הלקוחות, קיום קרטל בין הבנקים למשכנתאות שגרם להגבלת היצע הלוואות

בריבית משתנה, איכותן ומגוונן ושורה של טענות נוספות.

נוסף לסעד כספי, התבקשו סעדים נוספים וביניהם סעדים הצהרתיים וקביעת זכויות שונות ללווים על פי חוזה ההלוואה.

ביום 3 ביוני 2003 דחה בית המשפט המחוזי את הבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית. ביום 23 בספטמבר 2003 הגיש

המבקש לבית המשפט העליון ערעור על ההחלטה. ביום 30 ביוני 2004 החליט בית המשפט העליון לדחות את המשך שמיעת

הערעור על-מנת להמתין למתן פסק-דין בדיון הנוסף לענין תקנה 29 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (דנ"א

5161/03), שניתן בינתיים ביום 1 בספטמבר 2005. בתמצית, נקבע בפסק הדין כי על אף שניתן לעשות שימוש באמצעים

פרשניים על מנת להפוך את תקנה 29 לכלי להגשת תביעות ייצוגיות הרי שלעת הזו אין זה ראוי לעשות כן. זאת, בעיקר בשים

לב להליכי חקיקה תלויים ועומדים בתחום התובענות הייצוגיות. בעקבות כך הוחלט בהסכמת הצדדים, כי ימחק מן הערעור

נושא תקנה 29 ונקבע מועד לשמיעת הערעור ליום 4 במאי 2006.

ביום 7 ביולי 2003 הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו נגד בלמ"ש ונגד מנהל מס בולים בקשה לאישור תביעה3.3

ייצוגית לפי חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 ותקנה 29 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

המבקש טוען כי: הוא קיבל מבלמ"ש הלוואה; על פי חוק היה על בלמ"ש לבייל את מסמכי ההלוואה; בלמ"ש גבה מן המבקש

סכום גבוה מסכום הביול הנדרש על פי חוק, שחושב על פי הסכום הכולל של החזר ההלוואה, כולל הריבית בגינה, על-פני כל

תקופת ההלוואה; סכום הביול הנכון צריך להיות מחושב לפי סכום ההלוואה ללא התחשבות בריבית. בלמ"ש הציג בפני

המבקש מצגים מטעים לפיהם סכום הביול הנדרש מן המבקש הוא סכום הביול לפי חוק.

הסעד המבוקש הוא כי בלמ"ש ומנהל מס בולים ישיבו לקבוצה הנטענת את סכום ההפרש בין סכום הביול בפועל לסכום הביול

הנטען על ידי המבקש.

סכום התביעה הייצוגית שהתבקש אישורה מוערך על ידי המבקש בכ-100 מיליון ש"ח.

ביום 26 באוקטובר 2004 הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו נגד בלמ"ש בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהתאם לחוק3.4

הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981. המבקש נטל מבלמ"ש הלוואות שלטענתו הן "הלוואות שקליות הצמודות לשער

הדולר ארה"ב". המבקש טוען כי בלמ"ש בוחר לחשב את הריבית הנגבית בהלוואות מן הסוג שנטל על פי מספר הימים שחלפו

בפועל בכל חודש, מחולק ב-360 ימים (ולא ב-365 ימים) וזאת, לטענתו, בניגוד להוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (דרכי חישוב

ריבית), תשנ"א-1990. עוד טוען המבקש כי בלמ"ש הטעה את לקוחותיו שכן לא גילה להם באופן מספק כי היתרה הבלתי

מסולקת של ההלוואה תישא ריבית שתחושב על פי מספר הימים שחלפו בפועל, מחולק ב-360 ימים ולא ב-365 ימים.

המבקש מעריך את סכום התביעה הייצוגית בכ-9.225 מיליון ש"ח. כן מבוקש, במסגרת כתב התביעה, להורות לבלמ"ש לחשב

מיום הגשת התביעה ואילך את הריבית על הלוואות כאמור, כך שהיתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה תישא ריבית שתחושב

על פי מספר הימים שחלפו בפועל, מחולק ב-365 ימים בשנה או על פי 30 יום בכל חודש מחולק ב-360 ימים בשנה.
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כמו כן תלויות ועומדות נגד בלמ"ש בקשות לאישור תביעות ייצוגיות כפי שיפורט להלן. לדעת הנהלת הבנק, בהסתמך על דעת הנהלת(4)

בלמ"ש, המתבססת על חוות דעת היועצים המשפטיים של בלמ"ש באשר לסיכויי הליכים משפטיים אלה, בשלב זה לא ניתן להעריך את

סיכוייהם ומטעם זה לא בוצעה בגינם הפרשה. להלן פירוט של הליכים משפטיים:

לבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו הוגשה ביום 17 ביולי 1997 בקשה לאשר הגשת תובענה ייצוגית על סך של למעלה4.1

ממיליארד ש"ח, כנגד בלמ"ש ביחד עם בנקים למשכנתאות נוספים בקשר עם גביית עמלות ביטוחי חיים וביטוחי מבנה של

לווים. כל אחד מן המבקשים נטל הלוואה מאחד מן הבנקים למשכנתאות המשיבים. לטענת 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. 

ביום 17 בנובמבר 1997 ניתנה החלטתו של בית המשפט כי לא ניתן לדון בתובענה שהוגשה במתכונת של תובענה ייצוגית 

על פי חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981 וחוק ההגבלים העיסקיים, תשמ"ח-1988. לפיכך, מחק בית המשפט את

התביעה הכספית על הסף.

עם זאת קבע בית המשפט כי ניתן לדון בעתירה במסגרת תקנה 29 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, רק בעתירה

לסעד הצהרתי ביחס לעילות שנוצרו קודם ליום 10 במאי 1996. בית המשפט קבע כי העילות שניתן יהיה לדון בהן במסגרת זו

הינן "בנושא הסדר הכובל וסוגית הביטוחים השונים". 

על החלטה זו תלויים ועומדים בבית המשפט העליון ערעורים מטעם בלמ"ש, כל אחד מהבנקים למשכנתאות הנתבעים

האחרים והתובעים. בהתאם להחלטה של בית המשפט העליון ביצועה של החלטת בית המשפט המחוזי עוכב. לפיכך התביעה

לא תתברר עד למתן החלטה ע"י בית המשפט העליון בכל הערעורים.

לדעת הנהלת הבנק, בהסתמך על דעת הנהלת בלמ"ש, המתבססת על חוות דעת היועצים המשפטיים של בלמ"ש, בשלב זה

לא ניתן להעריך את סיכויי הערעורים.

ביום 10 ביוני 2003 הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו נגד בלמ"ש בקשה נוספת לאישור תביעה ייצוגית שעניינה4.2

גביית יתר נטענת מלווים שנטלו הלוואות בריבית משתנה. הבקשה והתביעה שצורפה אליה מנוסחות באופן בלתי ברור אך

עולה מהן כי קיימת חפיפה (לפחות חלקית) בינן לטענות שעמדו ביסוד ההליך המתואר בסעיף 3.2 לעיל, לסעדים שהתבקשו בו

ולקבוצה שהתבקש ייצוגה.

סכום התביעה הייצוגית שהתבקש אישורה מוערך על ידי המבקשים בכ-90 מיליון ש"ח.

לאור החפיפה (הלפחות חלקית) בין הבקשה לאישור תביעה ייצוגית הנסקרת כאן לבין הבקשה לאישור תביעה ייצוגית

שנסקרה בסעיף 3.2 לעיל, הוסכם בין הצדדים על עיכוב הליכים בתובענה עד לאחר בירור הערעור שהוגש בהליך המתואר

בסעיף 3.2 לעיל. הסכמה זו הודעה לבית המשפט ובהתאם טרם הוגשה תגובה לבקשה לאישור תביעה ייצוגית.

לדעת הנהלת הבנק, בהסתמך על דעת הנהלת בלמ"ש, המתבססת על חוות דעת היועצים המשפטיים של בלמ"ש, לאור

השלב המוקדם של ההליך לא ניתן להעריך את סיכוייו.

כמו כן התנהלו נגד בלמ"ש בשנת 2005 ההליכים הבאים:(5)

כנגד בלמ"ש הוגשה בבית המשפט המחוזי בבאר שבע בקשה לאישור תביעה ייצוגית לפי חוק הבנקאות (שירות ללקוח),5.1

התשמ"א-1981.

המבקשים, שנטלו הלוואות מבלמ"ש, טענו כי בלמ"ש, גבה מהם, שלא כדין, "דמי ניהול" ו"דמי פתיחת תיק".

סכום התביעה הייצוגית שהתבקש אישורה היה, לטענת המבקשים, 166.545 מיליון ש"ח. 
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ביום 17 בנובמבר 2004 דחה בית המשפט המחוזי את הבקשה. ביום 12 בינואר 2005 הגישו המבקשים ערעור על ההחלטה.

ביום 9 במאי 2005 נדחה הערעור בשל אי הפקדת ערובה על ידי המערערים.

ביום 25 באוגוסט 1998 הוגשה לבית המשפט העליון, בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק, עתירה על ידי לשכת סוכני הביטוח5.2

בישראל והמועצה הישראלית לצרכנות, למתן צו על תנאי וצו ביניים נגד שר האוצר, היועץ המשפטי לממשלה, המפקח על

הבנקים, הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון, הממונה על ההגבלים העסקיים, טפחות בנק משכנתאות לישראל בע"מ,

משכן בנק הפועלים למשכנתאות בע"מ, בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ ובלמ"ש.

בעתירה התבקש בית המשפט להורות לשר האוצר לנמק מדוע אינו מורה למפקח על הבנקים או ישירות לבנקים למשכנתאות

להפסיק עיסוקם או להימנע מעיסוקם בתיווך לעסקי ביטוח, ומדוע אינו מורה לממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון להורות

לחברות הביטוח בישראל להימנע מקבלת עסקי ביטוח בתיווך הבנקים למשכנתאות ומלשלם לאלה, במישרין או בעקיפין,

עמלות בעד תיווכם לעסקי הביטוח. כן התבקש בית המשפט להורות למפקח על הבנקים ולממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון,

לבצע את הפעולות כמפורט לעיל. בנוסף התבקש בית המשפט להורות ליועץ המשפטי לממשלה לנמק מדוע אינו מורה לפתוח

נגד הבנקים למשכנתאות והפועלים בשמם בחקירה פלילית בשל עיסוקם בתיווך לעסקי ביטוח ומדוע אינו מורה להעמידם לדין

בשל עיסוקם כאמור.

בעתירה התקיימו הליכים שונים בהם הגישו הצדדים השונים את עמדותיהם. בין היתר נתן בית המשפט הגבוה לצדק, ביום 2

בפברואר 2000, צו על תנאי, לפיו על רשויות המדינה — המשיבות בעתירה, לנמק מדוע לא יפעלו להפסקת עיסוקם של הבנקים

למשכנתאות בתיווך בעסקי הביטוח כל עוד לא הוסדרה הפעילות האמורה בדין. מעת לעת הגישו רשויות המדינה הודעות לבית

המשפט בהן פורטו הליכי ההסדרה של הפעילות האמורה.

בחודש פברואר 2005 פורסמה הצהרת מדיניות משותפת של המפקח על הבנקים והמפקח על הביטוח המתווה את עקרונות

שיווק ביטוח חיים ומבנה כבטוחה להלוואה לדיור על ידי תאגיד בנקאי. על פי הצעה זו, החל מיום 1 באוקטובר 2005 שיווק

פוליסות הביטוח בסניפי התאגיד הבנקאי ייעשה אך ורק על ידי סוכנות ביטוח מורשית באמצעות עמדה אלקטרונית לא מאוישת

שתשמש אך ורק לעניין ביטוח אגב הלוואה לדיור. סוכנות הביטוח תהיה בבעלותו המלאה של התאגיד הבנקאי (כשבנסיבות

מיוחדות תותר בעלות משותפת של תאגידים). יצוין, כי החל מיום 1 בינואר 2004 מכירת ביטוח חיים ללקוחות חדשים של

בלמ"ש וללקוחות אחרים המעוניינים בכך אכן נערכת באמצעות סוכנות ביטוח בבעלות מלאה של בלמ"ש והחל מיום 1 בינואר

2005 מכירת ביטוח נכס ללקוחות חדשים של בלמ"ש וללקוחות אחרים המעוניינים בכך נעשית באמצעות סוכנות זו.

ביום 10 באוגוסט 2005 פורסם חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה),

התשס"ה-2005. החוק מאפשר לבנק לשלוט, בתנאים המנויים בו, בתאגיד שהוא סוכן ביטוח.

בעקבות קבלת החוק האמור לעיל, ביקשו העותרות לדחות את העתירה וזו נדחתה ביום 17 באוגוסט 2005.

לעמיתי חלק מקופות הגמל המנוהלות על ידי קבוצת בנק לאומי ניתנה ערבות להבטחת החזר סכומי הקרן המקוריים שהופקדו המסתכמים(י)

ב-31 בדצמבר 2005 בערכים נומינליים ב- 9,470 מיליון ש"ח (ב-31 בדצמבר 2004 — 10,097 מיליון ש"ח). ערך הנכסים של הקופות הנ"ל

ליום 31 בדצמבר 2005 מסתכם ב- 26,630 מיליון ש"ח. על עמיתים אשר הצטרפו לקופות הגמל הנ"ל, החל מ-31 באוגוסט 1994, חלה

ערבות זו רק מתום שלוש שנים מהצטרפותם. הסכומים שנצברו בקופות הגמל לזכותם של העמיתים כאמור והנמוכים מסך הפקדותיהם

הנומינליות הינם כ-84 אלפי ש"ח ב-31 בדצמבר 2005. השווי ההוגן של ההתחייבויות הנ"ל ליום 31 בדצמבר 2005 אינו מהותי.

על פי תקנות קופת התגמולים של פקידי הבנק, התחייב הבנק, כדי שיעמדו תמיד לרשות הקופה כספים במזומנים שיספיקו לתשלומי(יא)

הענקות לחבריה, להלוות לקופה את כל הכספים שתצטרך להם מזמן לזמן לשם תשלום סכומים שיגיעו לחברי הקופה לפי התקנות, בתנאי

שההלוואות תסולקנה לבנק מהכספים הראשונים שיכנסו לקופה ממקור כלשהו. הבנק הוסמך על ידי הקופה לעכב ולשמור למטרה זו

סכומים שיכנסו לטובת הקופה מתשלומי חבר, מתשלומי הבנק ומכל מקור אחר שהוא.

חברות מאוחדות של הבנק, משמשות כחברות לנאמנות, וכן מספר חברות מאוחדות בנקאיות עוסקות בעיסקי נאמנות. עסקים אלה כוללים(יב)

בעיקר: נאמנות על כספים, ניירות ערך ונכסי דלא ניידי, טיפול בכספי תרומות, מתנות והקדשים, תיווך בפיקדונות ובהלוואות, טיפול בהעברת

מניות וניהול חשבונות השקעות. כמו כן משמשות חלק מחברות אלו כנאמן של מחזיקי אגרות חוב וכנאמן לקרנות נאמנות.
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כתבי שיפוי(יג)

הבנק התחייב לשפות את החתמים והמפיצים באירופה להצעת המכר ולהנפקה של ניירות ערך של הבנק על פי תשקיף שפורסם(1)

ב-2002 (להלן —"התשקיף") כנגד כל סכום (בצרוף הוצאות) שיחוייבו לשלם על פי פסק דין של בית משפט או פשרה שהבנק מסכים לה

עקב קיומו של פרט מטעה בתשקיף או חוסר פרט העשוי להיות חשוב למשקיע סביר השוקל רכישת ניירות ערך המוצעים על פי

התשקיף או עקב תביעה על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 שעילתה נעוצה בתשקיף או נובעת ממנו ובלבד שהתביעה קשורה ו/או

נובעת ממעשי או ממחדלי הבנק. (לא נקבעה תקרה לשיפויים).

הבנק התחייב מראש לשפות את הדירקטורים שלו ואת נושאי המשרה האחרים בבנק בגין חבות כספית שתוטל עליהם ובגין הוצאות

התדיינות סבירות בקשר עם התשקיף, הפרטת הבנק והתשקיפים וההנפקות בערבות הבנק של חברת הבת בבעלות מלאה, לאומי

) החל משנת 1997. תקרת השיפוי הכוללת בקשר עם התשקיף נקבעה בסכום מירבי שלא”LII“אינטרנשיונל אינווסטמנטס נ.ו. (להלן: 

יעלה על התמורה ברוטו שתתקבל מהצעת המכר ומההנפקה לרבות תמורת מימוש אופציות או ניירות ערך אחרים, סך של כ-569 מיליון

ש"ח; במקרה של ההפרטה, על התמורה ברוטו שתתקבל מתהליך ההפרטה (לרבות תמורת הנפקה על ידי הבנק, אם משולבת

— על התמורה ברוטו שנתקבלה ו/או שתתקבלLIIבתשקיף בגין ההפרטה, ותמורת מימוש אופציות או ניירות ערך אחרים), ובמקרה של 

, (ליום 31 בדצמבר 2005, סך של כ-1,088 מיליון דולר).LIIהחל משנת 1997 לגבי LIIבהנפקות של 

הבנק התחייב מראש לשפות את לאומי חברה למימון בע"מ, חברה-בת בשליטתו המלאה (להלן — "החברה"), לצורך קיום שיפויים(2)

שנתנה החברה, בגין תשקיפים להנפקת כתבי התחייבות נדחים ואגרות חוב לציבור שהחברה פרסמה ב-2001, 2003, 2005 ושהחברה

תפרסם ב-2006 לדירקטורים ולנושאי משרה שלה וכן לעורכי-דין ההנפקות, בגין חבות כספית שתוטל עליהם בשל פעולה שעשו בתוקף

היותם נושאי משרה בחברה ו/או בתוקף מתן השרותים על ידיהם לחברה, בקשר לתשקיפים, ובגין הוצאות התדיינות סבירות. תקרת

השיפוי הינה בסך 9.8 מיליארד ש"ח.

כמו כן, הבנק נתן שיפוי ללאומי ליסינג והשקעות בע"מ ("החברה") בגין סכומים שהחברה תשלם לפי כתב שיפוי שהחברה הנפיקה

לעובד של הבנק, המשמש כדירקטור מטעמה בקרית שדות תעופה בע"מ, מעבר לסכומים שביכולתה לשלם.

הבנק התחייב מראש לשפות שני עובדים של הבנק בגין חבות כספית שתוטל עליהם והוצאות התדיינות סבירות בקשר עם כהונתם עד(3)

יום 1 בדצמבר 2005 כדירקטורים בגמביט תקשורת מחשבים בע"מ בה החזיק הבנק כ-16.9% מאמצעי השליטה עד אותו מועד. תקרת

השיפוי הכוללת נקבעה בגובה סך כל סכומי פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק שהיתה קיימת בבנק ביום 1

ביולי 1998 (לרבות הסכומים הניתנים להשבה על פי אותה פוליסה). תקרת השיפוי הינה בסך 200 מיליון ש"ח.

הבנק התחייב מראש לשפות את נושאי המשרה בבנק וזאת עקב מילוי תפקידם בבנק ובחברות בנות ואחרות מטעם הבנק וכן בגין(4)

רשימה של אירועים כמקובל במערכת הבנקאות בישראל, הכוללים בין היתר את הפעילות הבנקאית השגרתית של הבנק, הצעת ניירות

ערך לציבור על פי תשקיף ודיווחים לציבור ולרשויות הפיקוח. מימוש ההתחייבות לשיפוי בפועל מותנית בהתקיימותם של שני התנאים

המצטברים הבאים: (1) הסכום המירבי בגין מימוש השיפויים בפועל לכל נושאי המשרה בבנק ולנושאי משרה בחברות בנות בגין חבות

כספית שתוטל על מי מהם ובגין הוצאות התדיינות סבירות, בקשר עם האירועים הנ"ל, במצטבר, לא יעלה על 10% (עשרה אחוזים)

מההון העצמי של הבנק כהגדרתו בהוראה 313 להוראות המפקח על הבנקים, על פי המשתקף בדוחותיו הכספיים האחרונים של הבנק

שפורסמו סמוך לפני מועד מימוש השיפוי בפועל. ו-(2) הסכום המירבי בגין מימוש השיפויים בפועל לא יפגע ביחס ההון המזערי הנדרש

על פי הוראה 311 להוראות המפקח על הבנקים. ההתחייבות לשיפוי תחול רק לאחר שמוצו זכויות נושאי המשרה כלפי צד ג' (כגון

מבטח). עוד התחייב מראש הבנק לשפות את היועצת המשפטית לדירקטוריון הבנק, בגין מתן שירותים משפטיים לדירקטוריון, לבנק

ולדירקטורים כיועצת משפטית לדירקטוריון בנוסח דומה.

הבנק התחייב מראש לשפות את בעלי החוזים האישיים בבנק בדרגת עוזר מנכ"ל ומעלה שאינם נושאי משרה (להלן: "בעלי החוזים(5)

האישיים") וזאת עקב מילוי תפקידם בבנק ובחברות בנות ואחרות מטעם הבנק וכן בגין רשימה של אירועים כמקובל במערכת הבנקאות

בישראל בנוסח דומה להתחייבות הבנק לשיפוי בסעיף 4 לעיל. מימוש ההתחייבות לשיפוי בפועל מותנית בהתקיימותם של שני התנאים

המצטברים הבאים: (1) הסכום המירבי בגין מימוש השיפויים בפועל לכל נושאי המשרה בבנק, לנושאי משרה בחברות בנות ולבעלי

החוזים האישיים, בגין חבות כספית שתוטל על מי מהם ובגין הוצאות התדיינות סבירות, בקשר עם האירועים הנ"ל, במצטבר, לא יעלה

על 10% (עשרה אחוזים) מההון העצמי של הבנק כהגדרתו בהוראה 313 להוראות המפקח על הבנקים, על פי המשתקף בדוחותיו

הכספיים האחרונים של הבנק שפורסמו סמוך לפני מועד מימוש השיפוי בפועל, ו-(2) הסכום המירבי בגין מימוש השיפויים בפועל לא

יפגע ביחס ההון המזערי הנדרש על פי הוראה 311 להוראות המפקח על הבנקים. 
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הבנק התחייב מראש לשפות את נושאי המשרה בלאומי צרפת (מקודם בנק לאומי צרפת) וזאת בגין רשימה של אירועים הכוללים בין(6)

היתר את הפעילות הבנקאית השגרתית של לאומי צרפת, מיזוג או פיצול או חיסול של עסקי לאומי צרפת ועיסקאות עם בעלי עניין. תנאי

השיפוי, לרבות הסכום המירבי לשיפוי, הינם כאמור בעניין התחייבות הבנק לשיפוי בסעיף (4) לעיל. 

הבנק התחייב מראש לשפות את הנאמנים של קופת התגמולים של פקידי בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "הקופה") (ביניהם נושא(7)

משרה אחד בבנק) מנכ"ל ועובדי הקופה, בגין חבות כספית שתוטל על מי מהם ובגין הוצאות התדיינות סבירות בקשר עם כל החלטה או

פעולה (לרבות מחדל) בעבר או בעתיד בקשר אם תכנית פירוק קרן הביטוח של הקופה. מימוש ההתחייבות לשיפוי בפועל מותנית

בהתקיימותם של שלושת התנאים המצטברים הבאים: (1) הסכום המירבי בגין מימוש השיפויים בפועל לכל הנאמנים, המנכ"ל ועובדי

הקופה, במצטבר, לא יעלה על 20 מיליון ש"ח, כשסכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן, החל מיום 28 בנובמבר 2004 ועד למועד

השיפוי, ו-(2) הסכום המירבי בגין מימוש השיפויים בפועל לכל נושאי המשרה בבנק, נושאי המשרה בחברות בנות ולעובדי הבנק,

במצטבר, לא יעלה על 10% (עשרה אחוזים) מההון העצמי של הבנק כהגדרתו בהוראה 313 להוראות המפקח על הבנקים על פי

המשתקף בדוחות הכספיים של הבנק האחרונים שיפורסמו סמוך לפני מועד מימוש השיפוי בפועל, ו-(3) הסכום המירבי בגין מימוש

השיפויים בפועל לא יפגע ביחס ההון המזערי הנדרש על פי הוראה 311 להוראות המפקח על הבנקים. 

הבנק העניק פטור לנושאי המשרה בבנק ולבעלי החוזים האישיים, מאחריות בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות שלהם כלפי הבנק.(8)

הבנק העניק פטור דומה ליועצת המשפטית לדירקטוריון בקשר למתן השירותים המשפטיים הנזכרים בסעיף (4) לעיל.

הבנק התחייב לשפות את יצחק סוארי בע"מ ( להלן: "היועצים") בגין חבות לשלם לצד ג' כלשהו בקשר עם השרותים שינתנו לבנק על(9)

ידם מעבר לסכומי הגבלת אחריות שנקבעו בין הצדדים (פי שלושה מסכום שכר הטרחה) וכן התחייב להחזיר ליועצים הוצאות סבירות

שיוציאו היועצים עבור ייעוץ וייצוג משפטי וכיו"ב בקשר לכל תביעה, דרישה או הליכים אחרים שעילתם נובעת או קשורה בדרך כלשהי

בשירותים שניתנו על ידי היועצים לבנק, הכל בגין מתן שירותי ייעוץ כלכלי וליווי בהיערכות הבנק לביצוע הרפורמה בשוק ההון (לא

נקבעה תקרה לשיפוי).

הבנק התחייב לשפות את גולדמן זקס אינטרנשיונל (להלן: "גולדמן זקס") בגין חבות או הפסד שיוטלו או יגרמו להם וכן בגין הוצאות(10)

משפטיות ואחרות הנובעות מתביעה, הליך או חקירה אשר יוגשו נגדם על ידי צד ג' כלשהוא (לרבות בעלי מניות של הבנק), הכל בקשר

עם פעולת המינוי של גולדמן זקס כיועץ פיננסי של הבנק בקשר עם המכירה של חברות הבנות של הבנק אשר פועלות בשוק ההון (לא

נקבעה תקרה לשיפוי).

הבנק התחייב מראש לשפות את החתמים בפוליסות הביטוח של הקבוצה (ביטוח בנקאי, אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים(11)

ואחריות מקצועית) בגין הפסדים שיגרמו להם כתוצאה מהחלת החוק הישראלי על הפוליסות הנ"ל בנוגע לחברות בנות של הבנק

בחו"ל (לא נקבעה תיקרה לשיפוי).

בנק אגוד לישראל בע"מ(יד)
ממשלת ישראל והבנק התחייבו לשפות את קבוצת הרוכשים של השליטה בבנק אגוד לישראל בע"מ ("בנק אגוד") בגין ארועים חריגים(1)

שארעו בעבר בבנק אגוד. תקרת השיפוי הכוללת אינה עולה על סך של 41 מיליון ש"ח (8.9 מיליון דולר) וחלקו של הבנק 17 מיליון ש"ח

(3.7 מיליון דולר).

ביום 18 בנובמבר 1999 התקשר הבנק בהסכם ("ההסכם") עם שלמה אליהו אחזקות בע"מ ("אליהו"), נכסי שרודר בע"מ ("שרודר")(2)

לחייב אתPutוישעיהו לנדאו אחזקות (1993) בע"מ ("לנדאו") (להלן ביחד: "קבוצת השליטה"), במסגרתו ניתנה לבנק אופציה מסוג 

לחייב את הבנק למכור לקבוצת השליטהCall") ולקבוצת השליטה אופציה מסוג Putקבוצת השליטה לרכוש מהבנק ("אופצית 

") את כל אחזקותיו של הבנק בבנק אגוד — 5,703,618 מניות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כ"א, המהוות כ-11.5% מההון המונפקCall("אופצית 

והנפרע של בנק אגוד ביום 31 בדצמבר 2003.

הינו מחיר המשקף באופן יחסי את ההון העצמי, בהתאם לדוחות הכספייםPutעל פי הוראות ההסכם מחיר מימוש אופציית ה-

הרלבנטיים של בנק אגוד שיתפרסמו לאחרונה לפני מימוש אופציה ("הדוחות הקובעים") בצרוף הפרשי הצמדה וריבית שנתית צמודה

")Put, ("מחיר מימוש אופציית ה-Putבשיעור של 5% מסוף התקופה אליה מתייחסים הדוחות הקובעים ועד למועד מימוש אופציית ה-

בתוספת 5%, ובכפוףPutעל פי ההסכם שווה למחיר מימוש אופצית ה-Callובכפוף להתאמות מסויימות. מחיר מימוש אופצית ה-

להתאמות מסויימות. 
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באופן חלקי וזאת ביחס לחלקה של אליהו בלבד, למכירת 1/3 ממניות הבנקPutביום 17 בנובמבר 2003 מימש הבנק את אופציית ה-

בבנק אגוד (כ-4% מהון המניות באגוד), וזאת במסגרת ההסכם ולפי הסכמה בין כל הצדדים לו. לאחר שביום 30 במאי 2004 ניתן לאליהו

אישור המפקח על הבנקים לרכישה מהבנק של 3.85% מהון המניות בבנק איגוד, רכש אליהו מהבנק ביום 3 ביוני 2004 1,901,206 מניות

רגילות של בנק איגוד בתמורה לסך כולל של 41.7 מיליון ש"ח. 

Callואופציית ה-Putבמקביל נחתם הסכם בין הבנק, שרודר ולנדאו ביום 17 בנובמבר 2003 ("הסכם ההארכה") על הארכת אופציית ה-
שניתנו בהסכם ביחס ליתרת מניות אגוד המוחזקות על ידי הבנק ("יתרת המניות") וזאת לתקופה עד 17 בנובמבר 2010, במחיר

לגבי יתרת המניות יהיה על פי הקבועPutובתנאים כפי שנקבעו בהסכם ההארכה. בהסכם ההארכה נקבע כי מחיר מימוש אופציית ה-

בהסכם, אך לא יפחת ממחיר המשקף באופן יחסי את ההון העצמי של בנק אגוד על פי הדוחות הכספים המסוקרים של בנק אגוד

לתקופה המסתיימת ביום 30 ביוני 2003, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית שנתית צמודה בשיעור של 2% מיום 1 ביולי 2003 ועד למועד

אליו מתייחסים הדוחות הכספיים הקובעים ובצרוף הפרשי הצמדה וריבית שנתית צמודה בשיעור של 5% מסוף התקופה אליה

, ובכפוף להתאמות וניכויים מסוימים. כמו כן, נקבע בהסכםPutמתייחסים הדוחות הכספיים הקובעים ועד למועד מימוש אופציית ה-

, בתוספתPutלגבי יתרת המניות יהיה שווה למחיר שנקבע בהסכם ההארכה למימוש אופציית ה-Callההארכה כי מימוש אופציית ה-

7.5% ובכפוף להתאמות ולניכויים מסוימים. ההון העצמי של בנק אגוד ליום 30 ביוני 2003 היה 1,117 מיליוני ש"ח. במקרה של העברת

שליטה בבנק אגוד תבוצענה התאמות שונות במחירי מימוש האופציות לגבי יתרת המניות, על בסיס הדוחות הכספיים של בנק אגוד

לרביע שבו מומשו האופציות ועל פי הקבוע בהסכם ההארכה.

כרטיסי אשראי (טו)
בהסכם הפרדת הבעלות בחברת כ.א.ל. בין לאומי אחזקות פיננסיות בע"מ (שהינה חברה בבעלות מלאה של הבנק) (להלן — "לאומי(1)

אחזקות") לבין בנק דיסקונט שנחתם ביום 3 בינואר 2000 התחייבה לאומי אחזקות לשפות את בנק דיסקונט, בגין סכומים שונים

שכ.א.ל. ו/או דיינרס יחוייבו לשלם בגין ארועים שהוגדרו, לרבות בגין תביעות משפטיות על פי רשימה מוגדרת (לרבות תביעות ייצוגיות).

סכום השיפוי מוגבל בסכום התמורה ששולמה במסגרת העיסקה, בתוספת חלקה של לאומי אחזקות בדיבידנד שחולק ביום 4 בינואר

2000, בהתאמה ובניכויים מסוימים שנקבעו (כשסכום זה צמוד ונושא ריבית כמפורט בהסכם הפרדת הבעלות), ותשלומו כפוף לתנאים

שונים שנקבעו, כמפורט בהסכם הפרדת הבעלות. תקרת השיפוי בסעיף זה ליום 31 בדצמבר 2005 הינה כ-662 מיליון ש"ח.

בתאריך 18 במאי 2000 הגיעו הבנק, לאומי קארד, כ.א.ל., בנק דיסקונט, אלפא קארד, הבנק הבינלאומי ועורק זהב השקעות בע"מ(2)

להסכמה בדבר העקרונות שישררו בנוגע להנפקה וסליקה של כרטיסי ויזה בישראל במסגרת הסכם מקומי (להלן: "ההסכם"). 

ההסכם, אשר החיל על הצדדים לו את הוראות ההסכם המקומי מתאריך 7 ביולי 1998 בשינויים מסויימים, נחתם בעקבות רכישת

נכסים, ציוד ומערכות תפעול של אלפא קארד על ידי לאומי קארד. 

הממונה על הגבלים עסקיים העניק להסכם פטור, בתנאים, לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, במסגרת תיק פטור

3728 וזאת לתקופה של 4 שנים. תוקפו של פטור 3728 הוארך על ידי הממונה מעת לעת והוא ישאר בתוקף לתקופה של שנה מיום 

19 בפברואר 2006 או עד לגמר ההתדיינות בבקשה שהוגשה לבית הדין להגבלים עסקיים ביום 6 בספטמבר 2001, כמפורט להלן, 

לפי המוקדם. בין יתר התנאים על פי ההסכם בין הצדדים והפטור שניתן על ידי הממונה, נקבע מנגנון לקביעת עמלות המנפיק 

(Interchange fee) שישולמו על ידי הסולקים למנפיקים, התפלגותן ושיעורן וכן נקבעו שיעורי עמלות המנפיק והתפלגותן עד ליום ,

1 במרס 2001. 

הבנק ולאומי קארד החלו בהנפקת כרטיסי חיוב מסוג מאסטרקארד, וזאת בהמשך לדרישת הממונה שנכלל בתנאי פטור 4428 שהסדיר

את שיעור עמלת המנפיק עד ליום 9 בספטמבר 2001. המגעים עם הממונה ועם יתר הסולקים והמנפיקים של כרטיסי מאסטרקארד

בקשר להתקשרות בהסכם לסליקה צולבת גם של כרטיסים אלה (לרבות על ידי לאומי קארד) נמשכים. 

ביום 6 בספטמבר 2001, הגישו הבנק ולאומי קארד לבית הדין להגבלים עסקיים, בקשה לאישור הסדר כובל בקשר עם עמלות מנפיק

שישולמו על ידי הסולקים למנפיקים של כרטיסי ויזה, בשיעורים ובתנאים כפי שהוסכמו בהסכם חדש שנחתם בין הבנק, לאומי קארד,

בנק דיסקונט, כ.א.ל. והבנק הבינלאומי (להלן: "ההסכם החדש"), וכן בקשה למתן היתר זמני לפעול על פי ההסכם החדש. לאחר קבלת

המלצת הממונה מיום 7 בספטמבר 2001 נתן בית הדין להגבלים עסקיים ביום 9 בספטמבר 2001 היתר זמני ארעי כאמור. לבית הדין

להגבלים עסקיים הוגשו התנגדויות שונות מצד רשתות שיווק שונות לאישור ההסדר הכובל וכן הוגשו על ידיהן התנגדויות למתן ההיתר

הזמני ובקשות לביטול ההיתר הזמני הארעי. ביום 22 בדצמבר 2002 נתן בית הדין להגבלים עסקיים היתר זמני להסכם החדש. על פי

החלטת בית הדין, ההיתר הזמני יעמוד בתוקף עד להחלטה בבקשת אישור ההסכם החדש בהליך העיקרי.
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השיעור הממוצע של עמלות המנפיק, כפי שנקבע בהסכם החדש, הופחת בהשוואה לשיעור הממוצע של עמלות המנפיק כפי שנקבעו

באישור הממונה, וכן צומצמו הפערים בשיעורי עמלות המנפיק בין הקטגוריות השונות של בתי העסק.

הדיון בבקשת אישור ההסכם החדש טרם הסתיים. 

בעקבות טענות של רשות ההגבלים העסקיים לפיהן הופרו, כביכול תנאי ההיתר הזמני, (ושהוכחשו על ידי קבוצת לאומי ויתר הצדדים

להסדר) לאחר מגעים שהתקיימו עם הרשות, הגיעו הצדדים להסדר מוסכם בדבר הפחתה לתקופה קצובה של השיעור הממוצע של

עמלת המנפיק על ידי הפחתת שיעור העמלה בקטגוריה העליונה, וזאת מבלי שהצדדים מוותרים על טענותיהם במסגרת פשרה.

להסכמה ניתן תוקף של החלטה על ידי בית הדין להגבלים עסקיים ביום 25 בפברואר 2004.

ביום 1 בינואר 2006 הגישה סופרפארם (ישראל) בע"מ בקשה לביטול ההיתר הזמני. הבנק, לאומיקארד ויתר הצדדים להסדר הכובל

מתנגדים לבקשה. טרם התקבלה החלטת בית הדין בענין זה.

הורדת שיעורי עמלות המנפיק תשפיע לרעה על הכנסות הבנק כמנפיק. סך כל עמלות המנפיק שנתקבלו בבנק בשנת 2005 הסתכמו

בסך 59 מיליון ש"ח לעומת 53 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

בעקבות הודעתה של לאומי קארד, בדבר גביית עמלות חדשות ממחזיקי הכרטיס, פנה נציג הממונה ביום 28 בינואר 2002 ללאומי(3)

קארד בדרישה מפורטת לקבלת מסמכים, נתונים ומידע בנוגע לגביית עמלות אלה. כל אשר נתבקש על ידי הממונה הועבר על ידי לאומי

קארד לרשות כנדרש.

במסגרת הנפקת כרטיסי אשראי מסוג "לאומי ויזה" ללקוחות הבנק, הציע הבנק לחלק מלקוחותיו להצטרף למועדון "הנוסע הנאמן",(4)

שהינו מועדון משותף ללאומי קארד ואל-על, וזאת ללא תשלום דמי הצטרפות למועדון. בעקבות תקלה טכנית שארעה חויבו בטעות

כ-3,500 מלקוחות אלה בדמי הצטרפות.

עם היוודע הטעות פעל הבנק לאיתור כל אותם הלקוחות ולזיכוי חשבונם בסכום החיוב בתוספת מתאימה. בחודש מרס 2002 הודיע

המפקח על הבנקים לבנק, כי החומר הקיים אצלו בנושא זה הועבר לפרקליטות המדינה, על מנת שזו תשקול אם יש צורך לפתוח

בחקירת משטרה בנושא זה. 

הבנק התחייב כלפי ויזה הבינלאומית ליטול אחריות מלאה לביצוע הנאות של לאומי קארד את כל ההוראות והדרישות הכלולות בתקנון(5)

ויזה הבינלאומית כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, לבצע את כל הפעולות שיידרשו על מנת למלא את התחייבותו זו ולהודיע בכתב מיידית

לויזה בינלאומית על כל שינוי מהותי בהסכם שבין הבנק ולאומי קארד.

במהלך העסקים השוטף הוגשו כנגד לאומי קארד תובענות משפטיות לרבות בקשות לאישור תביעות ייצוגיות. לדעת הנהלת הבנק,(6)

בהסתמך על דעת הנהלת לאומי קארד המתבססת על חוות דעת היועצים המשפטיים של לאומי קארד באשר לסיכויי התובענות, לרבות

הבקשות לאישור התביעות הייצוגיות, נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות, במקום בו נדרשה הפרשה, לכיסוי נזקים כתוצאה

מתובענות כאמור.

החל בהליכים על פי דיני(OFT)במהלך חודש נובמבר 2005 קיבלה לאומי קארד הודעה מויזה אירופה כי המשרד למסחר הוגן הבריטי (7)

התחרות האנגליים כנגד ההסדר הנוהג באנגליה לגבי תשלום עמלות מנפיק בין סולקים של כרטיס אשראי מסוג ויזה באנגליה.

ו-48 חברים נוספים בארגון ויזה (וביניהםUKלויזה אירופה כי בכוונתו לקבוע כי ויזה אירופה, ויזה OFTבמסגרת הליכים אלה הודיע ה-

גם בנק לאומי) עברו על הוראות דיני התחרות האנגלים. לגופים האלה נתנה אפשרות להגיב (בעצמם או באמצעות ויזה אירופה)

לא ישתכנע בסמכותו להורותOFTולשכנעו כי ההסדר מותר ו/או כי פעולתם אינה נוגדת את הדין הרלבנטי. היה וה-OFTלקביעת ה-

על שינוי ההסדר הנוהג ולהטיל קנסות על החברים שהיו שותפים להסדר.

על פי הערכת היועץ המשפטי של ויזה אירופה, החשיפה של ויזה אירופה להליך נמוכה. מעבר לטענות ויזה אירופה בהליך, ללאומי

קארד טענות נוספות לגבי צירופו של בנק לאומי להליך (בנק לאומי ולאומי קארד לא היו צד להסכם המדובר ופעלו על פי חוקי ויזה

יכול להטיל לבין גובה ההפרה. לאורOFTבלבד). כמו כן היועץ המשפטי של ויזה אישר כי להבנתו יש קשר בין גובה הקנס אשר ה-

האמור לעיל, להערכת הנהלת הבנק, בהסתמך על דעת הנהלת לאומי קארד המתבססת על חוות דעת יועציה המשפטיים, החשיפה

לקנס בהליך אינה מהותית.
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OFTבבקשה למחוק מהודעתו של ה-OFTשעל אף שהליך זה אינו מקובל, תוכל ויזה לפנות ל-OFTויזה אירופה סיכמה עם ה-
) גופים אשר על פניו לא היה מקום לכלול אותם במסגרתו. לאומי קארד, בתאום עם ויזה אירופה, שלחה לויזה אירופהSO(הנקראת 

. בכוונת ויזה אירופה להכליל מסמך זה במסגרתSOמסמך המפרט את טענותיה מדוע מלכתחילה יש למחוק את בנק לאומי מה-

.OFTפנייתה האמורה ל-

לאחרונה נמסר ליועציה המשפטיים של לאומי קארד כי בעקבות הדיון המתנהל בימים אלה בבתי המשפט באנגליה בעניין הודעה דומה

את הטיפול בעניין עד תום הדיון בעניין מאסטרקארד והוא אינוOFT, הקפיא ה-UKבעניין מאסטרקארד OFTאשר הוגשה על ידי ה-

צפוי לחדש את הטיפול בעניין, לפי ההערכות, בשנה הקרובה.

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ (להלן — "מגדל אחזקות")(טז)
להלן פירוט של בקשות לאישור תובענות כייצוגיות בסכומים מהותיים שהוגשו נגד קבוצת מגדל.

בחודש ספטמבר 1999 הוגשה כנגד חברה מאוחדת — מגדל חברה לביטוח בע"מ (להלן — "מגדל") תביעה לבית המשפט המחוזי(1)

בחישוב הפרמיות בפוליסות ביטוח חיים. התובע שלו פוליסת ביטוח חיים של מגדלA49-52בתל-אביב בענין השימוש בלוחות תמותה 

טוען להפרת חובת אמון מצד מגדל ו/או הטעיה ו/או ניהול משא ומתן שלא בתום לב ו/או הפרת הסכם הביטוח ו/או הפרה של חובת

הגילוי ו/או הפרה של חובת תום הלב בשלב החוזי ו/או עשיית עושר ולא במשפט ו/או הטעיה בניגוד לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

ו/או ניצול של מצוקת התובע ו/או בורותו לפי חוק הגנת הצרכן ו/או תיאור מטעה לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981

("חוק הפיקוח") ו/או ניצול מצוקת התובע או בורותו או חוסר ניסיונו לפי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח. בית המשפט נתבקש בתביעה

להצהיר כי התובע זכאי לבטל את הסכמי הביטוח עם מגדל ו/או זכאי לכל הסעדים הנובעים מהפרת חוזה. יחד עם התביעה הוגשה

בקשה לאשרה כתביעה ייצוגית. תביעה דומה ובקשה דומה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית הוגשה נגד מגדל וחברות ביטוח אחרות

בשנת 1997 לבית המשפט המחוזי בירושלים ונמחקה לבקשת התובעים.

התובע ביקש לאשר את התביעה כייצוגית על פי תקנה 29 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 ("תקנה 29") ו/או על פי הוראות

פרק ו'1 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") ו/או עפ"י פרק ה'1 לחוק הפיקוח. 

בית המשפט המחוזי בתל-אביב דחה על הסף את התביעה ואת הבקשה לאשרה כייצוגית. התובע הגיש ערעור על החלטת הדחייה

לבית המשפט העליון. בית המשפט העליון קיבל את הערעור וקבע כי לא היתה הצדקה לדחיית התובענה כנגד מגדל (והבקשה

לאישורה כייצוגית) על הסף. התיק חוזר איפוא לבית המשפט המחוזי והוא ידון תחילה, במועד שייקבע, בבקשה לאישור התובענה

כייצוגית.

בדיון מקדמי ראשון שנערך המליץ בית המשפט לתובע למחוק מתביעתו את תקנה 29 וזאת בשל התפתחות פסיקתית חדשה. התובע

קיבל את המלצת בית המשפט ואכן הודיע שהוא מוחק את תקנה 29 מתביעתו.

מגדל הגישה בתחילת שנת 2004, בקשה לסלק על הסף את התביעה הייצוגית בכללותה, היות והתברר שלתובע עצמו אין עילה אישית,

כיוון שאין עוד ברשותו פוליסות כלשהן שהחישוב האקטוארי שנעשה בהן מבוסס על לוח התמותה "הישן". הבקשה נדחתה בהחלטת

בית המשפט. הדיון בבקשת האישור נקבע ליום 6 באפריל 2006, אלא אם כן בישיבת התזכורת יקבע אחרת.

להערכת הנהלת מגדל אחזקות, בהסתמך על יועציה המשפטיים, בשלב מקדמי זה — כאשר טרם נערך כל דיון בבקשת האישור, וכאשר

עדיין לא הוגשה תשובה מטעם מגדל לבקשת האישור — לא ניתן להעריך את מידת הסיכון שבהליך הנדון, לפיכך לא נכללה הפרשה

בדוחות הכספיים של קבוצת מגדל.

בחודש ספטמבר 2002, הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב תובענה כנגד מגדל (וכן, על ידי תובע נוסף, כנגד כלל חברה לביטוח(2)

בע"מ, להלן — "כלל") בקשר לביטוח החיים הקבוצתי, שבו מבוטחים לווי משכנתאות בבנקים למשכנתאות. התובעת, שלטענתה נטלה

הלוואת משכנתא מבנק לאומי למשכנתאות בע"מ (להלן — "הבנק"), טענה, כי במעמד החתימה על חוזה ההלוואה, הבנק הוסיף אותה

לרשימת הלווים של הבנק שחייהם בוטחו בפוליסת ביטוח חיים קבוצתית שהוציאה מגדל. לטענת התובעת, מגדל משלמת לבנק במהלך

תקופת הלוואתה, בגין ביטוח החיים האמור, עמלות או דמי השתתפות ברווחים בגין הלווים שהצטרפו לביטוח החיים הקבוצתי, וזאת,

לפי הנטען, בניגוד לסעיף 41 לחוק הפיקוח ובניגוד לתקנה 9 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי), התשנ"ג-1993

בשילוב עם סעיף 38 לחוק הפיקוח. לחלופין ובמצטבר, התובעת טוענת, כי מגדל ביצעה עוולה נזיקית של הפרת חובה חקוקה, מכוחו

של סעיף 63 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש), בשלמה עמלות כאמור לבנק.

התובעת ביקשה לאשר את התביעה כייצוגית לפי פרק ה'1 לחוק הפיקוח ותקנה 29 לתקנות סדר הדין האזרחי.
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באור 18 — התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות (המשך)

התובעת העריכה את סכום התביעה הכולל לחברי הקבוצה הנטענת (והכוללת גם מבוטחים בחברת כלל), במאות מליוני ש"ח.

בית המשפט מתבקש בתובענה להצהיר, כי תשלום העמלות (כהגדרתה של התובעת) לבנק נעשה שלא כדין, לאסור על מגדל לשלם

עמלות לבנק, וכן להשיב לכל אחד מחברי הקבוצה הנטענת את סכומי העמלות ו/או טובות ההנאה שנגבו מהם ושולמו לבנק, ולחלופין,

לשלם לכל אחד מחברי הקבוצה פיצוי בגין הנזק שנגרם לו, קרי, העמלה שנגבתה ממנו ושהועברה לבנק, והכל בצירוף ריבית בשיעור

של 16% לשנה, או הפרשי הצמדה וריבית, לפי הגבוה מביניהם, מיום תשלום כל אחת מהפרמיות.

בנוסף בית המשפט התבקש ליתן צו למתן חשבונות כנגד מגדל בדבר גובה הפרמיות שהועברו לבנקים למשכנתאות ומועד תשלומן וכן

פרטים אודות חברי הקבוצה.

ביום 3 באפריל 2003 הורה בית המשפט על עיכוב הליכים בתובענה, עד להכרעה בת.א (ת"א) 970/97 רוזין ואחרים נ' משכן בנק

הפועלים למשכנתאות בע"מ, שהוא ההליך הראשון שהוגש כנגד מספר בנקים למשכנתאות ושבמסגרתו מתעוררות סוגיות משפטיות

דומות לתובענה. בהתאם, לפי שעה, הליכי התובענה מעוכבים.

להערכת הנהלת מגדל אחזקות, בהתבסס על ייעוץ משפטי שקיבלה, בשלב זה לא ניתן להעריך את סיכויי התובענה והבקשה לאישורה

כייצוגית לגופן ואת היקף החשיפה. לפיכך, לא נכללה בדוחות הכספיים של קבוצת מגדל הפרשה בגין תובענה זו.

ביום 28 בדצמבר 2003 הוגשה כנגד מגדל תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו, יחד עם בקשה לאישור התביעה כתובענה(3)

לצורך קביעת הפרמיה(A49-52)ייצוגית. לטענת התובע, במשך עשרות שנים הסתירה מגדל את השימוש שעשתה בלוח חיים מיושן 

בביטוח חיים, וזאת למרות העלייה התלולה בתוחלת החיים וירידת שיעורי התמותה. כך, גם לטענת התובע, הסתירה מגדל את סכומי

העמלה שנכללו במחיר הפרמיה ו/או הפוליסה. כמו כן, בכל הנוגע לתשלום גמלאות, ששילמה מגדל למבוטחיה ואשר שיעורן מושפע אף

הוא מלוחות החיים, לא השתמשה מגדל בלוח חיים משנת 1952 אלא בלוחות מעודכנים, שכן השימוש בלוח המיושן, בו שיעור התמותה

גבוה יותר, היה מחייב אותה לשלם שיעור גמלה גבוה יותר למבוטחיה.

הבקשה לאישור התובענה כייצוגית הוגשה על פי חוק הגנת הצרכן ו/או על פי הוראות תקנה 29.

הואיל ובסוגיית לוח התמותה הוגשה בקשה לאישור תביעה יצוגית דומה, הגישה מגדל בקשה לעיכוב ההליכים בתביעה ובבקשה. אם

תעוכב התביעה והבקשה, היא לא תידון ולו עד שיסתיים הדיון בתביעה הקודמת שהוגשה בעניין זה. בהחלטה מיום 27 באוקטובר 2004

קבע בית המשפט כי מאחר ותיק התביעה היצוגית לא עומד להיקבע לדיון בעתיד הקרוב, הרי שהבקשה לעיכוב הליכים הינה, בשלב

זה, תיאורטית בלבד. לאור החלטת בית המשפט, עתרה מגדל בבקשה להארכת המועד להגשת תשובתה עד שיקבע מועד דיון בבקשה

לאישור התובענה כייצוגית, ובקשתה זו נתקבלה. עד כה טרם נקבע מועד לדיון בבקשה לאישור.

בהחלטה מיום 7 באוקטובר 2005, הורה רשם בית המשפט המחוזי על גילוי מסמכים במסגרת בקשת האישור. מגדל הגישה ערעור

בנימוק שבשלב זה, וכל עוד לא הוגשה תגובה לבקשת האישור, אין עליה חובה להגיש תצהיר גילוי מסמכים. בית המשפט דחה את

הערעור ובהתאם להחלטתו הוגש תצהיר גילוי מסמכים מטעם מגדל.

להערכת הנהלת מגדל אחזקות, בהסתמך על יועציה המשפטיים, בשלב מקדמי זה, בטרם נערך כל דיון מקדמי בבקשת העיכוב או

בבקשת האישור, לא ניתן להעריך את מידת הסיכון שבהליך הנדון. לפיכך, לא נכללה בדוחות הכספיים של קבוצת מגדל הפרשה בגין

תביעה זו.

בין הבנק לבין אפריקה ישראל להשקעות בע"מ נחתם ביום 31 באוגוסט 2003 הסכם אופציות, אשר במסגרתו (וכפי שתוקן לאחר חתימתו)(יז)

למכור לאפריקה ישראל את כל מניותיו באפ-שר בע"מ (20% ממניות אפ-שר בע"מ) וזאת בכל עת עד ליוםPutמוקנית לבנק אופציה מסוג 

יקבע על פי הערכת שווי שתיעשה ובהתאמות מסוימות.8Put במרס 2006. מחיר המימוש של אופצית ה-

לרכוש מהבנק את מניותיו באפ-שר וזאת בכל עת החלCallכמו כן במסגרת ההסכם, על תיקוניו, הוקנתה לאפריקה ישראל אופציה מסוג 

יקבע על פי הערכת שווי שתיעשה בהתאמות מסוימותCallמיום 1 באוקטובר 2005 ועד ליום 8 במרס 2006. מחיר המימוש של אופציית ה-

ובתוספת סך השווה ל-7.50% מהסכום האמור.
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באור 18 — התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות (המשך)

במסגרת ארגון מחדש של אחזקות אפריקה ישראל להשקעות בע"מ הועברו מניותיה באפ-שר בע"מ לאפריקה ישראל נכסים בע"מ, שהינה

חברה בת בשליטתה של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ. ביום 22 ביולי 2004 חתמה אפריקה ישראל נכסים בע"מ על התחייבות כלפי

הבנק לפיה היא מקבלת על עצמה את כל התחייבויות אפריקה ישראל להשקעות בע"מ כלפי הבנק על פי הסכם האופציות הנ"ל.

מכח הסכם האופציות. מועד המימוש נקבע ליום Putביום 8 במרס 2006 הודיע הבנק לאפריקה ישראל נכסים בע"מ על מימוש אופציית ה-

9 באפריל 2006 בתמורה לסך של 51.4 מיליון ש"ח.

בין הבנק לבין אפריקה ישראל לבין אפריקה נכסים בע"מ נחתם ביום 22 ביולי 2004 הסכם אופציה לפיו הוקנתה לבנק זכות לרכוש בהקצאה(יח)

5% ממניות אפריקה נכסים. ביום 29 בדצמבר 2005 מימש הבנק, באמצעות לאומי ושות' בית השקעות בע"מ (לו הומחו זכויות הבנק על פי

הסכם האופציה) את האופציה ורכש 631,579 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של אפריקה נכסים תמורת סכום של 78 מיליון ש"ח. 

למכור את מניותיו באפריקה נכסים לאפריקה ישראל אם התקיימו שני התנאיםPutבמסגרת ההסכם הוקנתה ללאומי ושות' אופציה מסוג 

המצטברים הבאים: (1) הבנק מכר את כל מניותיו באפריקה ישראל; ו-(ב) מניות אפריקה נכסים חדלו להיות רשומות בבורסה לניירות ערך

ניתנת למימוש על ידי לאומי ושות' בכל עת החל מהמועד בו מכר הבנק את מניותיו באפריקה ישראל ועדPutבתל-אביב בע"מ. אופציית ה-

"). מחיר המימוש יקבע על פי הערכת שווי שתיעשה ובהתאמות מסוימות.Putלתום שישה חודשים ממועד זה ("תקופת אופציית ה-

ולאומי ושות' בחר שלא לממשה, מוקנית לאפריקהPutעוד קובע ההסכם כי במקרה בו קמה ללאומי ושות' הזכות לממש את אופציית ה-

לרכוש מלאומי ושות' את כל החזקותיו באפריקה נכסים וזאת בכל עת עד לתום שלושה חודשים מתום תקופתCallישראל אופציה מסוג 

יקבע על פי הערכת שווי שתיעשה ובהתאמות מסוימות ובתוספת סך השווה ל-7.5% מהסכוםCall. מחיר מימוש אופציית ה-Putאופציית ה-

האמור.

בנוסף, במסגרת הסכם זה נקבע כי כל עוד לאומי ושות' יחזיק מספר מניות אפריקה נכסים השווה למספר מניות האופציה, מוקנית לו הזכות

למנות דירקטור אחד לדירקטוריון אפריקה נכסים.

עוד יצויין כי הואיל וביום 21 בספטמבר 2004 פירסמה אפריקה נכסים תשקיף על פיו הוצעו לציבור, בין היתר, מניות בחברה, קיבלה על

עצמה לאומי ושות' שלא למכור מניות של אפריקה נכסים, אלא בהתאם להוראות החסימה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

בהתאם להנחיות הבורסה נרשמו המניות שנרכשו על ידי לאומי ושות' ע"ש נאמן אשר ישמש כנאמן עבור לאומי ושות' במהלך תקופת

החסימה לענין החזקה במניות שנבעו ממימוש האופציה וזאת בהתאם להסכם נאמנות מיום 27 בספטמבר 2004.

רכישת בנק ברומניה(יט)
, על(Eurom Bank S.A)("קולל") שהינה בעלת שליטה בבנק יורום .Kolal B.V.S.Cביום 31 באוקטובר 2005 חתמו הבנק וחברת 

הסכם על פיו ירכוש הבנק מאת קולל מניות המהוות 95% מהון המניות המונפק והנפרע של יורום. תמורת המניות ישלם הבנק לקולל בעת

השלמת העיסקה כ-41.7 מיליון דולר ארה"ב.

השלמת העיסקה כפופה לעמידה בתנאים מתלים, בין היתר, קבלת היתרים מאת רשויות הפיקוח בישראל וברומניה ומחיקת מניות יורום

מהמסחר בבורסה ברומניה.

יורום הינו תאגיד בנקאי ברומניה, המפעיל כ-35 סניפים ומשרדים, ועוסק בפעילות פיננסית מגוונת הכוללת, קבלת פיקדונות, מתן אשראי,

סחר בינלאומי ופעילות במט"ח. 

בדבר ההתקשרויות למכירת שני תאגידי החזקה ריאליים ראה באור 6(ג).(כ)

בדבר עיסקאות שביצע הבנק בעקבות חקיקת הרפורמה בשוק ההון ראה באור 6(ג)2.
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באור 19 — בעלי ענין וצדדים קשורים של הבנק והחברות המאוחדות שלו

כללי(א)

החל מיום 31 באוקטובר 1993, מדינת ישראל בעלת מניות בבנק. ביום 31 בדצמבר 2005 החזיקה המדינה ב-14.79% (31 בדצמבר 2004 — 36.29%

ובדילול מלא 34.78%) מההון המונפק של הבנק. הבנק פטור מהצגת יתרות של המדינה ושל חברות שבשליטתה ובהתאם לכך לא ניתנו להלן

היתרות שלהן.

להלן תיאור הירידה בהחזקות המדינה בבנק בשנת 2005:

לאחר מימוש אופציות הרכישה (סדרה 7) שהמדינה הנפיקה לציבור בנובמבר 2002, ירדה החזקת המדינה ב-2 בינואר 2005 ל-34.78% מההון

המונפק של הבנק. ביום 1 במרס 2005, מכרה המדינה 6.5% מההון המונפק של הבנק וביום 26 ביולי 2005 מכרה המדינה 3.5% נוספים מההון

("ברנע") 9.99% מהון הבנק. מתוך.Barnea Investments B.Vהמונפק של הבנק. ביום 24 בנובמבר 2005, ("מועד המכירה") מכרה המדינה ל-

המניות הנרכשות, מניות המהוות 4.99% מהון המניות של הבנק מוחזקות בנאמנות, וברנע והנאמן חתמו על ייפוי כח המסמיך את הועדה שמונתה

בהתאם לסעיף 12 לחוק המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה), תשנ"ד-1993 ("הועדה"), כולל מי שיבוא במקום ועדה זו בתפקידה כאמור,

כפי שיקבע על ידי החוק האמור, או כל אדם אחר ששר האוצר יסמיך (1) להשתתף בכל האסיפות של הבנק ולהצביע בהן מכח המניות האמורות

וכן, (2) לממש את הזכות למנות דירקטורים בהתייחס לכל המניות של הבנק המוחזקות על ידי ברנע.

כמו כן, העניקה הממשלה לברנע אופציה לרכישת 10.01% נוספים מהון הבנק בהתאם לתנאי כתב האופציה שנחתם בין הממשלה, לבין נכסים מ.י.

בע"מ ולבין ברנע ב-23 בנובמבר 2005 ("כתב האופציה"), ובכפוף, בין היתר, לקבלת כל ההיתרים הדרושים לרכישת המניות והשליטה בבנק מבנק

ישראל ומיתר רשויות הפיקוח הרלבנטיות בארץ ובחו"ל. האופציה, אשר נכנסה לתוקפה במועד המכירה, ניתנת למימוש 180 יום ממועד המכירה,

בכפוף להארכה של עד עוד 12 חודשים. האופציה תפקע, בין היתר, במקרה ששיעור המניות שבבעלות ברנע יפחת מ-7.5% מההון המונפק של

הבנק, כתוצאה מהעברת מניות על ידי ברנע (בין אם מדובר במניות המוחזקות ישירות בידי ברנע ובין אם במניות המוחזקות על ידי הנאמן הנזכר

לעיל).

לתאריך אישור הדוחות הכספיים, מחזיקה המדינה ב-14.79% מההון המונפק של הבנק (בדילול מלא — 13.96%), וב-19.78% מזכויות ההצבעה

בבנק (בדילול מלא — 18.66%). 

ליום 31 בדצמבר 2005, החזיקה שלמה אליהו אחזקות בע"מ וחברות בנות וקשורות שלה ("קבוצת אליהו") ב-9.98% (31 בדצמבר 2004

ב-9.9969%) מההון המונפק של הבנק. ביום 2 בינואר 2005, מימשה אליהו חברה לביטוח בע"מ את אופציות הרכישה (סדרה 7) שהיו ברשותה, כך

שהחזקת קבוצת אליהו בבנק עלתה מ-9.9969% ל-11.4%. ביום 3 בפברואר 2005 מכרה קבוצת אליהו 20 מיליון מניות של הבנק והחזקתה בבנק

ירדה ל-9.98% מההון המונפק. ביום 19 בינואר 2006 רכשה אליהו חברה לביטוח בע"מ 194,131 מניות והחזקת קבוצת אליהו שבה ל-9.9969%.

ביום 31 בדצמבר 2005 ו-31 בדצמבר 2004, החזיקה אוצר התישבות היהודים בע"מ ביחד עם חברת י.ק.ט לנאמנות בע"מ ב-5.07% מההון

המונפק של הבנק.



באור 19 — בעלי ענין וצדדים קשורים של הבנק והחברות המאוחדות שלו (המשך)

יתרות על בסיס מאוחד(ב)

סכומים מדווחים

31 בדצמבר 2005

צדדים קשורים המוחזקים על ידי הבנקבעלי ענין

חברות דירקטורים ומנהל מחזיקי

אחרים (ז)כלולותאחרים (ו)כללי ראשי (א)(ב)מניות

היתרהיתרההיתרהיתרההיתרהיתרההיתרהיתרההיתרהיתרה

הגבוההליום 31הגבוההליום 31הגבוההליום 31הגבוההליום 31הגבוההליום 31

ביותר (ג)בדצמברביותר (ג)בדצמברביותר (ג)בדצמברביותר (ג)בדצמברביותר (ג)בדצמבר

(במיליוני ש"ח)

נכסים:

1818--9393--8181ניירות ערך (ד)

3,5873,5872,0662,164--66112-אשראי לציבור

--2,0642,064------השקעות בחברות כלולות (ד)

44292966--1-נכסים אחרים

התחייבויות:

481571419-1661,9602,3844,2735,900פיקדונות הציבור

118--1213----פיקדונות מבנקים

אגרות חוב, שטרי התחייבות 
146181254638638-----וכתבי התחייבות נדחים

735352324---35התחייבויות אחרות

14214235931102,2242,2744701,510סיכון אשראי בסעיפים חוץ מאזניים (ה)

כולל בני זוגם וקטיניהם ותאגידים בשליטתם.(א)
ב-31 בדצמבר 2005 החזיקו הדירקטורים והמנהל הכללי הראשי ב-60,547 ש"ח ערך נקוב ממניות הבנק.(ב)
היתרה הגבוהה ביותר, על בסיס היתרות לסופי חודשים.(ג)
לגבי הפרוט ראה באור 3 ניירות ערך ובאור 6 השקעות בחברות כלולות.(ד)
סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות החבות של לווה.(ה)
כולל תאגידים אחרים בשליטת בעלי עניין וחברות כלולות.(ו)
כולל יתרות בגין קופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות נאמנות.(ז)
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באור 19 — בעלי ענין וצדדים קשורים של הבנק והחברות המאוחדות שלו (המשך)

יתרות על בסיס מאוחד (המשך)(ב)

סכומים מדווחים

31 בדצמבר 2004

צדדים קשורים המוחזקים על ידי הבנקבעלי ענין

חברות חברות-בנותדירקטורים ומנהל מחזיקי

אחריםכלולות שלא אוחדו (ז)אחרים(ו)כללי ראשי (א)(ב)מניות 

היתרהיתרההיתרהיתרההיתרהיתרההיתרהיתרההיתרהיתרההיתרהיתרה

הגבוההליום 31הגבוההליום 31הגבוההליום 31הגבוההליום 31הגבוההליום 31הגבוההליום 31

ביותר (ג)בדצמברביותר (ג)בדצמברביותר (ג)בדצמברביותר (ג)בדצמברביותר (ג)בדצמברביותר (ג)בדצמבר

(במיליוני ש"ח)

נכסים:

18114--- (ח)- (ח)----5252ניירות ערך (ד)

3,4633,4852,5463,155--61568022-43אשראי לציבור

השקעות בחברות 
--1,7541,754--------כלולות (ד)

23894444------39נכסים אחרים

התחייבויות:

28428417181312059801,1632,5262,526163367פיקדונות הציבור

819----------פיקדונות מבנקים

אגרות חוב, שטרי 
התחייבות וכתבי 
--126130461482252252----התחייבות נדחים

217150312-----3-התחייבויות אחרות

סיכון אשראי בסעיפים
171,3662,0831,3911,507---368524חוץ מאזניים (ה)

כולל בני זוגם וקטיניהם ותאגידים בשליטתם.(א)
ב-31 בדצמבר 2004 החזיקו הדירקטורים והמנהל הכללי הראשי ב-67,725 ש"ח ערך נקוב ממניות הבנק.(ב)
היתרה הגבוהה ביותר, על בסיס היתרות לסופי רבעונים.(ג)
לגבי הפרוט ראה באור 3 ניירות ערך ובאור 6 השקעות בחברות כלולות.(ד)
סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות החבות של לווה.(ה)
כולל תאגידים אחרים בשליטת בעלי עניין וחברות כלולות.(ו)
כולל יתרות בגין קופות גמל וקרנות השתלמות.(ז)
הוצג מחדש.(ח)
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באור 19 — בעלי ענין וצדדים קשורים של הבנק והחברות המאוחדות שלו (המשך)

תמצית תוצאות עסקיות עם בעלי ענין וצדדים קשורים(ג)

סכומים מדווחים

2005

צדדים קשורים המוחזקים על ידי הבנקבעלי ענין

חברות חברות בנותדירקטורים מחזיקי 
אחרים (ג)כלולותושלא אוחדאחריםומנהל כללימניות

(במיליוני ש"ח)

הפסד) מפעולות מימון רווח (
(128)(18)-(21)-28לפני הפרשה לחובות מסופקים (א)

44-48674--הכנסות תפעוליות ואחרות

661-----מזה: דמי ניהול ושירותים

-(12)-(4)(21)-הוצאות תפעוליות ואחרות (ב)

19-18546(21)28סך הכל

2004

צדדים קשורים המוחזקים על ידי הבנקבעלי ענין

חברות חברות-בנותדירקטורים מחזיקי
אחריםכלולות (ג)ושלא אוחדאחריםומנהל כללימניות 

(במיליוני ש"ח)

רווח (הפסד) מפעולות מימון 
77128(70)(18)-41לפני הפרשה לחובות מסופקים (א)

11715129--הכנסות תפעוליות ואחרות

--162---מזה: דמי ניהול ושירותים

-(12)--(19)-הוצאות תפעוליות ואחרות (ב)

101116157(17)(19)41סך הכל

פרוט בסעיף (ה) להלן.(א)
פרוט בסעיף (ד) להלן.(ב)
כולל יתרות בגין קופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות נאמנות (ב-2004 קופות גמל וקרנות השתלמות בלבד).(ג)

הטבות לבעלי ענין(ד)

20052004

דירקטורים ומנהל כללידירקטורים ומנהל כללי

מספרמספר
מקבליסךמקבליסך

הטבותהטבותהטבותהטבות

סכומים מדווחיםסכומים מדווחים

(במיליוני ש"ח)(במיליוני ש"ח)

10272בעלי ענין המועסקים בתאגיד או מטעמו (א) (ב)

316 (ג)317 (ג)דירקטורים שאינם מועסקים בתאגיד או מטעמו (א)

דירקטורים ונושאי משרה בוטחו על ידי הבנק במסגרת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק ובחברות מוחזקות.(א)
פרמיית הביטוח הכוללת הסתכמה בסך 7,587 אלפי ש"ח (2004 — 8,869 אלפי ש"ח).

לא כולל הוצאות מס שכר.(ב)
הסכומים: 2,998 אלפי ש"ח בשנת 2005 לעומת 2,527 אלפי ש"ח בשנת 2004.(ג)
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באור 19 — בעלי ענין וצדדים קשורים של הבנק והחברות המאוחדות שלו (המשך)

תוצאות פעולות מימון (לפני הפרשה לחובות מסופקים) בעיסקאות של הבנק (ה)
וחברות מאוחדות עם בעלי ענין וצדדים קשורים

סכומים מדווחים

200520042003

מזה:מזה:מזה:
חברות חברות חברות

כלולותמאוחדכלולות מאוחדכלולותמאוחד
וחברות בתוחברות בת
(א)ושלא אוחד(א)ושלא אוחד

(במיליוני ש"ח)

א) בגין נכסים

313190301163269113מאשראי לציבור

---1--מפיקדונות בבנקים

ב) בגין התחייבויות

(111)(211)(148)(169)(124)(301)על פיקדונות הציבור

-(1)----על פיקדונות מבנקים

(65)(77)(46)(55)(21)(63)על אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

ג) בגין מכשירים נגזרים

ALM(24)16628(41)(25)הכנסות (הוצאות) נטו בגין מכשירים נגזרים 

--77--הכנסות (הוצאות) נטו בגין מכשירים נגזרים אחרים

ד) אחר

637363עמלות מעסקי מימון

-1----הכנסות מימון אחרות

----(67)(70)הוצאות מימון אחרות

רווח (הפסד) מפעולות מימון 
(85)(54)1587(18)(139)לפני הפרשה לחובות מסופקים

כולל יתרות בגין קופות גמל וקרנות השתלמות.(א)



באור 20 — רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים
סכומים מדווחים

200520042003

(במיליוני ש"ח)

(א)(א) בגין נכסים 

13,5259,5586,350מאשראי לציבור

(49)10125מאשראי לממשלות

111202484מפיקדונות בבנק ישראל ומזומנים

(76)1,383355מפיקדונות בבנקים

3,1011,508175מאגרות חוב 

18,22111,6486,884סך הכל בגין נכסים

(א)(ב) בגין התחייבויות

(3,743)(5,948)(10,173)על פיקדונות הציבור

(26)(84)(199)על פיקדונות מממשלות

(17)(8)(5)על פיקדונות מבנק ישראל

(26)(272)(288)על פיקדונות מבנקים

על אגרות חוב, שטרי התחייבות
(11)(481)(1,172)וכתבי התחייבות נדחים 

(3,823)(6,793)(11,837)סך הכל בגין התחייבויות

(ג) בגין מכשירים נגזרים ופעילויות גידור

1212(5)חלק לא אפקטיבי ביחסי הגידור (ב)

8361,931(599)(ג)ALMהכנסות (הוצאות) נטו בגין מכשירים נגזרים 

181827הכנסות נטו בגין מכשירים נגזרים אחרים

8661,970(586)סך הכל בגין מכשירים נגזרים ופעילויות גידור

(ד) אחר

253247244עמלות מעסקי מימון

599462641הכנסות מימון אחרות (ד)

59(71)(22)הוצאות מימון אחרות

830638944סך הכל אחר

6,6286,3595,975סך כל הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

159(38)מזה: הפרשי שער, נטו

כולל מרכיב אפקטיבי ביחסי הגידור.(א)
למעט מרכיב אפקטיבי ביחסי הגידור.(ב)
מכשירים נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, אשר לא יועדו ליחסי גידור.(ג)

לפי הנחיות בנק ישראל, רוב העיסקאות במכשירים נגזרים אינן נחשבות כעיסקאות גידור, מאחר ולפי ההנחיות עיסקה נחשבת כעיסקת גידור רק במקרה שיש
נכס ספציפי או התחייבות ספציפית ועיסקת הגידור עונה על מבחני התאמה מחמירים.

נזקפות לדוח הרווח וההפסד על בסיס צבירה, בעוד שהכנסות והוצאות של(ALM)ההכנסות וההוצאות של הנכסים וההתחייבויות המגודרים גידור כללי 
עיסקאות במכשירים נגזרים נזקפות לפי שווי שוק (או "שווי הוגן", בהעדר שוק). לפיכך קיימת אי התאמה בין רישום הכנסות/הוצאות של הפריטים המגודרים

בגידור כללי לבין רישום הכנסות והוצאות של המכשירים הנגזרים על כן, יש לראות את תוצאות הפעולות ביחד עם ההכנסות/הוצאות הריבית בגין הנכסים
וההתחייבויות. ראה באור 1(י).

מזה גביות והפחתות ריבית בגין חובות בעייתים 290 מיליוני ש"ח (2004 — 284 מיליוני ש"ח, 2003 — 142 מיליוני ש"ח).(ד)
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באור 20 — רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים (המשך)
סכומים מדווחים

200520042003

(במיליוני ש"ח)

פירוט תוצאות הפעילות בהשקעות באגרות חוב(ה)
הכנסות מימון על בסיס צבירה מאגרות חוב:

285294247מוחזקות לפדיון

(213)2,3631,012זמינות למכירה

453202141למסחר

3,1011,508175סך הכל הכלול ברווח מפעולות מימון בגין נכסים

הכנסות מימון אחרות:

9589145רווחים ממכירת אגרות חוב זמינות למכירה

(23)(4)(4)הפסדים ממכירת אגרות חוב זמינות למכירה

רווחים שמומשו ושטרם מומשו
1326327מהתאמות לשווי הוגן של אגרות חוב למסחר, נטו (א)

104111449סך הכל הכלול בהכנסות מימון אחרות

3,2051,619624סך הכל מהשקעות באגרות חוב

פירוט ההשפעה נטו של מכשירים (ו)
נגזרים מגדרים על הרווח מפעולות מימון

(291)(25)37הכנסות (הוצאות) מימון בגין נכסים

25369(30)הכנסות (הוצאות) מימון בגין התחייבויות

מזה חלק הרווחים (ההפסדים) הקשורים לאגרות חוב למסחר שעדיין מוחזקות ליום המאזן בסך (78) מיליוני ש"ח (2004 — (55) מיליוני ש"ח, 2003 — 168 מיליוני(א)
ש"ח).

באור 21 — עמלות תפעוליות
סכומים מדווחים

200520042003

(במיליוני ש"ח)

454483496דמי ניהול חשבון

650632590שרותי מערך התשלומים

230224204טיפול באשראי ובעריכת חוזים

15      (א)3034שרותים ממוחשבים, מידע ואישורים

124122111פעולות סחר חוץ ושרותים מיוחדים במט"ח

698634522הכנסות מפעילות בניירות ערך

447413378הכנסות מכרטיסי אשראי

מרווח ועמלות גבייה בגין פיקדונות ואשראי מפיקדונות לפי מידת גבייה:

474748עמלות גבייה על אשראי מכספי האוצר

151316עמלות ומרווחים אחרים

555661דמי ניהול ועמלות מביטוח חיים ומביטוח דירות

606066אחרות

2,8102,7182,507סך כל העמלות התפעוליות

בשנת 2003 לאחר החזרים בסך 40 מיליון ש"ח בגין שירותי לאומיפון ושירותי מידע אחרים.(א)
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, נטו (א)תבאור 22 — רווחים מהשקעות במניו
סכומים מדווחים

200520042003

(במיליוני ש"ח)

4910רווחים ממכירת מניות זמינות למכירה

(12)(9)(11)הפסדים ממכירת מניות זמינות למכירה (ב)

הפסדים שמומשו ושטרם מומשו
(19)(4)(3)מהתאמות לשווי הוגן של מניות למסחר, נטו (ג)

534745דיבידנד ממניות זמינות למכירה ולמסחר

434324סך הכל מהשקעות במניות

כולל קרנות נאמנות.(א)
לרבות הפרשות לירידת ערך.(ב)
מזה חלק הרווחים הקשורים למניות למסחר שעדיין מוחזקות ליום המאזן בסך 10 מיליון ש"ח (2004 — 70 מיליוני ש"ח, 2003 — 95 מיליוני ש"ח).(ג)

באור 23 — הכנסות אחרות
סכומים מדווחים

200520042003

(במיליוני ש"ח)

233220199הכנסות מקופות גמל

429346218הכנסות מקרנות נאמנות

13135220רווחים מקופות לפיצויים

724148אחרות, נטו

865642685סך כל ההכנסות האחרות

באור 24 — משכורות והוצאות נלוות
סכומים מדווחים

200520042003

(במיליוני ש"ח)

2,3572,1642,208משכורות

פיצויים, תגמולים, קרן השתלמות,
475459452פנסיה, חופשה ומענק יובל

498431457ביטוח לאומי ומס שכר

148145130הוצאות נלוות אחרות

השלמת עתודות בגין הוצאות נלוות 
(24)4235עקב שינויים בשכר בשנת החשבון

10714147פרישה מרצון

3,6273,2483,370סך כל המשכורות וההוצאות הנלוות

451413430מזה: משכורות והוצאות נלוות בחו"ל
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באור 25 — הוצאות אחרות
סכומים מדווחים

200520042003

(במיליוני ש"ח)

200197189שיווק ופרסום

334286258משפטיות, ביקורת חשבונות וייעוץ מקצועי

134127121תקשורת: דואר, טלפון, משלוחים וכו'

1269190מחשב (א)

867783משרדיות

386189ביטוח

464060הפרשה בגין אירוע חריג בחברה בת בחו"ל (ב)

311282279אחרות (ג)

1,2751,1611,169סך כל ההוצאות האחרות

הסעיף אינו כולל הוצאות הבנק בגין מערך התפעול מאחר ומערך התפעול הינו חלק מהבנק והוצאותיו נרשמו וסווגו בסעיפי ההוצאות השונים.(א)
בבנק לאומי שוויץ אותרו בתחילת ינואר 2001 חשבונות לקוחות לגביהם התעורר חשד כי בוצעו בהם פעולות ללא הרשאה על ידי עובד בכיר מקומי.(ב)

ביחד עם מחלקתPwCשל משרד רואי חשבון team)(forensicהבנק בשוויץ ערך בדיקה של תיקי הלקוחות הנ"ל. הבדיקה התבצעה באמצעות יחידת החקירות 
הביקורת של הבנק בשוויץ ובפיקוחו של נציג בכיר של מערך הביקורת של בנק לאומי לישראל.

דיווחים מקיפים נמסרו על ידי הבנק לרשויות הפיקוח על הבנקים בשוויץ ובארץ.
בעקבות האירוע ביצעו בבנק בשוויץ הפרשות בסכום של כ-13 מיליון פר"ש בשנת 2005, כ-11 מיליון פר"ש בשנת 2004 וכ-17 מיליון פר"ש בשנת 2003 לכיסוי

הפסדים הנובעים מפעולות שלגביהן נטען כי בוצעו ללא הרשאה. 
לגבי שכר דירקטורים של הבנק הכלול בסעיף זה — ראה באור 19(ד).(ג)

באור 26 — הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות
סכומים מדווחים

הרכב(א)

200520042003

סכומים מותאמיםסכומים מדווחים

(במיליוני ש"ח)

מסים שוטפים —

1,0511,108902בגין שנת החשבון

(21)121בגין שנים קודמות

1,0631,109881סך כל המסים השוטפים

בתוספת (בניכוי) שינויים במסים נדחים —

(66)82בגין שנת החשבון

1339    (א)122    (א)בגין שנים קודמות

(57)130135סך כל המסים הנדחים

1,1931,244824הפרשה למסים על ההכנסה

856334מזה: הפרשה למסים בחו"ל

כולל התאמת יתרת מסים נדחים לתחילת השנה בשל שינוי בשיעורי המס (ראה (ג) להלן) בסך 122 מיליוני ש"ח בשנת 2005 (בשנת 2004 — 131 מיליון ש"ח).(א)
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באור 26 — הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות (המשך)

התאמה בין סכום המס התיאורטי שהיה חל אילו הרווח מפעולות רגילות היה מתחייב במס לפי שיעור המס הסטטוטורי בישראל החל על(ב)

הבנק לבין ההפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות כפי שנזקפה בדוח הרווח וההפסד:

200520042003

43.59%44.52%45.76%שיעור המס הסטטוטורי החל על תאגיד בנקאי

סכומים מותאמיםסכומים מדווחים

(במיליוני ש"ח)

1,2421,228842סכום המס על בסיס שיעור המס הסטטוטורי

מס (חסכון מס) בגין:

7(1)(12)הפרשה כללית והפרשה נוספת לחובות מסופקים

131713הוצאות אחרות לא מוכרות

(50)(105)(88)הכנסות חברות מאוחדות בחו"ל (א)

(17)(21)(24)הכנסות חברות מאוחדות בארץ

6(3)(14)הפרשי תיאום פחת

16(38)(97)תוספת (ניכוי) בשל אינפלציה (ב)

(5)--שחיקת מקדמות מס

(10)(12)(14)הכנסות פטורות ובעלות מעמד מס מועדף

1-(1)הפרשי עיתוי שלא נרשמו בגינם מסים נדחים

332933מס רווח על מס שכר, נטו

-1413שינוי מסים נדחים עקב שינוי בשיעורי המס

(12)134134מסים בגין שנים קודמות (ג)

-73אחר

1,1931,244824הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות

לא כולל השפעה על ההפרשה למס לשנת החשבון של התוספות להון העצמי לתחילת השנה.(א)
בשנת 2003 הפרשים בהגדרת נכסים והתחייבויות לצרכי מס ולצרכי הדוחות הכספיים.(ב)
כולל התאמת מסים נדחים בשל שינוי בשיעורי המס (ראה (ג) להלן) בסך 122 מיליוני ש"ח (2004 — 131 מיליון ש"ח).(ג)

ביום 29 ביוני 2004 עבר בכנסת חוק תיקון פקודת מס הכנסה (מספר 140 והוראת השעה), התשס"ד-2004 (להלן "התיקון"). התיקון קובע(ג)
הפחתה הדרגתית של שיעור המס לחברות משיעור של 36% לשיעור של 30% באופן הבא: בשנת המס 2004 חל שיעור מס של 35%, בשנת

2005 יחול שיעור מס של 34%, בשנת 2006 יחול שיעור מס של 32% ומשנת 2007 ואילך, יחול שיעור מס של 30%.

ביום 25 ביולי 2005 עבר בכנסת חוק תיקון פקודת מס הכנסה (מספר 147 והוראת השעה), התשס"ה-2005 (להלן — "התיקון"). התיקון קובע
הפחתה הדרגתית של שיעור המס לחברות משיעור של 34% לשנת 2005 עד לשיעור של 25% משנת 2010 ואילך באופן הבא: בשנת המס
2005 חל שיעור מס של 34%, בשנת 2006 יחול שיעור מס של 31%, בשנת 2007 יחול שיעור מס של 29%, בשנת 2008 יחול שיעור מס של

27%, בשנת 2009 יחול שיעור מס של 26% ומשנת 2010 ואילך, יחול שיעור מס של 25%.

הבנק כ"מוסד כספי" לענין חוק מס ערך מוסף משלם מס רווח בשיעור 17% המהווה הוצאה למס חברות, ובשל כך הקטנת מס החברות
תגרום להקטנה בשיעור המס הכולל שיחול על הבנק בשיעור נמוך יותר, כך שבשנת 2005 חל שיעור מס כולל של 43.59%, בשנת 2006 —

41.03%, בשנת 2007 — 39.32%, בשנת 2008 — 37.61%, בשנת 2009 — 36.75% ומשנת 2010 ואילך יחול שיעור מס כולל של 35.90%.
המסים השוטפים ויתרות המסים הנדחים מחושבים בהתאם לשיעורי המס החדשים כפי שנקבעו בתיקון.

לבנק הוצאו שומות סופיות לתקופה עד וכולל שנת המס 2000. לחברות המאוחדות העיקריות שומות סופיות עד וכולל שנת המס 1999.(ד)
לבנק הוצאה שומה על פי מיטב שפיטה לשנת המס 2001 עליה השיג הבנק. המחלוקת מתייחסת להכרה בהפרשות ספציפיות לחובות

מסופקים. עמדת הבנק הינה כי חובות אלו מוכרים כהוצאה שוטפת על פי הסכמים שנחתמו עם שלטונות המס לשנות המס הקודמות ובכללן
שנת 2001. השלכת השומה לשנת 2001 על הדוחות הכספיים אינה מהותית.
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באור 26 — הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות (המשך)

בתיקון מס' 11 לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"א-1985 נקבע, בין השאר, שעל כלל הנישומים עליהם חל התיקון לשלם(ה)
מס על רווחים מניירות ערך הנסחרים בבורסה במועד המימוש. תחולת התיקון משנת 1999.

לדעת שלטונות המס והבנקים, מיסוי ניירות ערך על בסיס מימוש, אינו תואם את אופי פעילותם של מוסדות פיננסיים.
לאור זאת העבירו שלטונות המס לבנקים בתאריך 6 ביוני 1999 טיוטת הצעה לתיקון סעיף 6 לחוק הנ"ל, לפיה המוסדות הכספיים ימוסו על

בסיס עליית ערך של ניירות הערך וזאת בהתאם לדרך הצגתם של ניירות הערך בדוחות הכספיים של המוסדות הפיננסיים.
בתיאום עם  שלטונות המס, פועל הבנק על בסיס הצעת החוק, וההפרשות למס נערכו בהתאם.

סכום ההתאמה של בניינים שהפחתתו לא תותר בניכוי כהוצאה לצרכי מס בעתיד ושבגינו נקבע שאין ליצור עתודה למסים נדחים הינו: (ו)

31 בדצמבר 312003 בדצמבר 312004 בדצמבר 2005

סכומים מותאמיםסכומים מדווחים

(במיליוני ש"ח)

252260278יתרה לתחילת השנה

(18)(8)(22)שינוי בשנת החשבון (א)

230252260יתרה לסוף השנה

הסכום כולל: סכומים שלא הותרו לניכוי בגין פחת וסכומים שהופחתו בגין נכסים שנמכרו.(א)

לחברות מאוחדות מסוימות הפסדים וניכוים אחרים שנתבעו לצורך מס  ושבגינם לא נכלל במאזן חיסכון המס בעתיד המסתכם בחברות(ז)
המאוחדות בסך כ-27 מיליוני ש"ח (31 בדצמבר 2004 כ-42 מיליוני ש"ח). ניצול סכומים אלה בעתיד יתאפשר במידה ולחברות המאוחדות

בהן נרשמו הסכומים תהיה הכנסה חייבת במס.

להלן מרכיבי המסים הנדחים לקבל והעתודה למסים נדחים:(ח)
סכומים מדווחים

3 בדצמבר 2004 (א)311 בדצמבר 2005

(במיליוני ש"ח)

(768)(633)עודף עתודה לפיצויים ולפנסיה על יעודה

2535התאמת נכסים לא-כספיים בני פחת

(239)(217)הפרשה לחופשה ולמענק יובל

(49)(53)ריבית שלא נזקפה להכנסות השנה

(251)(247)הפרשה ספציפית לחובות מסופקים

(11)(20)עליית ערך ניירות ערך

25591רווחים בלתי מחולקים של חברות כלולות

(55)(30)הפסדים מועברים לצורך מס

-(27)פעילות בחו"ל

411אחר — מנכסים לא-כספיים

(30)(48)אחר — מנכסים כספיים

(1,266)(991)מסים נדחים לקבל, נטו

מסים נדחים שנכללו:

(1,331)(1,043)בסעיף "נכסים אחרים"

5265בסעיף "התחייבויות אחרות"

(1,266)(991)מסים נדחים לקבל, נטו

סווג מחדש.(א)
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באור 26 — הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות (המשך)

מסים נדחים חושבו בהתאם לשיעור המס הסטטוטורי שיחול על החברות בעת הניצול.(ט)

שינויים במסים נדחים בסך 35 מיליוני ש"ח (בשנת 2004 — 20 מיליוני ש"ח; בשנת 2003 — (216) מיליוני ש"ח) נובעים מניירות ערך זמינים(י)

למכירה ונזקפו לסעיף נפרד בהון העצמי.

על פי הסדר עם שלטונות המס מיום 14 באפריל 2005 רשאי הבנק לקזז החל משנת 2004 מחבות המס בישראל בגין רווחי חברת בת(יא)

בחו"ל סכום מצטבר של עד 67 מיליון דולר או חבות המס בישראל, הנמוך מביניהם. הסכומים שטרם קוזזו מחבות המס ושבגינם לא נכלל

במאזן חסכון במס בעתיד ליום 31 בדצמבר 2005 הינם כ-55 מיליון דולר. ניצול סכומים אלה בעתיד יתאפשר במידה ושיעור המס הכולל על

הכנסות הבנק בישראל יהיה גבוה משיעור המס החל על חברת הבת בחו"ל.

באור 27 — רווח (הפסד) מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים

200520042003

סכומים מותאמיםסכומים מדווחים

(במיליוני ש"ח)

139-2רווח נטו, ממימוש השקעות בחברות מוחזקות 

-(4)-הפרשה לירידת ערך של מניות זמינות למכירה של חברת מקרקעין

4(2)4ביטול הפרשות (הפרשות) מיוחדות בקשר לרכוש קבוע

(1)(4)(5)הפסד, נטו, ממכירת בניינים

5(10)138רווח (הפסד), נטו, לפני מסים

הפרשה למסים על הרווח (ההפסד) מפעולות בלתי רגילות:

64219מסים שוטפים

-(4)(3)מסים נדחים

(14)(8)77רווח (הפסד) מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים 
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באור 28 — תיאור מגזרי הפעילות

בנק לאומי בישראל מאורגן בארבעה קווי עסקים, המופעלים באמצעות ארבע חטיבות בבנק כאשר בראש כל חטיבה עומד חבר הנהלת הבנק. כל

קו עסקים מתמחה במתן שרות למגזרי לקוחות בעלי מאפיינים וצרכים דומים, כאשר התמחות זו מאפשרת מתן שרות מקצועי מתמחה ברמה

גבוהה. בנוסף, קיימות יחידות מטה הנותנות שירותים שונים לחטיבות העסקיות.

חברות הבנות בארץ ובחוץ לארץ שויכו בהתאם לאופי פעילותן ומאפייני לקוחותיהן לחטיבה הרלוונטית בבנק.

מגזרי פעילות עיקריים

בהתאם להוראות בנק ישראל מגזר פעילות הוא מרכיב אשר מתקיימים בו שלושה מאפיינים:

עוסק בפעילויות עסקיות אשר מהן הוא עשוי להפיק הכנסות ולשאת בהוצאות (כולל הכנסות והוצאות מעיסקאות עם מגזרים אחרים בבנק).1.

תוצאות פעולותיו נבחנות באופן סדיר על יד ההנהלה והדירקטוריון לצורך קבלת החלטות בנוגע להקצאת משאבים למגזר והערכת ביצועיו.2.

קיים לגביו מידע פיננסי נפרד. 3.

להלן תיאור מגזרי הפעילות העיקריים שנקבעו על פי הוראות בנק ישראל בהתאם למאפיינים הנ"ל:

מתן שירות בנקאי כולל למשקי בית ואנשים פרטיים.-משקי בית1.

מתן שירותים בנקאיים המותאמים לעסקים קטנים.-עסקים קטנים2.

מתן שירותים פיננסיים לחברות הגדולות והבינלאומיות במשק בפעילותן בארץ ובעולם.-בנקאות עסקית3.

מתן שירותים פיננסיים לחברות הבינוניות ולבעלי הענין בחברות אלה.-בנקאות מסחרית4.

מתן שירותים פיננסיים לחברות קבלניות ולפרויקטים גדולים שעיקר עסוקם בתחום הבניה והנדל"ן.-בנייה ונדל"ן5.

מתן שירותים ופתרונות פיננסיים כוללים וגלובליים ללקוחות פרטיים תושבי ישראל ותושבי חוץ בעלי תיק נכסים-בנקאות פרטית 6.

כספיים גדול.

כולל פעילות הנוסטרו של הבנק, וחדרי עיסקאות במט"ח.-ניהול פיננסי7.

פעילות שלא הוקצתה למגזרים אחרים, כולל את החברות הכלולות (ריאליות).-אחרים8.

הפעילות המגזרית כוללת בתוכה גם פעילות בינמגזרית, בגין שירותים שניתנים ללקוחות מגזר אחר וכן פעילות (מוצרים) כמו משכנתאות, כרטיסי

אשראי ושוק ההון. 

מערכת המדידה הפיננסית

לתמיכה ניהולית בפעילות לפי מגזרים הוקמה בבנק מערכת תפעולית ניהולית של מרכזי רווח לפי קווי עסקים ובחתכים אחרים (מערכת "בחן").

בסיס המערכת הקיימת בבנק הוא "מחסן הנתונים" המרכז את כל עיסקאות הבנק ובעזרת אינדקס מתאים מאפשר מיון וסיווג העיסקאות בין

מרכזי הרווח השונים.

הנתונים שלהלן לגבי מגזרי הפעילות כוללים את נתוני הבנק על פי עקרונות מערכת "בחן" כמוסבר להלן, ואילו נתוני המגזרים של חברות בנות

בארץ וחברות בנות בחו"ל נלקחו מהדוחות הכספיים שלהן. 

ייחוס ההכנסות וההוצאות לפי מגזרי פעילות בבנק נעשה כדלקמן:

הכנסות
הכנסות מימוניות:

מרכז הרווח מזוכה בריבית המתקבלת מההלוואות שהעמיד או מחויב בריבית המשולמת לפיקדונות שגייס.

במקביל, מחויב מרכז הרווח נותן ההלוואה ומזוכה מרכז הרווח מקבל הפיקדון במחירי מעבר. מחירי המעבר נקבעים בתפיסה כלכלית ומשקפים

או עלויות שוליות לגיוס מקורות באותו סוג הצמדה ומטבע ולתקופה דומה. בשיטה המתוארת לעיל,(risk free)בדרך כלל תשואה חסרת סיכון 

מרכזי הרווח נושאים בסיכוני אשראי ואינם נושאים בסיכוני שוק.
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באור 28 — תיאור מגזרי הפעילות (המשך)

חשבון הרווח והפסד של כל אחד מהמגזרים כולל גם את ההתחשבנות בגין ההון המוקצה למגזר.

ומחוייב בגין תוספת העלות על ההון המשני. בשיטהrisk freeכל מרכז רווח מזוכה בגין ההון שהוקצה לו בגין נכסי הסיכון לפי תשואת חסרת סיכון 

זו מזוכה ההון הפנוי של הבנק בריבית השווה לעלות השולית של גיוס מקורות בהתאם למגזר אותו הוא מממן או מושקע בשוק ההון. ההכנסות

מניהול הנוסטרו של הבנק נרשמות במגזר הניהול הפיננסי.

נזקפות במרכז הרווח שבו מתנהל חשבון הלקוח.ההפרשות לחובות מסופקים

הכנסות תפעוליות

כל ההכנסות התפעוליות (עמלות והכנסות תפעוליות אחרות) שהבנק גובה מלקוחותיו, ו/או מחברות בנות בגין שירותים שונים נזקפות לזכות מרכז

הרווח שבו מתנהל חשבון הלקוח. הכנסות מניירות ערך נוסטרו, רווחי היעודה לפיצויים ודיבידנדים שהבנק מקבל נזקפים במרכז הרווח של ניהול

פיננסי.

הוצאות

הוצאות הבנק מיוחסות למרכזי הרווח השונים בהתבסס על מערכת "תמחיר פעולות", ועל פי היקפי הפעילות (כמות הפעולות של מרכזי הרווח).

התמחיר הינו — תמחיר רב ממדי — מערכת תמחירית המחשבת עלות פעולה תוך התחשבות בסוג הפעולה, קו העסקים וערוץ ההפצה. 

הוצאות שאינן קשורות לפעילות מרכז הרווח (מגזר הפעילות) כמו הוצאות בקשר עם ההתחייבות האקטוארית לפנסיה אינן נזקפות למרכזי הרווח

ונזקפות במגזר ניהול פיננסי.

בשנת 2005 הוציא המפקח על הבנקים הבהרות בקשר עם הצגת הנתונים בבאור מגזרי פעילות. הנתונים בגין שנת 2005 ושנת 2004 מוצגים

בהתאם להבהרות שנתקבלו. הנתונים בגין שנת 2003 מוצגים בהתאם להוראות המפקח לפני תיקונם בשנת 2005.
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באור 28 — מגזרי פעילות ואזורים גאוגרפיים

מידע על מגזרי פעילות(א)
דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2005

מגזרמגזרמגזרמגזר
סך הכלמגזרניהולמגזרמגזרמגזרעסקיםבנקאותמשקי

מאוחדאחרפיננסינדל"ןעיסקימסחריקטניםפרטיתבית

סכומים מדווחים

(במיליוני ש"ח)

רווח (הפסד) מפעולות 
מימון לפני הפרשה 

לחובות מסופקים

9041,3262,2081,5852,36326,628(922)(838)—מחיצוניים

-35(2,007)(935)(639)(287)(125)2,7151,243בינמגזרי —

1,8773217791,0391,569650356376,628סך הכל

הכנסות תפעוליות 
ואחרות:

1,221355473340286381438623,718—מחיצוניים

-(470)--(53)14(24)50429בינמגזרי —

1,725384449354233381433923,718סך הכל

3,6027051,2281,3931,80268849942910,346סך כל ההכנסות

הפרשה לחובות 
17227518781815715-1,426מסופקים

הוצאות תפעוליות 
2,647651847625643903302376,070ואחרות

רווח מפעולות 
783523065813414411541922,850רגילות לפני מסים

הפרשה למסים
על הרווח מפעולות

31724134235115190551231,193רגילות

רווח מפעולות
4662817234622625199691,657רגילות לאחר מסים

חלק הקבוצה ברווחים (בהפסדים)
מפעולות רגילות
לאחר מסים של

חברות כלולות לאחר
381378(3)------השפעת המס

חלקם של בעלי מניות 
חיצוניים בהפסדים

מפעולות רגילות
לאחר מסים של

21-24----3-חברות מאוחדות

רווח נקי 
466311723462262511174502,059מפעולות רגילות

רווח מפעולות 
בלתי רגילות לאחר

7777-------מסים

466311723462262511175272,136רווח נקי 

תשואה להון (אחוז 
הרווח מההון היחסי 

לפי חלק המגזר 
%16.39.3%22.3%15.3%5.3%11.3%6.9%91.3%14.3%בנכסי הסיכון)
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מידע על מגזרי פעילות (המשך)(א)
לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2005 (המשך)

מגזרמגזרמגזרמגזר
סך הכלמגזרניהולמגזרמגזרמגזרעסקיםבנקאותמשקי

מאוחדאחרפיננסינדל"ןעיסקימסחריקטניםפרטיתבית

סכומים מדווחים

(במיליוני ש"ח)

יתרה ממוצעת 
43,5827,72812,67034,95157,38325,88570,8047,251260,254של נכסים

מזה: השקעות 
11,8651,866------בחברות כלולות

יתרה ממוצעת 
115,00034,69910,63623,76032,1932,83021,9453,117244,180של התחייבויות

יתרה ממוצעת 
39,3844,59210,64331,13359,23730,56623,3317,966206,852של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של
נכסי קופות גמל,
קרנות נאמנות 

53,2433,3175,2314,8054,5011921113,05584,355וקרנות השתלמות 

יתרה ממוצעת של 
27,81056,0311,96037,11439,9899,304483,633175,889ניירות ערך

יתרה ממוצעת של 
11,776--8,9314914371,20067938נכסים אחרים בניהול

מרווח מפעילות 
12,200(7)589665326237714369,190מתן אשראי

מרווח מפעילות 
(8,917)43(10,377)(7)(91)1,078171157109קבלת פיקדונות

21084903078892211,54313,345אחר

סך הכל רווח 
מפעולות מימון
לפני הפרשה 

1,8773217791,0391,569650356376,628לחובות מסופקים
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באור 28 — מגזרי פעילות ואזורים גאוגרפיים (המשך)

מידע על מגזרי פעילות (המשך)(א)
דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2004 (א)

מגזרמגזרמגזרמגזר
סך הכלמגזרניהולמגזרמגזרמגזרעסקיםבנקאותמשקי

מאוחדאחרפיננסינדל"ןעיסקימסחריקטניםפרטיתבית

סכומים מדווחים

(במיליוני ש"ח)

רווח (הפסד) מפעולות 
מימון לפני הפרשה 

לחובות מסופקים (ב)

9091,1102,1241,6722,049306,359(454)(1,081)—מחיצוניים

-(38)(1,646)(1,076)(677)(146)(113)2,941755בינמגזרי —

6,359(8)1,8603017969641,447596403סך הכל

הכנסות תפעוליות 
ואחרות: (ב)

1,17236248729128046477183,403—מחיצוניים

-(435)1-(40)18(15)44625בינמגזרי —

1,61838747230924046482833,403סך הכל

3,4786881,2681,2731,6876424512759,762סך כל ההכנסות

הפרשה לחובות 
18731033236842086-1,514מסופקים (ב)

הוצאות תפעוליות 
2,385578873540564872941675,488ואחרות (ב)

רווח מפעולות 
9061072924104393471511082,760רגילות לפני מסים

הפרשה (הטבה)
למסים על הרווח
1931,244(3)40920133169171152מפעולות רגילות

רווח (הפסד) מפעולות 
1,516(85)49787159241268195154רגילות לאחר מסים

חלק הקבוצה 
ברווחים מפעולות 

רגילות לאחר מסים 
של חברות כלולות 

410410-------לאחר השפעת המס

חלקם של בעלי מניות 
חיצוניים (ברווחים) 

בהפסדים מפעולות 
רגילות לאחר מסים 
(22)-18----(40)-של חברות מאוחדות

רווח נקי 
497471592412681951723251,904מפעולות רגילות

השפעה מצטברת לתחילת השנה
(32)(32)-------של שיטה חשבונאית

רווח (הפסד) מפעולות
בלתי רגילות
(8)(19)---11---לאחר מסים

497471592522681951722741,864רווח נקי 

תשואה להון (אחוז 
הרווח מההון היחסי 

לפי חלק המגזר 
19.2%16.6%21.2%13.3%6.1%8.6%11.5%53.1%13.1%בנכסי הסיכון)

סווג מחדש.(א)
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מידע על מגזרי פעילות (המשך)(א)
(המשך) (א)2לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 004

מגזרמגזרמגזרמגזר
סך הכלמגזרניהולמגזרמגזרמגזרעסקיםבנקאותמשקי

מאוחדאחרפיננסינדל"ןעיסקימסחריקטניםפרטיתבית

סכומים מדווחים

(במיליוני ש"ח)

יתרה ממוצעת 
41,5087,57112,80830,71560,38926,88360,6776,391246,942של נכסים

מזה: השקעות 
1,4911,491-------בחברות כלולות

יתרה ממוצעת 
112,19931,71910,86019,51330,5272,53621,9212,581231,856של התחייבויות

יתרה ממוצעת 
36,4473,97810,54926,57562,20031,89221,0807,267199,988של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של
נכסי קופות גמל,
קרנות נאמנות 

45,6032,1704,6253,8624,6911931211,15272,308וקרנות השתלמות 

יתרה ממוצעת של 
24,86152,0751,37722,38927,7488,876294,990142,345ניירות ערך

יתרה ממוצעת של 
11,663--9,00747742192179443נכסים אחרים בניהול

מרווח מפעילות 
8,657(21)651345375991,0054585,394מתן אשראי 

מרווח מפעילות 
(5,310)37(7,268)1,10427415816221310קבלת פיקדונות 

3,012(24)1012032291282,277(7)105אחר

סך הכל רווח
מפעולות מימון 

לפני הפרשה 
6,359(8)1,8603017969641,447596403לחובות מסופקים

סווג מחדש.(א)
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באור 28 — מגזרי פעילות ואזורים גאוגרפיים (המשך)

מידע על מגזרי פעילות (המשך)(א)
*2דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 003

סך הכלניהולשוק כרטיסיבניהבנקאותבנקאותבנקאותבנקאות 
מאוחד אחרפיננסיההוןאשראימשכנתאותונדל"ןפרטיתמסחריתקמעונאיתעיסקית

סכומים מותאמים

(במיליוני ש"ח)

רווח מפעולות 
מימון לפני הפרשה 

לחובות מסופקים (ב)

1,1602,2928612763981,069152420-6,115—מחיצוניים

--4818(8)(726)(19)7(28)(77)29בינמגזרי —

1,1892,215833283379343728838-6,115סך הכל

הכנסות תפעוליות 
ואחרות: (ב)

223,188(6)18087022425739146501955—מחיצוניים

-(6)1(617)(109)(14)4155458866בינמגזרי —

163,188(5)2211,42428234345132392338סך הכל

1,4103,6391,115626424475399366833169,303סך כל ההכנסות

הפרשה לחובות 
1,877-(17)-91225238212291162מסופקים (ב)

הוצאות תפעוליות 
5322,7616445189415738534190645,586ואחרות (ב)

רווח (הפסד) מפעולות 
1,840(48)626891071012021225760(34)רגילות לפני מסים

הפרשה (הטבה)
למסים על הרווח
2873921449661332536824(43)מפעולות רגילות

רווח (הפסד) מפעולות 
1,016(84)9339508657106612435רגילות לאחר מסים

חלק הקבוצה ברווחים
(בהפסדים) מפעולות 
רגילות לאחר מסים 
של חברות כלולות 

156152-(3)----(1)--לאחר השפעת המס

חלקם של בעלי מניות 
חיצוניים (ברווחים) 

בהפסדים מפעולות 
רגילות לאחר מסים 
(9)------(11)2--של חברות מאוחדות

רווח נקי 
933951755710669435721,159מפעולות רגילות

הפסד מפעולות
בלתי רגילות
(14)(3)------(9)(2)-לאחר מסים

933742755710669435691,145רווח נקי 

תשואה להון (אחוז 
הרווח מההון היחסי 

לפי חלק המגזר 
0.1%30.4%2.4%45.6%2.8%6.5%2.3%10.8%28.2%בנכסי הסיכון)

כולל מגזר ניהול פיננסי ומגזר אחר.(א)
הדיווח הינו בסכומים מותאמים להשפעת האינפלציה בשונה מדוח רווח והפסד בו הדיווח הינו לפי סכומים מדווחים.(ב)

הנתונים לשנת 2003 מוצגים לפי הוראות המפקח על הבנקים לפני תיקונן בשנת 2005. לא ניתן היה לסווג את נתוני 2003 על פי הוראות הדיווח החדשות.*
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באור 28 — מגזרי פעילות ואזורים גאוגרפיים (המשך)

מידע על מגזרי פעילות (המשך)(א)
2לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 003

בניהבנקאותבנקאותבנקאותבנקאות 
משכנתאותונדל"ןפרטיתמסחריתקמעונאיתעיסקית 

סכומים מותאמים

(במיליוני ש"ח)

מרווח מפעילות 
86485156652294847מתן אשראי

מרווח מפעילות 
2341,30118621116267קבלת פיקדונות

(45)621401091388אחר

סך הכל רווח
מפעולות מימון 

לפני הפרשה 
1,1602,2928612763981,069לחובות מסופקים

מידע על הפעילות לפי אזורים גאוגרפיים: (א)(ב)

31 בדצמבר 2005 

סך הכל
סך הכלמחוץ 

מאוחדלישראלאחריםצרפתלוקסמבורגשוויץבריטניהארה"בישראל

סכומים מדווחים

(במיליוני ש"ח)

99910,346(228)(1)(45)9,347930195148סך כל ההכנסות (ב)

653212,136(4)4(62)1,81525860הרווח הנקי (הפסד)

228,58928,3948,6353,1613,3352768344,235272,824סך כל הנכסים

156,70012,4775,4451,9461332153320,555177,255אשראי לציבור

185,88523,6986,8161,2063,674-54935,943221,828פיקדונות הציבור

הסיווג בוצע לפי מיקום המשרד.(א)
רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים והכנסות תפעוליות ואחרות.(ב)
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באור 28 — מגזרי פעילות ואזורים גאוגרפיים (המשך)

(א) (המשך):מידע על הפעילות לפי אזורים גאוגרפיים(ב)

31 בדצמבר 2004

סך הכל
סך הכלמחוץ 

מאוחדלישראלאחריםצרפתלוקסמבורגשוויץבריטניהארה"בישראל

סכומים מדווחים

(במיליוני ש"ח)

1,2239,762(9)8,539597299307227(ב)סך כל ההכנסות

1,48016412748146253841,864רווח נקי

217,31024,6537,8623,1852,1255359438,472255,782סך כל הנכסים

151,55810,3104,7611,9093324244117,795169,353אשראי לציבור

178,91120,1325,6407713,763143430,741209,652פיקדונות הציבור

31 בדצמבר 2003

סך הכל
סך הכלמחוץ 

מאוחדלישראלאחריםצרפתלוקסמבורגשוויץבריטניהארה"בישראל

סכומים מותאמים

(במיליוני ש"ח)

8,14842424424647361581,1559,303(ב)סך כל ההכנסות

1711,145(3)(52)974114712417רווח נקי (הפסד)

הסיווג בוצע לפי מיקום המשרד.(א)
רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים והכנסות תפעוליות ואחרות.(ב)
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באור 29 — פיקדונות מיועדים, אשראים ופיקדונות מפיקדונות מיועדים
סכומים מדווחים

31 בדצמבר 312004 בדצמבר 2005

(במיליוני ש"ח)

אשראים ופיקדונות מפיקדונות מיועדים

783856סך הכל אשראי לציבור

פיקדונות מיועדים

2728פיקדונות הציבור

1,2471,304פיקדונות הממשלה

1,2741,332סך הכל

באור 30 — תמצית הדוחות הכספיים של הבנק

בנק ליום 31 בדצמבר 2005מאזן ה(א)

סכומים מדווחים

31 בדצמבר 312004 בדצמבר 2005

(במיליוני ש"ח)

נכסים

51,18746,635מזומנים ופיקדונות בבנקים

30,11126,970ניירות ערך

122,182118,135אשראי לציבור

843955אשראי לממשלות

10,96410,184השקעות בחברות מוחזקות

2,4102,238בניינים וציוד

4,6905,357נכסים אחרים

222,387210,474סך כל הנכסים

התחייבויות והון

187,687177,603פיקדונות הציבור

3,7413,846פיקדונות מבנקים

1,2221,326פיקדונות מממשלות

5,2204,643כתבי התחייבות נדחים

8,5178,070התחייבויות אחרות

206,387195,488סך כל ההתחייבויות

16,00014,986הון עצמי

222,387210,474סך כל ההתחייבויות וההון



ם
יי

פ
ס

כ
ת 

חו
דו

ם
רי

או
ב

313

באור 30 — תמצית הדוחות הכספיים של הבנק (המשך) 

תמצית דוח רווח והפסד(ב)
לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2005

סכומים מדווחים

200520042003

(במיליוני ש"ח)

5,0344,8434,735רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

1,2801,3841,730הפרשה לחובות מסופקים

3,7543,4593,005רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים

2,4322,1942,158ההכנסות התפעוליות והאחרות

4,3243,8844,011ההוצאות התפעוליות והאחרות

1,8621,7691,152רווח מפעולות רגילות לפני מסים

14--שחיקות והתאמות (א)

(ב)892954589הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות

(ב)970815577רווח מפעולות רגילות לאחר מסים

חלק הבנק ברווחים מפעולות רגילות של חברות
(ב)1,0891,089582מוחזקות לאחר השפעת המס

(ב)2,0591,9041,159רווח נקי מפעולות רגילות

-(32)-השפעה מצטברת לתחילת השנה של שינוי שיטה חשבונאית

(ב)(14)(8)77רווח (הפסד) מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים

(ב)2,1361,8641,145רווח נקי

שחיקות והתאמות של הכנסות והוצאות שנכללו ברווח מפעולות רגילות לפני מסים בסכומים מדווחים להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר 2003.(א)
סכומים מותאמים להשפעת האינפלציה לפי מדד דצמבר 2003.(ב)
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באור 30 — תמצית הדוחות הכספיים של הבנק (המשך) 

דוח על תזרימי המזומנים(ג)
לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2005

200520042003

סכומים מותאמיםסכומים מדווחים

(במיליוני ש"ח)

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

2,1361,8641,145רווח נקי לשנה

ההתאמות הדרושות להצגת המזומנים מפעולות:

77(79)הפסד (רווח) ממימוש השקעות בחברות מוחזקות

(445)(826)(693)חלק הבנק ברווחים בלתי מחולקים של חברות מוחזקות

1,5771,7991,661אחר, נטו

2,9412,8442,368מזומנים, נטו, מפעילות שוטפת

(171)(33)(56)השקעות נוספות במניות של חברות מאוחדות

139-11תמורה ממימוש השקעות בחברות מוחזקות

(1,078)(1,936)(6,219)אחר

(1,238)(1,969)(6,136)מזומנים, נטו, מפעילות (ששימשו לפעילות) בנכסים

תזרימי מזומנים מפעילות בהתחייבויות ובהון

79987037הנפקת כתבי התחייבות נדחים

-(400)(1,004)דיבידנד ששולם לבעלי המניות

(1,356)10,0242,961אחר

(1,319)9,8193,431מזומנים, נטו, מפעילות (ששימשו לפעילות) בהתחייבויות ובהון

(189)6,6244,306גידול (קיטון) במזומנים

24,39120,08520,274יתרת מזומנים לתחילת השנה

31,01524,39120,085יתרת מזומנים לסוף השנה

מידע על בסיס נתונים נומינליים היסטוריים לצרכי מס(ד)

31 בדצמבר

20052004

(במיליוני ש"ח)

221,111209,117סך כל הנכסים

206,348195,444סך כל ההתחייבויות

14,76313,673הון עצמי

2,2291,830רווח נקי לשנה שנסתיימה
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באור 31 — חקיקה בנושא הרפורמה בשוק ההון

ב-9 בנובמבר 2004 פורסמו המלצות צוות, אשר מונה על ידי שר האוצר לצורך בחינה והמלצה על הפעולות הדרושות בכדי להגביר את התחרות

בשוק ההון בישראל. המלצות הצוות אושרו על ידי הממשלה.

בעקבות המלצות הצוות, פורסמו ב-10 באוגוסט 2005 שלושה חוקים, המיישמים רפורמה מהותית בשוק ההון. 

החוקים שפורסמו הם:

חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005;

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005;

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005.

עיקרי הנושאים המוסדרים בחוקים הינם:

תאגיד בנקאי שיש לו פעילות קמעונאית מהותית לא יחזיק אמצעי שליטה כלשהם בחברה לניהול קופות גמל ובחברה לניהול קרנות נאמנות1.

ולא יחזיק יותר מעשרה אחוזים מאמצעי שליטה כלשהם בתאגיד השולט בחברה כאמור או המחזיק בה יותר מעשרים וחמישה אחוזים. 

כמו כן, השולט בתאגיד בנקאי כאמור לא יחזיק ביותר מחמישה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בחברה כאמור או בתאגיד שעיסוקו

ניהול תיקי השקעות, כאמור בסעיף 3 להלן, ולא יחזיק ביותר מעשרה אחוזים בתאגיד אחר השולט באחד מאלה או המחזיק בו יותר

מעשרים וחמישה אחוזים.

כחריג לאיסור האחזקה האמור, הותר לבנק לשלוט ולהיות בעל ענין בחברה מנהלת של קופת גמל מרכזית לפיצויים אשר העמית היחיד בה

הוא הבנק ולעסוק בניהולה, וכן לנהל קופת גמל אשר כל עמיתיה הינם עובדי התאגיד הבנקאי או עובדי תאגיד בשליטתו שב-1 ביולי 2005

היתה סגורה להצטרפות עמיתים חדשים.

הירידה באחזקות בחברות המנהלות קופות גמל ובחברות לניהול קרנות נאמנות תיעשה כדלהלן:2.

על כל אחד מהבנקים הגדולים (קבוצות לאומי ופועלים), לרדת באחזקותיהם בקופות גמל באופן שבתום שנתיים ירדו לנתח שוק של עד 18%

(כל אחד מהם) ובתום שלוש שנים לא יחזיקו כלל.

בקרנות נאמנות ירד כל אחד מהבנקים הגדולים, בתום שנתיים, לנתח שוק של עד 25%, בתום שלוש שנים, לנתח שוק של עד 12.5% ובתום

ארבע שנים לא יחזיקו כלל.

לבנקים האחרים במערכת ניתנו תקופות ארוכות יותר עד למימוש מלא של אחזקותיהם.

עד המועד בו נדרשים התאגידים הבנקאיים להפחית את מלוא אחזקותיהם בחברות לניהול קופות גמל וקרנות נאמנות, הם נדרשים גם

להפחית אחזקות בתאגידים השולטים או המחזיקים בחברות כאמור יותר מעשרים וחמישה אחוזים, כדי להגיע לאחזקות בשיעורים שהותרו

בחוק (כאמור בסעיף 1 לעיל).

כמו כן, עד המועד בו נדרשים התאגידים הבנקאיים לא להחזיק כלל בחברות לניהול קופות גמל, על התאגידים הבנקאיים להפחית את

אחזקותיהם בחברות לניהול תיקי השקעות, אשר מנהלות השקעות עבור גופים מוסדיים, כמפורט בסעיף 3 להלן.

תאגידים בנקאיים כאמור בסעיף 1 לעיל לא ישלטו ולא יחזיקו יותר מחמישה אחוזים בתאגיד המנהל תיקי השקעות, הכוללים נכסי מבטח3.

הנזקפים לזכות מבוטחיו, קופות גמל (לרבות קרן פנסיה) וקרנות נאמנות.

בהתאם להמלצות הצוות, הגדירו החוקים שני עיסוקים הדורשים הכשרה ורישוי, והנתונים להסדרה ולפיקוח — ייעוץ ושיווק, הן במוצרים4.

פיננסיים והן במוצרים פנסיוניים, כאשר הגופים הפועלים בשוק ההון נדרשים לבחור ביניהם. לצורך כך, תוקנו, בין היתר, חוק הבנקאות

(רישוי), התשמ"א-1981, חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, אשר מסדיר גם את העיסוק בשיווק

השקעות, חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 וחוק הפיקוח על עיסקי ביטוח, התשמ"א-1981. כן חוקק חוק חדש העוסק

בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני, שחל על ייעוץ בקופות גמל, בקרנות פנסיה ובתוכניות ביטוח הכלולות או הנילוות לקופות גמל ולקרנות פנסיה.
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באור 31 — חקיקה בנושא הרפורמה בשוק ההון (המשך)

אפשרות הבחירה בין עיסוק בייעוץ השקעות ובייעוץ פנסיוני לבין עיסוק בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני לא ניתנה לתאגידים בנקאיים בעלי5.

פעילות קמעונאית מהותית, ולגופים השולטים בהם או הנשלטים על ידיהם, ואלו יכולים לעסוק בייעוץ בלבד, למעט לגבי מוצרים מובנים,

אופציות וחוזים עתידיים, המוצאים על ידיהם בלבד, שאותם הם מורשים לשווק. בנוסף, מתן ייעוץ פנסיוני על ידי תאגיד בנקאי יחייב קבלת

רשיון מהממונה על שוק ההון, אשר קבלתו, כאמור להלן, הותנתה בתנאים שונים.

לגופים אחרים קיימת אפשרות לבחור בין שני עיסוקים אלו, כאשר אלו שיבחרו בקבלת רישיון משווק יוכלו, בשונה מההמלצות המקוריות של

הצוות אשר המליץ לאפשר למשווקים שיווק של שני גופים מוסדיים, כולל המשווק עצמו, לשווק מוצרים ללא הגבלה, ובלבד שיביאו לידיעת

לקוחותיהם את היותם משווקים ובעלי אינטרס בנכסים שאותם הם משווקים. על המשווקים נאסר להשתמש במלה "ייעוץ" בשם עיסקיהם

או בפרסומים.

המשווקים, הן של מוצרים פיננסיים והן של מוצרים פנסיוניים, מורשים לקבל טובות הנאה הן מהגופים המוסדיים שאת מוצריהם הם

משווקים והן מהלקוחות.

על בעלי רישיון ייעוץ השקעות, ובכלל זה תאגידים בנקאיים, נאסר לתת ייעוץ או לבצע עיסקה בנכס פיננסי שלגוף מוסדי (לרבות למי ששולט6.

בו או למי שנשלט על ידי מי מהם) המחזיק בעשרה אחוזים ביועץ, יש זיקה אליו (זיקה, משמעה, ניהול הנכס, הנפקתו או הוצאתו, או קבלת

טובת הנאה שלא מרוכש או מחזיק בנכס, שלא הותרה במפורש בחוק, להלן: "זיקה"). בעל רישיון ייעוץ השקעות וכן תאגיד בנקאי יורשה

לקבל עמלת הפצה מגוף מוסדי בקשר עם ייעוץ וביצוע עיסקה בקרנות נאמנות ובקרנות השתלמות. 

בהקשר זה נקבע כי שיעור העמלה שתיגבה על ידי יועץ השקעות בשל ביצוע עיסקה, מאת מנהל קרן נאמנות או מחברה מנהלת קרן

השתלמות לא ישתנה עקב כך שהעמלה נגבית ממנהלי קרנות שונים ולא יהיה תלוי בזהות החברה המנהלת של קרן ההשתלמות. שר

האוצר הוסמך לקבוע בתקנות תנאים לתשלום עמלה כאמור, את שיעורה המירבי ואת אופן חישובה. בפברואר 2006 הותקנו תקנות בנושא

עמלות ההפצה.

נאסר על בעל רשיון ייעוץ השקעות או על תאגיד קשור אליו להנפיק תעודות סל. 7.

על יועצים פנסיוניים תחול חובה לבחון, בעת בחירת סוג המוצר הפנסיוני, את כלל סוגי המוצרים הפנסיוניים, ובעת בחירת המוצר הפנסיוני8.

בסוג הרלוונטי, את כלל המוצרים הפנסיוניים והגופים המוסדיים. 

על יועצים פנסיוניים שהינם תאגידים בנקאיים ייאסר לייעץ לגבי מוצרים פנסיוניים, אשר לגוף מוסדי (לרבות למי ששולט בו או למי שנשלט

על ידי מי מהם), שהוא בעל עניין בתאגיד הבנקאי יש זיקה אליו. כך גם על יועצים פנסיוניים שהינם תאגידים בנקאיים ייאסר לייעץ לגבי

מוצרים פנסיוניים שלגוף מוסדי זיקה אליהם, כאשר בעל השליטה בתאגיד הבנקאי מחזיק ביותר מ-10% או שולט בגוף המוסדי הנ"ל.

בנוסף, ייעוץ פנסיוני על ידי תאגיד בנקאי ינתן רק בסניף שהוא מבנה קבוע שלגביו ניתן היתר סניף על פי חוק הבנקאות (רישוי).

יועץ פנסיוני רשאי לקבל עמלת הפצה מחברה מנהלת, בגין קופות גמל לתגמולים, לקיצבה או לפיצויים, שאינן קופות ביטוח, ובגין קרנות

השתלמות, בכפיפות למגבלות. הכללים לגבי עמלות ההפצה שישולמו על ידי חברה מנהלת נקבעו בתקנות עמלות ההפצה שהותקנו

בפברואר 2006.

מגבלות אלה אינן חלות על משווק פנסיוני, אשר, כאמור לעיל, רשאי לייעץ ולמכור, על פי החוק ובשונה מהמלצות הצוות, את כל המוצרים

הפנסיוניים, ולקבל ממנהליהם טובות הנאה.

על יועץ פנסיוני שהוא תאגיד בנקאי נאסר להתקשר עם מעביד או עם ארגון מעבידים, לעניין מתן ייעוץ פנסיוני לעובדיו של אותו מעביד או

לעובדיו של מעביד החבר בארגון כאמור. כמו כן, נאסר על תאגיד בנקאי להתקשר עם נציגות עובדים לענין מתן ייעוץ פנסיוני לעובדים

המיוצגים על ידיה. מגבלה זו אינה חלה על משווק פנסיוני. 

על פי החוק, ביצוע עיסקה במוצר פנסיוני, תיעשה רק כחלק מייעוץ פנסיוני או משיווק פנסיוני, ובהמשך לו.
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יועצי השקעות בנכסים פיננסיים ויועצים פנסיוניים, לא יתקשרו עם גופים מוסדיים (מנהלי קופות גמל, קרנות פנסיה, מבטחים, מנהלי קרנות9.

נאמנות) בהסכמים למתן שירותים שאינם במהלך העסקים הרגיל של היועץ, שאינם בתנאי שוק או העשויים להשפיע באופן מהותי על

רווחיות היועץ, רכושו או התחייבויותיו, אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב, מיושב ראש רשות ניירות ערך או מהממונה על שוק

ההון, לפי העניין, ולגבי תאגיד בנקאי, גם מהמפקח על הבנקים, ועד שנת 2010 גם מהממונה על ההגבלים העיסקיים. 

תאגידים בנקאיים יוכלו לקבל רשיון ייעוץ פנסיוני, בהתקיים כל התנאים הבאים:10.

התאגיד הבנקאי רשאי לעסוק בייעוץ פנסיוני לפי חוק הבנקאות (רישוי); הבנק אינו מחזיק ביותר מ-5% בחברת ביטוח ולא מחזיק ביותר

מ-10% בתאגיד השולט בחברת ביטוח או המחזיק ביותר מ-25% בחברת ביטוח; הבנק הפחית כל אחזקותיו בקופות גמל ובקרנות נאמנות,

על פי הנדרש בחוק באופן שאינו מחזיק עוד בחברות לניהול קופות גמל וקרנות נאמנות, וכן אינו מחזיק יותר מעשרה אחוזים בתאגיד אחר

השולט או המחזיק בחברות לניהול קופות גמל או קרנות נאמנות יותר מעשרים וחמישה אחוזים; הממונה על שוק ההון שוכנע כי עיסוק

הבנק בייעוץ פנסיוני לא יפגע פגיעה מהותית בהתפתחות התחרות ובמניעת הריכוזיות בישראל, בתחום הייעוץ הפנסיוני, בפעילות התיווך

שבין לקוחות ובין גופים מוסדיים ובתחום הבנקאות, וזאת לאחר התייעצות עם הממונה על ההגבלים העיסקיים ועם המפקח על הבנקים.

עם זאת, הממונה על שוק ההון רשאי לתת רשיון יועץ פנסיוני לתאגיד בנקאי שההון העצמי שלו ושל תאגידים בנקאיים השולטים בו

והנשלטים בידו אינו עולה על 10 מיליארד ש"ח גם לפני השלמת מכירת אחזקותיהם בקרנות נאמנות ובקופות גמל.

רשיון ייעוץ פנסיוני של תאגיד בנקאי יהיה מוגבל באופן שבתקופה שנקבעה בחוק, ושהינה ארוכה יותר לגבי קבוצות לאומי ופועלים מאשר11.

לגבי הבנקים האחרים, הבנקים יהיו רשאים לייעץ רק בחלק מהמוצרים הפנסיוניים, דהיינו קופות גמל לתגמולים, לקיצבה ולפיצויים שאינן

קופות ביטוח, ולא לגבי קופות ביטוח ומוצרי ביטוח חיים הכלולים או הנילווים לקופות גמל. תקופת הייעוץ המוגבל לגבי קבוצות לאומי

ופועלים תהיה חמש שנים רצופות מהמועד בו כל אחד מהבנקים יעמוד בתנאים המזכים בקבלת רשיון יועץ פנסיוני (שלושת התנאים

הראשונים שהוזכרו בסעיף 10 לעיל), ולגבי הבנקים האחרים, תימשך תקופת ההגבלה עד למועד בו התקיימו לראשונה בבנק כאמור

התנאים הנ"ל לקבלת רשיון יועץ פנסיוני, אך לא לפני 31 בדצמבר 2009.

בתקופת ההגבלה על הבנק להודיע ללקוח כי הייעוץ הפנסיוני הניתן על ידו מוגבל בסוגי המוצרים, אולם על אף זאת קובע החוק כי בעת

בחירת סוג המוצר המתאים ביותר ללקוח, יבחן בעל הרשיון את כלל סוגי המוצרים הפנסיוניים, הן המותרים והן האסורים, אך בחירת המוצר

המתאים ביותר ללקוח תהיה מתוך המוצרים המותרים, בתנאי שאכן המוצר המתאים ביותר ללקוח הוא בין המוצרים המותרים. 

הפיקוח והאכיפה לגבי קופות גמל עוגנו בחוק חדש — חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005. בחוק זה הוסדרה12.

לראשונה קופת גמל בניהול אישי של העמית, שייחודה בכך שהיא מיועדת לעמית אחד הרשאי לתת הוראות לענין השקעת הכספים בקופה.

כן נקבע בחוקים כי שליטה ואחזקה בשיעור נקוב מאמצעי השליטה בגוף מוסדי יותנו בקבלת היתר. קבלת היתר כאמור תהיה כפופה לכך

שנתח השוק של מבקש ההיתר, בתחום החסכון לטווח ארוך, לא יעלה על 15%, ובתחום קרנות הנאמנות על 20%.

חוק זה מחולל שינויים יסודיים בזכויות עובדים ומעבידים בקופות גמל, שהעיקרי בהם הוא חופש הבחירה המוענק לעובד ביחס לקופות גמל

והמאפשר לו לעבור באופן חופשי מקופה לקופה, ללא התערבות המעביד או ארגון עובדים.

החוקים מסדירים נושאים שאינם נובעים מהמלצות הצוות, ובהם, בין היתר: תיקון לחוק הבנקאות (רישוי) המתיר לבנק ולבנק למשכנתאות13.

לשלוט בסוכן ביטוח שעיסוקו ביטוח חיים וביטוח דירות, אגב מתן הלוואות לדיור, תיקון לפקודת הבנקאות שיאפשר למפקח על הבנקים

להוציא הוראות ניהול בנקאי תקין, אשר מאשר את הוראות ניהול בנקאי תקין הקיימות, תיקון לחוק הבנקאות (רישוי) שיחייב קבלת אישור

המפקח להקמת תאגידי עזר על ידי תאגיד בנקאי, עיצומים כספיים על הפרת הוראות ניהול בנקאי תקין ועל הפרות אחרות, לרבות הפרות

מסויימות של חוק הבנקאות (שירות ללקוח), אפשרות להטיל קנסות אזרחיים על הפרת הוראות שונות של חוק הבנקאות (רישוי) ועל הפרת

הוראות שונות של חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, ועוד.

החוקים כוללים הוראות מעבר לתיקונים השונים. כל עוד לא תימכרנה מלוא האחזקות בקופות הגמל ובקרנות הנאמנות, יחולו על התאגידים14.

הבנקאיים הוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, כפי שהן לפני התיקונים. עם זאת, לגבי

ייעוץ בקופות גמל לתגמולים ובקופות גמל אישיות לפיצויים, ממשיך לחול החוק האמור עד תום שלוש וחצי שנים מיום התחילה, שהינו 10

באוגוסט 2005 או עד לקבלת רשיון יועץ פנסיוני, לפי המוקדם.
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המלצות הצוות בנושא עיסוק בחיתום

במסגרת המלצות הצוות הוצע כי תוחמרנה המגבלות על חיתום בידי תאגידים הנשלטים בידי בנקים. ב-12 בפברואר 2006 פורסמה באתר רשות

ניירות ערך טיוטת תקנות ניירות ערך (חיתום) שחקיקתן בנוסח המוצע עלולה להשפיע באופן משמעותי לרעה על עיסקי לאומי ושות' חתמים

במבנה השליטה הנוכחי. התקנות טעונות אישור ועדת הכספים של הכנסת לפני כניסתן לתוקף.

הסדרת עמלות ההפצה

ב-26 בפברואר 2006 פורסמו ברשומות תקנות המסדירות תשלום עמלות הפצה בגין הפצת קרנות נאמנות ועמלות הפצה בגין הפצת קופות גמל.

ביחס לקרנות נאמנות, נקבעו שלושה מידרגים של שיעורים מירביים של עמלות הפצה, שתחושבנה בשל יחידות בקרנות נאמנות שתוחזקנה

באמצעות המפיץ, על פי סוג קרן הנאמנות, והם: 0.25% לגבי קרנות המשקיעות בעיקר בהשקעות קצרות טווח בעלות סיכון נמוך, 0.8% לגבי קרנות

המשקיעות בעיקר במניות ו-0.4% לגבי קרנות אחרות.

נקבע כי מפיץ לא יהיה רשאי לגבות עמלת הפצה בשל יחידות בקרנות נאמנות כמפורט להלן:

יחידות שנרכשו לפני יום תחילת התקנות למעט יחידות בקרנות נאמנות שנוהלו ב-10 באוגוסט 2005 בידי מנהל קרן אשר נשלט באותו מועד בידי

אותו מפיץ או בידי חברה ששלטה באותו מפיץ, ובמועד גביית העמלה מנוהלת בידי מנהל קרן אשר קשור עם המפיץ בהסכם הפצה; יחידות של

קרן הרשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב. יחידות שנרכשו על ידי מנהל תיקים עבור לקוח שתיק ההשקעות שלו מנוהל על ידו; אולם

מפיץ שאינו מחזיק בתאגיד מנהל קרנות נאמנות, רשאי לגבות עמלת הפצה בשל יחידות שנרכשו על ידי מנהל תיקים אשר נשלט על ידי המפיץ

בעבור לקוח של מנהל התיקים.

ביחס לקופות גמל, לרבות קרנות השתלמות, וביחס לקרנות פנסיה, השיעור המירבי של עמלת ההפצה הוא 0.25% לגבי הפקדות חדשות בקופה

שתיעשנה החל מ-1 בינואר 2006, ו-0.1% לגבי הפקדות שנעשו עד 31 בדצמבר 2005 ועד בכלל, למעט כספים בקופה שנשלטה על ידי תאגיד

בנקאי ב-10 באוגוסט 2005 וכספים שיועברו מקופה שנשלטה על ידי תאגיד בנקאי ב-10 באוגוסט 2005 החל מ-1 באפריל 2006, לקופה אחרת.

בשני מקרים אלו גם כספים שהופקדו לפני 31 בדצמבר 2005 ישאו עמלה מירבית של 0.25%. חישוב העמלה ייעשה לגבי שווי נכסי הקופה

שהופקדו, הועברו או נותרו בקופה בעקבות המשך חברות, כתוצאה מייעוץ שינתן לעמית, לרבות רווחים שנצברו עליהם, ובקופת גמל לקצבה שווי

הנכסים העומדים כנגד התחייבויות הקופה ללקוח.

התקנות חלות החל מ-1 באפריל 2006.

הסדרת עמלות התפעול

בפברואר 2006 הפיץ הממונה על שוק ההון טיוטת חוזר ובה מוצעות הגבלות לגבי הסכמי תפעול שבין יועץ פנסיוני לגוף מוסדי, ובהן עמלה

מירבית בשיעור של 0.1% לגבי מתן שירותי תפעול לקופות גמל על ידי יועץ פנסיוני. 

בנוסף, החוזר המוצע מאפשר לחברה מנהלת שנרכשה מתאגיד בנקאי או שרכשה ממנו קופת גמל, להמשיך לתת באמצעות התאגיד הבנקאי

שירותים שונים לעמיתי קופת גמל שבניהולה שאינם נכללים במסגרת הסכם התפעול לקופה, ואשר באופן רגיל הינם חלק משירות שנותן יועץ

פנסיוני ללקוחותיו, וכל עוד העמיתים אינם מקבלים שירות זה במסגרת הייעוץ הפנסיוני שנותן התאגיד הבנקאי, לשלם בשל השירותים הנ"ל,

עמלה בשיעור מירבי של 0.25% משווי סך כל נכסי העמית המנוהלים בקופה. 

על פי החוזר המוצע, השירות והתשלום הנ"ל יעוגנו בהסכם בין החברה המנהלת לבין התאגיד הבנקאי, וההסכם יוגש לאישור הממונה על שוק

ההון, ביטוח וחסכון. על פי הטיוטא, ההסדר הנ"ל יהיה לתקופה מוגבלת, דהיינו, עד תום שנת 2007, וכן מוצע כי ההסכם יקבע מנגנון שיבטיח כי

החברה המנהלת לא תשלם בעד השירות בשל עמית שאין בכוונת התאגיד הבנקאי לתת לו ייעוץ פנסיוני עד לתום התקופה הנ"ל או שלא נתן לו

בפועל ייעוץ פנסיוני עד לאותו מועד. מוצע כי החברה המנהלת לא תשלם לתאגיד הבנקאי תשלום כאמור בשל עמית שקיבל ייעוץ פנסיוני על ידי

יועץ פנסיוני כלשהו, החל ממועד קבלת הייעוץ.
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באור 31 — חקיקה בנושא הרפורמה בשוק ההון (המשך)

הצעדים שהבנק ביצע בעקבות החקיקה

בעקבות החקיקה, הבנק ביצע את הצעדים הבאים: 

ב-15 בספטמבר 2005 התקבלה החלטה על מכירת האחזקות בלאומי פיא, במחיר של כ-535 מיליון ש"ח, להראל השקעות בביטוח בע"מ,-

הכפופה לחתימת הסכם בין הצדדים ולאישורים רגולטוריים. 

ב-19 באוקטובר 2005 מכר הבנק את אחזקותיו בביטוח ישיר — השקעות פיננסיות בע"מ לצור שמיר החזקות בע"מ, במחיר של כ-116 מיליון-

ש"ח.

ב-26 בנובמבר 2005 החליט הבנק להתקשר יחד עם לאומי גמל בע"מ למכור את המוניטין, הפעילות, הנכסים וההתחייבויות בקשר עם קופות-

הגמל המנוהלות על ידי לאומי גמל בע"מ. 

קבוצה של חמש קופות גמל, שהגדולות שבהן הן קופות הגמל עצמה, תעוז ורימון, ופעילות ההשקעות של קופות הגמל, נמכרו להראל השקעות

בביטוח בע"מ, במחיר של 675 מיליון ש"ח. השלמת העיסקה כפופה לקבלת אישורים רגולטוריים וחתימת הסכמי הפצה ותפעול. קבוצה של

עשר קופות גמל, שהגדולות שבהן הן שיאון, קופה מרכזית לפיצויים, צור ושגיא, נמכרו לא. סלומון השקעות בע"מ (או חברה בשליטתה), במחיר

של 473 מיליון ש"ח. השלמת העיסקה כפופה לקבלת אישורים רגולטוריים, ותנאים מתלים אחרים אשר בהתקיימם קרן מרקסטון תהפוך

לבעלת השליטה בא. סלומון השקעות בע"מ. קבוצת לאומי תמשיך לתת את שירותי התפעול בקשר עם כל קופות הגמל שנמכרו, בכפיפות

לחתימת הסכמי תפעול.

ב-28 בנובמבר 2005 החליט הבנק להתקשר יחד עם פסגות אופק בית השקעות בע"מ וחברות בנות שלה, לרבות פסגות מנהלי קרנות נאמנות-

— לאומי בע"מ ("קבוצת פסגות אופק"), בעיסקה למכירת מוניטין, פעילות, נכסים והתחייבויות, בקשר עם כל נכסי קבוצת פסגות אופק, עם

York Capital Management("יורק") בשם גופים המנוהלים על ידה, במחיר של 1,350 מיליון ש"ח. כמו כן, קיבל הבנק אופציה לרכוש מיורק

מחצית מאמצעי השליטה בחברה שתנהל את פעילות ניהול תיקי ההשקעות. השלמת העיסקה כפופה לקבלת אישורים רגולטוריים ולתנאים

מתלים אחרים.

בהתאם לחקיקה, הבנק הודיע במרס 2006 על עמלה חדשה שתיגבה בגין החזקות לקוחות בקרנות נאמנות, וזאת במקרה בו לא יהיה הסכם-

הפצה בין הבנק לבין מנהל קרן או בהעדר הסכמת לקוח לכך שהבנק יקבל עמלת הפצה ממנהל הקרן. לגבי מנהלי קרנות שהיו בשליטת הבנק

במועד פרסום החוקים, העמלה תיגבה החל מהמועד שמנהלי קרנות אלה לא יהיו בשליטת הבנק. למועד מסירת דוחות אלה לדפוס, הבנק

נמצא במשא ומתן לקראת חתימת הסכמי הפצה.

הבנק נערך למכירת אחזקותיו בקרנות ההשתלמות.-

הבנק בוחן ביחד עם נציגות העובדים את ההערכות הנדרשת, לצורך עמידה בתנאי ההיתר שניתן לבנקים בחקיקה לעסוק בניהול קופות גמל-

אשר כל עמיתיהן הם עובדי הבנק או עובדי תאגיד בשליטתו.

הבנק נערך להקמת קופות מרכזיות לפיצויים עבור עובדיו ועובדי חברות נוספות בקבוצה.-

הבנק בוחן את השלכות חופש הבחירה שהוענק לעובדים ביחס לקופות גמל, לרבות חופש המעבר מקופה לקופה, על התחייבויותיו כלפי עובדיו-

בעת הפרישה.

השפעת הרפורמה על הבנק והקבוצה

לרפורמה השפעה מהותית על פעילות הקבוצה בשוק ההון, אשר עד כה עסקה הן בניהול נכסים בשוק ההון עבור הציבור, והן בייעוץ והפצה ובמתן

שירותים נוספים בשוק ההון. בעקבות הרפורמה, תתמקד פעילות הקבוצה בישראל בעיקר במתן ייעוץ השקעות, במתן ייעוץ פנסיוני כשהבנק יקבל

רשיון לעסוק בכך, במתן שירותי תפעול לגופים הפעילים בשוק ההון, ובפעילויות נוספות.

המגבלות בחקיקה, לפיו תאגיד בנקאי לא יוכל לעסוק בשיווק אלא רק בייעוץ, לעומת גופים אחרים שיוכלו לעסוק בשיווק, האיסור להחזיק החזקה

מהותית בתאגיד המנהל תיקי השקעות עבור גופים מוסדיים, והמגבלות על העיסוק בייעוץ פנסיוני, יצמצמו להערכת ההנהלה, את יכולת הבנק

להתמודד באופן מיטבי בשוק הפיננסי והפנסיוני.
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באור 31 — חקיקה בנושא הרפורמה בשוק ההון (המשך)

כמו כן, היפרדות הבנק מאחזקותיו בחברות לניהול קרנות נאמנות, קופות גמל וקרנות השתלמות, תגרום לירידה בהכנסות השוטפות של הבנק

הנובעות מתחומי פעילות אלו. מנגד, החקיקה, כאמור לעיל, מאפשרת קבלת עמלות הפצה מגופים מוסדיים, וקבלת עמלות בגין שירותי תפעול

לגופים מוסדיים, ועמלות אלו תפחתנה את הפגיעה הצפויה במידה חלקית.

להלן פרטים על הכנסות מדמי ניהול מקרנות נאמנות קופות גמל וקרנות השתלמות במיליוני ש"ח:

2005200420052004

בנקמאוחד

427341291232מקרנות נאמנות

201187137129מקופות גמל

32332830מקרנות השתלמות

660561456391סך הכל

להערכת הנהלת הבנק, המבוססת על הנתונים וההנחות המפורטים להלן, במקום ההכנסות שנבעו לבנק ולקבוצה מדמי ניהול כמפורט לעיל, ואשר

החל מסיום עיסקות המכירה לא תנבענה עוד, הבנק עשוי לקבל בשנת 2006 דמי ניהול, עמלות הפצה ועמלה בגין שירות לעמיתים, בסכומים

שיקטינו את הרווח לפני מס בכ-220 מיליון ש"ח. 

הקדמת/עיכוב מכירה של כלל קרנות הנאמנות וקופות הגמל בחודש אחד תקטין / תגדיל את רווח הקבוצה בכ-25 מיליון ש"ח, לפני מס.

הנתונים וההנחות על פיהם נעשה האומדן הינם:

לגבי הרביע הראשון של שנת 2006 חושבו הכנסות מדמי ניהול מקרנות ומקופות, לרבות קרנות השתלמות, בהתבסס על יתרות אחזקות הלקוחות

כפי שהיו ב-31 בדצמבר 2005, ללא הנחת שינויים באחזקות, שעלולים להשפיע על היקף הכנסות אלה.

לגבי הרבעונים העוקבים, חושבו עמלות הפצה ועמלה בגין שירות לעמיתים, כמפורט להלן:

חישוב עמלות ההפצה בגין קרנות נאמנות מבוסס על יתרות אחזקות לקוחות הבנק או הקבוצה, לפי הענין, כפי שהיו ב-31 בדצמבר 2005, וכן על

שיעור משוקלל של העמלות, על פי התפלגות סך נכסי הקרנות שנוהלו על ידי לאומי פיא ופסגות ב-31 בדצמבר 2005, ללא הנחת שינויים

באחזקות, שעלולים להשפיע על סכום העמלות שהבנק יקבל, הן בשל שינויים בסיווג הקרנות והן בשל שינויים בהיקף ובתמהיל אחזקות הלקוחות. 

חישוב עמלות ההפצה מבוסס על השיעורים המירביים שנקבעו בתקנות.

חישוב עמלות ההפצה בגין קרנות נאמנות מבוסס על ההנחה שסיווגי הקרנות הינם על פי השקעות הקרנות בפועל ל-31 בדצמבר 2005.

חישוב עמלות ההפצה בגין קופות גמל, כולל גם עמלה בגין שירות לעמיתים שבאופן רגיל הינו חלק משירות שנותן יועץ פנסיוני, כל עוד לא ינתן

ייעוץ פנסיוני. תשלום עמלה זו מותנה בהוצאת החוזר הנזכר בפיסקה לעיל "הסדרת עמלות התפעול" על ידי הממונה על שוק ההון, וכן מבוסס על

יתרות אחזקות עמיתי קופות הגמל שבניהול הקבוצה, כפי שהיו ב-31 בדצמבר 2005, בהנחה שהעמלות תשולמנה על יתרות אלו במלואן. חישוב

זה נעשה ללא הנחת שינויים באחזקות, שעלולים להשפיע על סכום העמלות שהבנק יקבל.

בחישוב לא נלקחה בחשבון עמלת תפעול שהבנק עשוי לקבל משירותי תפעול, לאור ההוצאות המהותיות הכרוכות במתן שירותים אלה.

בסכומים הנ"ל לא נלקחו בחשבון השימושים שהבנק עשוי לעשות בתמורת המכירות של האחזקות, שנעשו עקב החקיקה.

העיסקאות שביצע הבנק (להוציא מכירת ביטוח ישיר שהסתיימה ב-2005) צפויות להסתיים במהלך שנת 2006 ובעקבותיהן צפויים לבנק בשנת

2006 רווחי הון נטו בסך של כ-1.9 מיליארד ש"ח. (לא כולל תוצאות מכירת חלקו של הבנק בקרן ההשתלמות שטרם נמכרה).

להערכת הבנק, בנוסף לאומדן הקיטון בהכנסות שניתן לעיל, ליישום מכלול הוראות החקיקה עלולות להיות השפעות שליליות נוספות על עיסקי

הקבוצה, אשר לא ניתן בשלב זה להעריך את היקפן המדויק, לאור אי ודאויות שקיימות עדיין בקשר לנושאים שונים. 
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בנק לאומי ארה"ב 
יושב ראש הדירקטוריון: א. רף

ןמנהל כללי: ע. רוז

תמצית מאזן מאוחד ליום 31.12.2005 (במיליוני דולרים)

2005200420052004

התחייבויות והוןנכסים

4,8174,509פיקדונות217290מזומנים ופיקדונות בבנקים

829717התחייבויות אחרות2,9902,782ניירות ערך

100100שטרי הון2,6532,368הלוואות

2424בניינים וציוד

383378אמצעים הוניים245240נכסים אחרים

סך כל ההתחייבויות
6,1295,704והאמצעים ההוניים6,1295,704סך כל הנכסים

תמצית דוח רווח והפסד מאוחד לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2005 (במיליוני דולרים)

20052004

100103רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

34הפרשה לחובות מסופקים

9799רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים

3439הכנסות תפעוליות ואחרות

9386הוצאות תפעוליות ואחרות

3852רווח מפעולות רגילות לפני מסים

1419הפרשה למסים

2433רווח נקי

20-דיבידנד ששולם
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בנק לאומי לישראל שוויצריה
יושב ראש הדירקטוריון: ג. מאור

מנהל כללי: ש. אורן

תמצית מאזן מאוחד ליום 31.12.2005 (במיליוני פר"ש)

2005200420052004

התחייבויות והוןנכסים

404376פיקדונות מבנקים166157מזומנים ופיקדונות בבנקים

346282פיקדונות וחשבונות אחרים552499הלוואות

184162ניירות ערך

207232אמצעים הוניים ורזרבות5572נכסים אחרים

סך כל ההתחייבויות
957890והאמצעים ההוניים957890סך כל הנכסים

תמצית דוח רווח והפסד מאוחד לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2005 (במיליוני פר"ש)

20052004

1311הכנסות מריבית, נטו

5152הכנסות תפעוליות

7949הוצאות 

14(15)רווח (הפסד) מפעולות רגילות לפני מסים

(2)(1)הפרשה למסים

12(16)רווח (הפסד)

8-דיבידנד מוצע



תמצית מאזן מאוחד ליום 31.12.2005 (במיליוני ליש"ט)

2005200420052004

התחייבויות והוןנכסים

908774פיקדונות164180מזומנים ופיקדונות בבנקים

5449פיקדונות מבנקים680569הלוואות

55שטרי התחייבות נדחים237190ניירות ערך

99התחייבויות אחרות43ציוד ומבנים

117111אמצעים הוניים86נכסים אחרים

סך כל ההתחייבויות
1,093948והאמצעים ההוניים1,093948סך כל הנכסים

תמצית דוח רווח והפסד מאוחד לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2005 (במיליוני ליש"ט)

20052004

1815רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

13)(הפרשה (גביה) לחובות מסופקים

1912רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים

1213הכנסות תפעוליות ואחרות

1512הוצאות תפעוליות ואחרות

1613רווח מפעולות רגילות לפני מסים

54הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות

119רווח נקי מפעולות רגילות

--רווח מפעולות בלתי רגילות

119רווח נקי

75דיבידנד מוצע
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בנק לאומי בריטניה פי.אל.סי.
יושב ראש הדירקטוריון: א. רף
ןדירקטור ומנהל כללי: ב. לדרמ



תמצית מאזן ליום 31.12.2005 (במיליוני ארו)

2005200420052004

התחייבויות והוןנכסים

446334פיקדונות הציבור248179מזומנים ופיקדונות בבנקים

444פיקדונות מבנקים200170ניירות ערך

68התחייבויות אחרות2956אשראי לציבור

456386סך כל ההתחייבויות77נכסים אחרים

2826הון עצמי

סך כל ההתחייבויות
484412וההון העצמי484412סך כל הנכסים

תמצית דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2005 (במיליוני ארו)

20052004

168הכנסות ריבית

136הוצאות ריבית

44הכנסות תפעוליות ואחרות

54הוצאות תפעוליות ואחרות

22רווח מפעולות רגילות לפני מסים

--הפרשה למסים

22רווח נקי
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בנק לאומי לוקסמבורג
יושב ראש הדירקטוריון: צ. איצקוביץ

מנהל כללי: י. מוסקוביץ
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תמצית מאזן ליום 31.12.2005 (במיליוני ש"ח)
סכומים מדווחים

2005200420052004

התחייבויות והוןנכסים

8,8537,528פיקדונות הציבור14152מזומנים ופיקדונות בבנקים

19,33620,833פיקדונות מבנקים-28ניירות ערך

418614פיקדונות הממשלה32,84631,758אשראי לציבור

124142אגרות חוב3942בנינים וציוד

2,2741,225כתבי התחייבות נדחים163183נכסים אחרים

344123התחייבויות אחרות

31,34930,465סך כל ההתחייבויות

1,7411,670הון עצמי

סך כל ההתחייבויות 
33,09032,135וההון העצמי33,09032,135סך כל הנכסים

תמצית דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2005 (במיליוני ש"ח)
סכומים מדווחים

20052004

370365רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

10690הפרשה לחובות מסופקים

264275רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים

133136הכנסות תפעוליות ואחרות

188176הוצאות תפעוליות ואחרות

209235רווח מפעולות רגילות לפני מסים

83113הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות

126122רווח נקי

5540דיבידנד ששולם
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בנק לאומי למשכנתאות בע"מ
יושב ראש הדירקטוריון: א. זלדמן

מנהל כללי: ר. צבאג



תמצית מאזן ליום 31.12.2005 (במיליוני ש"ח)
סכומים מדווחים

2005200420052004

התחייבויות והוןנכסים

2,7322,597פיקדונות הציבור1,1971,079מזומנים ופיקדונות בבנקים

330146פיקדונות מבנקים289225ניירות ערך

4756התחייבויות אחרות1,8831,739אשראי לציבור

3,1092,799סך כל ההתחייבויות3734בניינים וציוד

322309הון עצמי2531נכסים אחרים

סך כל ההתחייבויות
3,4313,108וההון העצמי3,4313,108סך כל הנכסים

תמצית דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2005 (במיליוני ש"ח)
סכומים מדווחים

20052004

179171רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

147הפרשה לחובות מסופקים

165164רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים

8380הכנסות תפעוליות ואחרות

120117הוצאות תפעוליות ואחרות

128127רווח מפעולות רגילות לפני מסים

5559הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות

-1רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים

7468רווח נקי

6060דיבידנד ששולם

327

בנק ערבי ישראלי בע"מ
ןיושב ראש הדירקטוריון: ש. זוסמ

מנהל כללי: י. אייל
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תמצית מאזן מאוחד ליום 31.12.2005 (במיליוני ש"ח)
סכומים מדווחים

2005200420052004

התחייבויות והוןנכסים

-70הלוואות מבנקים3221מזומנים ופיקדונות בבנקים

1215התחייבויות אחרות345247ניירות ערך

8215סך כל ההתחייבויות--אשראי לציבור

2423השקעות בחברות מוחזקות

11רכוש קבוע

332294הון עצמי1217נכסים אחרים

סך כל ההתחייבויות
414309וההון העצמי414309סך כל הנכסים

תמצית דוח רווח והפסד מאוחד לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2005 (במיליוני ש"ח)
סכומים מדווחים

20052004

87רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

8341הכנסות תפעוליות ואחרות

3933הוצאות תפעוליות ואחרות

5215רווח מפעולות רגילות לפני מסים

186הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות

349רווח מפעולות רגילות לאחר מסים

4(4)חלק החברה ברווחים (בהפסדים) נטו, מפעולות רגילות של חברות כלולות

3013רווח נקי

* עד 27 בדצמבר 2005 שימש בתפקיד יו"ר הדירקטוריון ד"ר א. שפירא.
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לאומי ושות' בית השקעות בע"מ
יושב ראש הדירקטוריון: מר א. רף *

מנהל כללי: א. זלדמן



תמצית מאזן מאוחד ליום 31.12.2005 (במיליוני ש"ח)
סכומים מדווחים

2005200420052004

התחייבויות והוןנכסים

8101,232תעודות סל1,094592מזומנים 

817507תעודות התחייבות550732ניירות ערך

300234התחייבויות אחרות2527בניינים וציוד

1,9271,973סך כל ההתחייבויות389729נכסים אחרים

131107הון עצמי

סך כל ההתחייבויות
2,0582,080וההון העצמי2,0582,080סך כל הנכסים

תמצית דוח רווח והפסד מאוחד לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2005 (במיליוני ש"ח)
סכומים מדווחים

20052004

5549עמלות מלקוחות בגין ניירות ערך

236179הכנסות מניהול קרנות נאמנות

496הכנסות ריבית ושערוך תעודות התחייבות

-32הכנסות משערוך תעודות בחסר

118123הכנסות מימון נטו

11886ריבית מאגרות חוב ורווח מניירות ערך, נטו

54הכנסות אחרות

613447סך כל ההכנסות

249196הוצאות משערוך תעודות סל

415הוצאות ריבית ושערוך פיקדונות

282229הוצאות הנהלה וכלליות

572430סך כל ההוצאות

4117רווח לפני הפרשה למסים על הכנסה

158מסים על הכנסה

269רווח נקי
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פסגות-אופק בית השקעות בע"מ
יושב ראש הדירקטוריון: פרופ' מ. חת

מנהל כללי: גב' ג. רביד
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תמצית מאזן מאוחד ליום 31.12.2005 (במיליוני ש"ח)
סכומים מדווחים

2005200420052004

התחייבויות והוןנכסים

275300פיקדונות מבנקים269257מזומנים ופיקדונות בבנקים

2726השקעות

1010התחייבויות אחרות670686אשראי לציבור

285310סך כל ההתחייבויות2010נכסים אחרים

701669הון עצמי

סך כל ההתחייבויות 
986979וההון העצמי986979סך כל הנכסים

תמצית דוח רווח והפסד מאוחד לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2005 (במיליוני ש"ח)
סכומים מדווחים

20052004

4537רווח מפעולות מימון

21הכנסות אחרות

87הוצאות תפעוליות

3931רווח מפעולות רגילות לפני מסים

88הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות

3123רווח נקי 
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לאומי ליסינג והשקעות בע"מ
יושב ראש הדירקטוריון: ד"ר א. שפירא

מנהל כללי: מ. זיו
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תמצית מאזן ליום 31.12.2005 (במיליוני ש"ח)
סכומים מדווחים

2005200420052004

התחייבויות והוןנכסים

6,3192,746אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים6,4552,882מזומנים ופיקדונות בבנקים

2-התחייבויות אחרות2020ניירות ערך

6,3192,748סך כל ההתחייבויות11נכסים אחרים

157155הון עצמי

סך כל ההתחייבויות 
6,4762,903וההון העצמי6,4762,903סך כל הנכסים

תמצית דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2005 (במיליוני ש"ח)
סכומים מדווחים

20052004

1413רווח מפעולות מימון 

32הוצאות תפעוליות ואחרות

1111רווח מפעולות לפני מסים על ההכנסה

34הפרשה למסים על ההכנסה

87רווח נקי
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לאומי חברה למימון בע"מ
יושב ראש הדירקטוריון: מ. אייזנטל

מנהל כללי: מ. זיו



תמצית מאזן ליום 31.12.2005 (במיליוני ש"ח)
סכומים מדווחים

2005200420052004

התחייבויות והוןנכסים

2-אגרות חוב105105מזומנים ופיקדונות בבנקים

פיקדונות בבנק המיועדים
1-התחייבויות אחרות2-למתן אשראי לממשלה

3-סך כל ההתחייבויות

105104הון עצמי

סך כל ההתחייבויות 
105107וההון העצמי105107סך כל הנכסים

תמצית דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2005 (במיליוני ש"ח)
סכומים מדווחים

20052004

66רווח מפעולות מימון 

11הכנסות תפעוליות ואחרות

22הוצאות תפעוליות ואחרות

55רווח מפעולות רגילות לפני מסים

12הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות

43רווח נקי

37דיבידנד ששולם
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לאומי לפיתוח התעשיה בע"מ
יושב ראש הדירקטוריון: מ. מרום

מנהל כללי: מ. זיו
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תמצית מאזן ליום 31.12.2005 (במיליוני ש"ח)
סכומים מדווחים

2005200420052004

התחייבויות והוןנכסים

2-אגרות חוב 5960מזומנים ופיקדונות בבנקים

4141ניירות ערך

2-סך כל ההתחייבויות--נכסים אחרים

10099הון עצמי

סך כל ההתחייבויות 
100101וההון העצמי100101סך כל הנכסים

תמצית דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2005 (במיליוני ש"ח)
סכומים מדווחים

20052004

33רווח מפעולות מימון 

--הכנסות אחרות

11הוצאות תפעוליות ואחרות

22רווח מפעולות לפני מסים על ההכנסה

1-הפרשה למסים על ההכנסה

11חלקה של החברה ברווחים נטו, מפעולות רגילות של חברה כלולה

32רווח נקי

33דיבידנד ששולם
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לאומי לפיתוח החקלאות בע"מ
יושב ראש הדירקטוריון: מ. מרום

מנהל כללי: מ. זיו


