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  2010דוח הדירקטוריון לשנת 
  

ם המאוחדים של  הוחלט לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיי2011 בפברואר 27בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום  
הדוחות ערוכים על פי המתכונת שקבע המפקח על . 2010 בדצמבר 31מ לשנה שנסתיימה ביום "בנק אוצר החייל בע

  .הבנקים והנתונים מבוטאים בסכומים מדווחים
  

ק שאינו מתייחס לעובדות היסטוריות מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחו, חלק מהמידע המפורט בדוח הדירקטוריון
  .1968 - ח"התשכ, ניירות ערך

כתוצאה ממספר רב , עשויות להיות שונות מהותית מאלו שנכללו במסגרת המידע צופה פני עתיד, תוצאות הבנק בפועל
  .גורמים תוך אירגוניים ועוד, גורמים רגולטוריים,  כתוצאה מגורמים מקרו כלכליים, בין היתר,לרבות, של גורמים

, "מתכננים", "מתכוונים", "מעריכים", "חזוי", "צפוי", "מאמינים"אנו : ין במילים או ביטויים כגוןמידע צופה פני עתיד מאופי
  .ב"וכיוצ" יהיה", "יכול", "צריך", "רצון: "לשמות עצם כמו, וביטויים דומים להם בנוסף" אמור ל"

 הערכות ההנהלה לגבי אירועים ביטויים צופי פני עתיד אלו כרוכים בסיכונים ובחוסר וודאות משם שהם מבוססים על
הנחות עבודה לגבי , תחזיות והנחות לגבי התפתחויות מקרו כלכליות בארץ ובעולם:  בין היתר,עתידיים אשר כוללים

  .אומדנים לגבי השפעות שינויים בחקיקה על הארגון ועוד, התפתחויות פנים ארגוניות
מידע ציבורי באשר לאומדני , תחזיות פנים ארגוניות, ים כלכליים על תחזיות של יועצ, בין היתר,המידע המוצג להלן נסמך
  .פרמטרים משפיעים ועוד

  
  .2010להלן פרטים על ההתפתחות והשינויים העיקריים שחלו בשנת 

  

  הפעילות הכלכלית במשק
  

  כללי
  
רחבות הת. אשר הקיפה את כל ענפי המשק,  המשיכה התרחבות הפעילות העיסקית של המשק הישראלי2010שנת ב

לעומת צמצום ,  בעיקר בתחום ההשקעות והצריכה הפרטית,מקורה בגידול הפעילות בשוק המקומי, הפעילות הכלכלית
 4.5% - בכ2010י אומדנים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה התוצר המקומי הגולמי גדל בשנת "עפ. ל"ביקושים בחו

  .2.7% -בכ הצמיחה העולמית צפויה להסתכם .5.3% -והתוצר העיסקי בכ
 תוצר לעומת יעד גרעון 3.7% - המהווים כח"ש מיליארד 30.2 -בכ הסתכם 2010בשנת הגרעון הכולל בתקציב הממשלה 

 -הכנסות מיסים גבוהות בכבעיקר הגרעון הנמוך מהמתוכנן משקף .  תוצר5.5% המהווים ח"ש מיליארד 42.9שנתי של 
  .ירידה בתשלומי הריבית ותוצר גבוה מהתחזית,  הכלכלית המקומית מהמתוכנן עקב השיפור בפעילותח"ש מיליארד 12.3

 הגידול. 2009שנת בהשוואה ל 59%של בשיעור עלייה ,  מיליארד דולר7.7 -  בכ הסתכם2010 בשנת הגרעון המסחרי
עקב התחזקות , 24.9% לעומת עליית הייבוא בשיעור של ,21%גרעון המסחרי הושפע מעליית הייצוא בשיעור של ב

  .קל לעומת מטבעות אחריםהש
שיעור . לאחר ירידה מתחילת השנה, 6.8% לרמה של 2010 נובמבר –שיעור האבטלה במשק עלה בחודשים אוקטובר 

  .2009 בשנת 7.5% לעומת 6.7% צפוי לעמוד על 2010האבטלה הממוצע בשנת 
  

  מדד המחירים לצרכן ושער המטבע
  

- ל- 1%י בנק ישראל בין "בתחום יעד האינפלציה שנקבע ע, 2.7%  בשיעור של2010מדד המחירים לצרכן עלה בשנת 
 2009שיעור האינפלציה בשנת . מעליית מחירי המזון והאנרגיה ועליית המדד הושפעה בעיקר מעליית סעיף הדיור. 3%

  .3.9% -הסתכם ב
  

 הרביעי של השנה תוסף ברבעון . 12.9% וביחס לאירו בשיעור של 6% תוסף השקל ביחס לדולר בשיעור של 2010בשנת 
שער החליפין של השקל מול הדולר הושפע מעודף . 5% וביחס לאירו בשיעור של 3.17%השקל ביחס לדולר בשיעור של 

מתנועת הון של משקיעים זרים , מפער ריביות בין ישראל למדיניות אחרות, מתמשך בחשבון השוטף של מאזן התשלומים
ח בהתאם לתנודות השערים בשוק "התערבות בנק ישראל באמצעות רכישת מט. לשוק המקומי ומהיחלשות הדולר בעולם

,  מיליארד דולר70.9 -  בכ2010יתרות מטבע החוץ של בנק ישראל הסתכמו בסוף דצמבר . מיתנה את השפעות הייסוף
  .2009 מיליארד דולר בהשוואה לסוף שנת 10 -של כבסך עלייה 
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  מדיניות מוניטרית

  

, המכוונת להשגת יציבות במערכת הפיננסית המקומית ולעידוד הפעילות במשק, של בנק ישראלהמדיניות המוניטרית 
 הועלתה הריבית המוניטרית בהדרגה בשיעור 2010במהלך שנת . לוותה בשמירת רמה נמוכה של הריבית המוניטרית

ריאלית שלילית בשיעור הריבית המוניטרית משקפת ריבית . 2010  בסוף חודש דצמבר 2% לרמה של 0.75%מצטבר של 
  .ב" מהריבית הדולרית בארה1.75% - והיא גבוהה ב0.9%של 

  
  .ח"ש מיליארד 113.9 - והם הסתכמו בכ4.1%אמצעי התשלום במשק עלו מתחילת השנה בשיעור מתון של 

  
 בינואר 19 -  בהודיע בנק ישראל, כדי לשפר את יכולתו להשיג את יעד המדיניות המוניטרית והמדיניות בתחום מטבע החוץ

ח ועסקאות "מט/ על כוונתו להחיל חובת דיווח חדשה על תושבי ישראל ותושבי חוץ בתחום עסקאות החלף שקל , 2011
תחול חובת דיווח על תושבי חוץ שבצעו עסקאות , כמו כן.  מליון דולר ומעלה ביום אחד10בסכומים של , ח"עתידיות במט

חוייבו , 2011 בינואר 27תאריך בהחל .  ומעלה ביום אחדח"ש מליון 10 של ח ממשלתיות קצרות בסכומים"מ ובאג"במק
ח ועסקאות עתידיות "מט/ בגין עסקאות החלף שקל10%התאגידים הבנקאיים להחזיק נכסים נזילים בשקלים בשיעור 

 את הפטור בהמשך הודיע משרד האוצר על כוונתו לבטל. ובכללם בנקים זרים, ח שמבוצעות מול תושבי חוץ"מט/ שקל 
  .ח ממשלתיות"מ ובאג"ממס  למשקיעים זרים על רווחים מהשקעות שיקליות קצרות טווח במק

  
  שוק ההון

  

בהתאם למגמות , תוך עליית שערים במדדי המניות ואגרות החוב,  במגמה חיובית2010שוק ההון התאפיין בשנת 
 אך בהמשך ,שונה של השנה המדדים היו שלילייםבמחצית הרא. מדדי המניות נסחרו בתנודתיות גבוהה. בבורסות העולם

תשואות נמוכות , ריבית נמוכה, מגמה בהשפעת פירסום נתונים כלכליים חיוביים במשק הישראלי והעולמיההתהפכה 
  .להשקעות חלופיות ופרסומים חיוביים בדבר תגליות גז

  
 עלה בשיעור נומינלי של 25 אביב מדד תל, 12.58%מדד המניות הכללי עלה מתחילת השנה בשיעור נומינלי של 

  .9.09%טק עלה בשיעור נומינלי של - ומדד התל15.84%
  

מדד אגרות החוב הלא צמודות עלה , 8.03%מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד עלה בשיעור נומינלי של 
מדד אגרות החוב . 0.86%ח ירד בשיעור נומינלי של " ומדד אגרות החוב הצמודות למט5.03%בשיעור נומינלי של 

  .10.93%נלי של יהקונצרניות הכללי עלה בשיעור נומ
  

 14 -ה של כיעלי,  מיליארד דולר44.3 - בכ2010השקעות המשקיעים הזרים במשק הישראלי הסתכמו בסוף שנת 
ממשלתי ח "מ ואג"העלייה בשווי התיק הפיננסי של הזרים מקורה ברכישת מק. 2009שנת סוף מיליארד דולר בהשוואה ל

ת נובעהעלייה . 2009 מיליארד דולר בשנת 1.7 -כבהשוואה ל, )מ" מיליארד במק9.6( מיליארד דולר 9.8 - בסכום של כ
 משקפים עליית מחירים וייסוף השקל לעומת  מן העלייה מיליארד דולר4.3 -כ. ב" מפער הריבית בין ישראל לארהבעיקר

  .2010הדולר בשנת 
 3.8 -כבהשוואה ל,  מיליארד דולר בלבד1.8 - הסתכמו בכ 2010בשנת משק הישראלי ההשקעות הישירות של זרים ב

 .2008ר בשנת  מיליארד דול10.8 - וכ2009מיליארד דולר בשנת 
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  פעילות קבוצת הבנק ותיאור התפתחות עסקיה
  

א הבריטי בתקופת מלחמת משרתי הצב,  על ידי קופות לעזרה הדדית שייסדו חיילים1946מ נוסד בשנת "אוצר החייל בע
  .מ" קיבלה החברה רשיון פעולה כבנק ושינתה את שמה לבנק אוצר החייל בע1970בשנת . העולם השנייה

  
  .1981-א"התשמ) רישוי(לפי הוראות חוק הבנקאות , הבנק הוא תאגיד בנקאי בעל רשיון בנק

בנקאות והוא מספק מגוון רחב של שירותים  שנותיו פיתח הבנק רשת סניפים ופעילות בנקאית ענפה בכל תחומי ה63-ב
  .בנקאיים ופיננסיים ללקוחותיו

לפי אמות מידה של היקף האשראי , 2010 בספטמבר 30חלקו של הבנק בענף הבנקאות על פי הדוחות שפורסמו ליום 
  . בהקבלה1.4% - ו1.3%היה  ,ושל היקף פיקדונות הציבור

  
חטיבה קמעונאית : ם לשירות ללקוחותיו בתחומי בנקאות שוניםפעילות הבנק מאורגנת במסגרת חטיבות ובהתא

  .לקוחות בנקאות פרטית ועסקים קטנים וחטיבה עסקית המשרתת לקוחות עיסקיים, המשרתת לקוחות משקי בית
  

  :בנוסף מבצע הבנק פעילות באמצעות חברות בת וחברות אחרות המספקות שירותים שעיקרם
  
, חברות המנפיקות. מ"מ פועלים אקספרס בע"ת באמצעות חברות ישראכרט בע מתבצע–פעילות בכרטיסי אשראי  .א

  .ל"ואמריקן אקספרס לשימוש בארץ ובחו, מאסטרכארד, משווקות ומתפעלות כרטיסי אשראי מסוג ישראכרט
  

 .חברה בבעלות מלאה של הבנק, מ"ניהול תיקי השקעות בע" אוצרות" מתבצע באמצעות –ניהול תיק השקעות  .ב
  
זו נפסקה עם הסבת  פעילות.  נתן הבנק שירותי תפעול למספר קופות גמל2010במהלך שנת –ל קופות גמל תפעו .ג

 .מערכות מחשב של הבנק ושל הקופות מאלו של בנק הפועלים לאלו של הבנק הבינלאומי
  
  

  תרשים החזקות עיקריות
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

88.3%  

100%  100%  

  אוצרות ניהול
תיקי השקעות 

  מ"בע

  חברת נכסים
ייל  של אוצר הח

  מ"בע

  חברה להשקעות
של אוצר החייל  

  מ"בע

 %)53.1 ()1(  

  .הזכות לקבלת רווחים מצוינת בסוגריים, מקום בו הזכות לקבלת רווחים שונה מן הזכות למנות מנהלים) 1(
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  השליטה בבנק
  

  ). הבנק הבינלאומי - להלן (מ "בנק הבינלאומי הראשון לישראל בעהשליטה בבנק הוא הבעל 
 מזכות ההצבעה ומן 73.33% - מהזכות לקבלת רווחים וב73.78% - מחזיק הבנק הבינלאומי ב2010 בדצמבר 31ביום 

 -  מהזכות לקבלת רווחים ו26.21%מחזיק ) חבר - להלן (מ "הזכות למנות מנהלים ו וחבר משרתי קבע והגמלאים בע
  .מזכות ההצבעה ומן הזכות למנות מנהלים, 26.67%

לבנק הבינלאומי , בין השאר, הותר, 2006 אוגוסט 9 מבנק ישראל ביום חברבהיתר השליטה שקיבלו הבנק הבינלאומי ו
 מכל 100%וכן הותר לבנק הבינלאומי לשלוט ולהחזיק במישרין אמצעי שליטה עד לשיעור של ,  לשלוט יחד בבנקחברול

 בזכות למנות דירקטורים 66.67% - בהצבעה ו66%,  בהון67.99% אמצעי שליטה ובלבד שיחזיק בכל עת לפחות סוג של
הותר .  בזכות למנות דירקטורים בבנק33.3% בהון ובזכויות ההצבעה ועד 24% הותר להחזיק במישרין עד חברל. בבנק

למניעת תחרות , תנאים נוספים באשר לשליטהונקבעו ,  בתנאים מגביליםחברשיתוף פעולה בין הבנק הבינלאומי ו
  .ולשירותים אותם יקבל הבנק

 להחזיק חברבתיקון להיתר נרשם כי הנגיד מתיר ל. ידי בנק ישראל-  עלחבר תוקן ההיתר שניתן ל2010מרץ ב 23ביום 
בכך שחבר לא התיקון להיתר זה מותנה :  "נרשם בהיתר, יחד עם זאת.  בהצבעה26.67% בהון ועד 26.1%במישרין עד 

למעט , שלכל עניין שהוא, וכן בכפוף לכך, 24%מעבר לשיעור של , תהיה רשאית להפעיל את זכויות ההצבעה הנוספות
כגון תמורה במכירה וכן הזכות לקבלת דיוידנד והזכות ליתרת נכסי , הזכויות הכלכליות הנובעות מן ההחזקה במניות

לרבות אי מימוש זכויות נוספות ,  בהון ובהצבעה24% - כמחזיקה בחברראו בי, התאגיד בעת חיסולו לאחר סילוק חבויותיו
  ."חבר"מ כלפי "הנובעות מהחזקת המניות הנוספות בהתאם להתחייבויות הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע

  .2011 בספטמבר 16ליום  תוקף ההיתר עד 
  

  השקעות בהון הבנק
  

  .ולא חולק דיבידנדלא הוכרז , לא הונפק הון, 2010במהלך שנת 
,  את מלוא הזכויות במניות קופת התגמולים של עובדי התעשיה האויריתחבר רכשו הבנק הבינלאומי ו2010 במרץ 2ביום 

  .במניות הבנק לאחר הרכישה מפורט לעיל" וחבר" שיעור אחזקת הבנק הבינלאומי . בזכויות ההצבעה10%-  בהון ו 8%
  
  

  2010התפתחות עיסקי הבנק בשנת 
  
  לליכ

ההערכות .  הוסבו מערכות המחשב של הבנק מאלו של בנק הפועלים לאלו של הבנק הבינלאומי2010בסוף חודש מאי 
 במהלכן נדרש הבנק להקצות משאבי כח אדם מקצועי ומשאבי ניהול רבים במטרה כשנתייםלהסבת המערכות נמשכה 

  .להבטיח את הצלחת התהליך
 . עברו כל עובדי הבנק הדרכה מקיפה במרכזי הדרכה ובמטה ,מועד ההסבה עד ל2010 ובמהלך שנת 2009בסוף שנת 

) מרכז תמיכה(פעילות התמיכה בסניפים ובמטה נמשכה גם לאחר ביצוע ההסבה באמצעות גורמי מטה מן הבנק עצמו 
  .ף וגורמים נוספים"גורמים ממת,

 חתמו ההנהלה ונציגות 2010בחודש נובמבר . נקטו העובדים עיצומים ושביתות לסירוגין 2010 יוני ויולי ים בחודש
  .2013העובדים על הסכם  במבטיח שקט תעשייתי  עד לחודש מרץ 

 ופגענ האטה בהתפתחות עסקי הבנק ונגרמה העיצומים והשביתות  וננקטופעילות ההסבהבתקופה בה נתקיימה 
  . אף כי מידת הפגיעה אינה ניתנת למדידה במדויק,תוצאות העיסקיות שלוה

 מספר צעדים בסמוך להסבהתו ננקטו במהלך התקופה וליל פעולייע ורה להביא למיצוי הפוטנציאל העיסקי של הבנקבמט
 בסוף כמו כן . ועודהחלטה על תכנית פרישה מרצון . ביצוע תכנית התכנסות כח אדם במטה,איחוד פונקציות : וביניהם

פעילות . כנית שווקית שמטרתה הרחבת בסיס הפעילותפרסם הבנק ת,   2011  ובמהלך חודש ינואר2010חודש דצמבר 
 .זאת מתבצעת במקביל לפעילות לחיזוק הקשר עם אוכלוסיית הלקוחות הקיימת 
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  ווח ורווחיותר
  

 ירידה, 2009ח בשנת ” מיליון ש60.1ח בהשוואה לרווח נקי בסך של ” מיליון ש33.0 - ב הסתכם2010בשנת הרווח הנקי 
  .45.1%בשיעור של 

  
 ירידה, 2009ח בשנת ” מיליון ש113.1 -ח בהשוואה ל” מיליון ש54.2 -הסתכם בח מפעולות רגילות לפני מיסים הרוו

  .52.1%בשיעור 
  

 13.94%בהשוואה לשיעור של  6.36% הגיעה לשיעור של תשואת הרווח מפעולות רגילות לפני מיסים להון העצמי
  .2009בשנת 

  
ח בשנת ” מיליון ש60.1 - ח בהשוואה ל” מיליון ש33.0 - ב2010כם בשנת הסתהרווח מפעולות רגילות לאחר מיסים 

  .45.1% בשיעור של ירידה, 2009
  

 7.40% - בהשוואה ל3.87% לשיעור של 2010 הגיעה בשנת תשואת הרווח מפעולות רגילות לאחר מיסים להון עצמי
  .2009בשנת 

  
  
  

  שיעור תשואת הרווח הנקי להון עצמי 
  

2010 2009 2008 7002 6200 

3.87% 7.40% 6.90% 17.17% 7.73% 

  
  

  שיעור תשואת הרווח מפעולות רגילות לאחר מיסים להון עצמי ממוצע 
  

2010 2009 2008 2007 2006* 

3.87% 7.40% 6.90% 11.27% 10.06% 

  
  .בניכוי מענק ששולם לעובדי הבנק בעקבות העברת השליטה בבנק*
  

  : משקף בעיקר2009וואה לרווח הנקי בשנת  בהש2010השינוי ברווח הנקי בשנת 
  . הנובעת בעיקר מירידה בהיקף הגבייה מחובות מסופקיםייה בהפרשה הספציפית לחובות מסופקים על-
 מירידה ברווחים מקופות פיצויים ומירידה בעמלות ניהול חשבון בהכנסות התפעוליות הנובעת בעיקר ירידה -
 .השכרהוצאות עלייה בהוצאות התפעוליות ובעיקר ב -
  

 370.2 -ח בהשוואה ל”מיליון ש 373.9 - ב2010 הסתכם בשנת הרווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים
  : ברווח מפעילות מימון משקף בעיקרהגידול. 1.0% בשיעור של עלייה, 2009ח בשנת ”מיליון ש

  
מיליון  21.6 –בכ ת הפריים שהשפעתו מוערכת  בשיעור ריביהעלייהמהשפעת בעיקר  במרווח הפיננסי הנובע גידול .א
  .ח"ש
  .ח” מיליון ש31.4 -ידול בהכנסות הנובע מגידול בהיקף הפעילות המסתכם בכג .ב
  .ח” מיליון ש42.3 -  כ  ברווח ממכירת ניירות ערך זמינים למכירה בסך שלקיטון .ג
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  פרשה לחובות מסופקיםלהלן תרומת הפעילות לפי מגזרי הצמדה לרווח מפעילות מימון לפני ה. ד
  

הון 

פיננסי 

ממוצע

היקף 

פעילות  

ממוצע

תרומה 

לרווח

מרווח 

פיננסי

הון 

פיננסי 

ממוצע

היקף 

פעילות  

ממוצע

תרומה 

לרווח

מרווח 

פיננסי

 (2 )  (1 )  (3 ) (2 )  (1 )  (3 )

838.711,356.6336.02.90%989.610,525.5274.42.56%מיגזר שקלי לא צמוד
0.39%(8.4)2,187.5(223.7)(0.48%)(14.8)2,379.2(54.6)מיגזר שקלי צמוד מדד

30.32,536.914.30.63%43.22,682.316.70.58%מיגזר מט" ח וצמוד מט" ח

20102009

במיליוני ש"ח 

 
 

 בשיעור קיטון, ח אשתקד” מיליון ש87.5 -ל ח בהשוואה” מיליון ש40.3 - ב הסתכמו2010 בשנת הכנסות המימון האחרות
  .53.9%של 

ח בהשוואה ” מיליון ש18.8 - ב2010סחר הסתכם בשנת ממימוש ניירות ערך זמינים למכירה ומאגרות חוב למ נטו הרווח 
  . 2009ח בשנת ” מיליון ש60.9 -ל

ח בשנת ” מיליון ש16.5 - ח בהשוואה ל” מיליון ש10.0 - ב2010הכנסות הריבית שנגבו מחובות בעייתיים הסתכמו בשנת 
  .39.4% בשיעור של קיטון, 2009

  
  

 2009ח בשנת ” מיליון ש12.6 -ח בהשוואה ל” מיליון ש24.7 - ב2010 הסתכמה בשנת ההפרשה לחובות מסופקים
  .96.0% בשיעור של עלייה

  
ח בשנת ” מיליון ש13.6 -ח בהשוואה ל” מיליון ש24.3 - ב2010 הסתכמה בשנת ההפרשה הספציפית לחובות מסופקים

קמעונאית והיא לות  מיוחסת לפעי2009 - ו2010 ניםמרבית ההפרשה הספציפית בש. 78.7%עלייה בשיעור של , 2009
ההפרשה הספציפית המיוחסת לפעילות  העיסקית .  אשתקדח"ש מיליון 16.0 -  בהשוואה לח"ש מיליון 14.3-מסתכמת בכ

  . אשתקדח"שמיליון  2.4 -כקיטון בסך של  בהשוואה לח"ש מיליון 10.0  - ב2010הסתכמה בשנת 
  

 63.4- ב2010 בשנת הסתכמו  ,נקבעו כמסופקים בעברלא כולל השפעת גבייה מחובות ש, ההפרשות לחובות מסופקים
  . 21.3% בשיעור של ירידה, 2009ח בשנת ” מיליון ש80.6 - ח בהשוואה ל”מיליון ש

- ח בהשוואה ל” מיליון ש39.1 - ב2010 בשנת הקטנת ההפרשות והגביה מחובות שהוגדרו כמסופקים בעבר הסתכמה
  מרביתה נובעת מסיום הליכי הגבייה של מספר חובות גדולים.41.6%ל  בשיעור שירידה, 2009ח בשנת ” מיליון ש67.0

  .2009בשנת 
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  להלן פרטים על שיעור ההפרשה הספציפית לחובות מסופקים ביחס לתיק האשראי באחריות הבנק
  

20102009
0.25%0.27%ההפרשה הספציפית בגין יתרות מאזניות ביחס לסיכון האשראי המאזני

0.16%0.09%ההפרשה הספציפית ביחס לסיכון האשראי הכולל

ההפרשה הספציפית המצטברת בגין יתרות מאזניות 

2.33%2.52%  ביחס לסיכון האשראי המאזני
  1.58%1.65%ההפרשה המצטברת הכוללת ביחס לסיכון האשראי הכולל

  

20102009
רבעון 1רבעון 2רבעון 3רבעון 4רבעון 1רבעון 2רבעון 3רבעון 4

        9.4      10.8       (4.9)       (1.7)       4.1       (2.1)       4.9     17.4הפרשה ספציפית
        -        0.8       (0.7)       (1.1)       -        1.2       0.5      (1.3)הפרשה נוספת

        9.4      11.6       (5.6)       (2.8)       4.1       (0.9)       5.4     16.1סך הכל

שיעור ההפרשה הספציפית מאשראי לציבור

1.01%0.51%0.44%0.64%0.99%0.77%0.84%0.90%הפרשה במהלך התקופה
(0.48%)(0.37%)(0.97%)(1.05%)(0.46%)(0.53%)(0.30%)(0.31%)הקטנת הפרשה וגביית חובות שנמחקו בעבר

0.47%0.42%(0.20%)(0.06%)0.18%(0.09%)0.70%0.21%סך הכל

  
  
  

 - ב2010 גדלה בשנת , על הבנקים ובשיעורים שהוגדרוההפרשה הנוספת על מרכיבי סיכון שהוגדרו בהוראות המפקח
 נרשם בגין 2010עיקר הגידול בהפרשה בשנת . 2009ח בשנת ” מיליון ש1.0 -בהשוואה לקיטון בסך של, ח” מיליון ש0.4

  .חובות שאינם נושאים הכנסה
  

 24.1 - ב2010 בדצמבר 31יתרת ההפרשה הכללית והנוספת שנקבעה על פי הנחיות המפקח על הבנקים הסתכמה ביום 
ח הפרשה כללית שנקבעה על ” מיליון ש16.3 -מזה כ, 2009 בדצמבר 31ח ביום ” מיליון ש23.7 -ח בהשוואה ל”מיליון ש

  ).2004בערכים ריאליים לשנת  (1991פי הוראות המפקח על הבנקים שהיו תקפות עד לשנת 
ח בשנת ” מיליון ש332.9 -ח בהשוואה ל” מיליון ש301.8 - ב2010 בדצמבר 31סך החובות הבעייתיים הסתכם ביום 

  .9.3% בשיעור של ירידה, 2009
  .להלן" אשראי לציבור"-"התפתחות סעיפי מאזן עיקריים"פרטים על הרכב החובות הבעייתיים ראה בפרק 

  
ח ”ליון ש מי357.6 -ח בהשוואה ל” מיליון ש349.2 - הסתכם בהרווח מפעילות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים

  .2.3% בשיעור קיטון, 2009שנת ב
  

ח בשנת ” מיליון ש237.2 -ח בהשוואה ל” מיליון ש217.8 - ב2010 הסתכמו בשנת ההכנסות התפעוליות והאחרות
 -ח בהשוואה ל” מיליוני ש215.1 - ב2010ההכנסות מעמלות תפעוליות הסתכמו בשנת . 8.2%בשיעור של קיטון , 2009

  .5.9% בשיעור של קיטון, 2009נת ח בש” מיליון ש228.6
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 :להלן פירוט ההכנסות מפעילות בשוק ההון-

שינוי 20102009

באחוזים

(8.3%)77.884.8הכנסות מפעולות בניירות ערך
8.95.853.4%הכנסות מעמלות הפצת מוצרים פיננסיים

(57.9%)0.81.9הכנסות מדמי תפעול קופות גמל
(5.4%)87.592.5סך הכל הכנסות תפעוליות מפעולות בשוק ההון

במיליוני ש"ח 

לשנה שנסתיימה ביום 

31 בדצמבר

  
  
  
ח בשנת ”מיליון ש 28.7 -ח בהשוואה ל” מיליון ש28.3 - ב2010ההכנסות מעמלות מפעילות בכרטיסי אשראי הסתכמו -

ישראכרט  שנחתם -השלכות הסכם חברמ כתוצאה , בין השאר, בהכנסה נרשםקיטוןה. 1.4%ור של  בשיעקיטון, 2009
  .הקטין את חלקו של הבנק בהכנסות מכרטיסי אשראי של אוכלוסיית בעלי הכרטיס החוץ בנקאי  ואשר 2009בשנת 

  ,2009בשנת ח ” מיליון ש61.4 -ח בהשוואה ל” מיליון ש57.6 -ההכנסות מדמי ניהול חשבון הסתכמו ב-
מתבטא בעיקר בירידה בהכנסות מעמלות פקיד ועמלות משירותים הקיטון בהכנסות מדמי ניהול  .6.2% בשיעור של קיטון

הקיטון מבטא  בין השאר את האטת הפעילות בסמוך למועד הסבת מערך המיחשוב  ואת השפעת . בערוצים ישירים
  . העיצומים והשביתה באותה תקופה

ירידה  , 2009ח בשנת ”מיליון ש 25.7 -ח בהשוואה ל” מיליון ש23.5 -  ב2010הסתכמו בשנת , אשראיההכנסות מטיפול ב-
 ההכנסות מטיפול באשראי כוללות עמלות מטיפול באשראי לדיור באמצעות דלפקי משכנתאות של .8.6%בשיעור של 

  .הבנק הבינלאומי המוצבים בסניפי הבנק
ח ” מיליון ש14.1 -ח בהשוואה ל” מיליון ש12.5 - ב2010ה הסתכמו בשנת ההכנסות מפעילות סחר חוץ ומהפרשי המר-

  .11.3% בשיעור של ירידה, 2009בשנת 
  

עלייה , 2009ח בשנת ” מיליון ש481.7 - ח בהשוואה ל” מיליון ש512.8 - ב2010הסתכמו בשנת ההוצאות התפעוליות 
  .6.5%בשיעור של 

   בהשוואה 42.8% - ל2010עוליות ואחרות הגיע בשנת שיעור כיסוי ההוצאות התפעוליות בהכנסות תפ
  .2009 בשנת 49.2% -ל
  

עלייה בשיעור , 2009ח בשנת ” מיליון ש256.7 -ח בהשוואה ל” מיליון ש281.5 - ב2010 הסתכמו בשנת הוצאות השכר
 56% -  ומהווה כ2010 -  ו2009בגין השנים , נובע  בעיקר מתשלום מענק  על פי הסכםהגידול בהוצאות השכר . 9.7%של 

מניצול מופחת גידול הנובע ,בנוסף נרשמה עלייה בהוצאות השכר המיוחסת לגידול בעתודות לחופשה . מן הגידול  בשכר
  . גידול הנובע מתגבור  בכח אדם בתקופה הסמוכה למועד  הסבת מערכות המחשבומגידול בעלות השכר וכן 

פרטים נוספים באשר . את תשלום המענקים בהתאם לרווחיות נחתם הסכם קיבוצי חדש המסדיר 2010במהלך שנת 
  ".משאבי אנוש"ליחסי העבודה והסכמי השכר ראה בפרק 

  
ח בשנת ”מיליון ש 97.1 -ח בהשוואה ל” מיליון ש94.2 - ב2010 הסתכמו בשנת הוצאות אחזקה ופחת בניינים וציוד

  .3.0% בשיעור של קיטון, 2009
ת שאינן בשימוש וכנווהוא נובע מסיום הפחתה מואצת של ת, תכנה וציוד מחשביםת  משתקף בהוצאות פחקיטוןעיקר ה
 מרכיב זה בהוצאות מחשב המשולמות לחברת הכללת הסבת מערכות המחשב וכן מקיטון ברכישת ציוד והפחתתו וממועד

  .ף"מת
  

, 2009ח בשנת ” מיליון ש127.9 - ח בהשוואה ל” מיליון ש137.1 - ב2010 הסתכמו בשנת ההוצאות התפעוליות האחרות
 -  ל2009ח בשנת " מיליון ש13.1 –עיקר הגידול  נרשם בהוצאות  שיווק ופירסום אשר גדלו מ .7.2%גידול בשיעור של 



  

  
  
                                                                                                                2010 לשנתדין וחשבון    

14

עיקר הגידול נובע ממסע פרסום של הבנק שהחל בחודש . 44.3%גידול בשיעור של , 2010 בשנת ח"ש מיליון 18.9
  .2010דצמבר 

 בשנת ח"ש מיליון 77.0 בהשוואה ל ח"ש מיליון 79.9 ב 2010הסתכמו בשנת ושירותי מחשב הוצאות עיבוד נתונים 
 הגידול משקף עלייה בעלות שירותי המחשב בעקבות הסבת מערכות המחשב .3.8% גידול בשיעור של ,2009

  . המתבטאת בסעיף זה
   

ח ” מיליון ש53.0 -בהשוואה ל, ח”יון ש מיל21.2 -  ב2010 הסתכמה בשנת ההפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות
  .2009בשנת 

  
 בשנת 46.9% בהשוואה לשיעור של 39.1% - הסתכם ב2010שיעור ההפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות בשנת 

2009.  
  .2009 בשנת 36.21% - בהשוואה ל35.34% היה 2010שיעור המס הסטטוטורי בשנת 

  
 מירידה בנטל ההוצאות הלא מוכרות אשר כללו אשתקד הוצאות מיסים  בעיקרהירידה בשיעור המס האפקטיבי נובעת 

 משינוי במיסים בגין שנים קודמות בגין ייחוס גבייה מחובות מסופקים לשנת ההפרשה בהתאם להנחיות ועדת גבעולי  וכן 
  .2009ת  בשנח"ש מיליון 0.7בהשוואה להוצאה בסך  ח"ש מיליון 1.9 בהכנסה בסך 2010  בשנתםאשר הסתכ

השפעת ההסכמים שנחתמו כלולה . 2008 עד 2004 הושגה הסכמה על שומות סופיות לשנים 2010בסוף חודש דצמבר 
  .בדוחות 

, בין היתר, אשר קבע, 2005- ה"התשס, )147' מס(עבר בכנסת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה , 2005 ביולי 25יום ב
  .  ואילך2010נת המס  בש25%-הפחתה הדרגתית של שיעור מס החברות עד ל

- ו2009תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים (עבר בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית , 2009 ביולי 14ביום 
 בשנת המס 18%-הפחתה הדרגתית נוספת של שיעור מס החברות עד ל, בין היתר, אשר קבע, 2009- ט"התשס, )2010
  .  ואילך2016

שיעור ( מס ערך מוסף י ברשומות צומו פורס2010 בדצמבר 14 וביום 2009בדצמבר 31ביום , 2009 ביולי 1ביום , כמו כן
 -  ו2009בשנת  16% -ב  שיעור  מס השכרהסתכםבעקבותיהם ,  )הוראת שעה) (רים ומוסדות כספיים"המס על מלכ

  .2011והוא צפוי להסתכם  בשיעור זה עד לתום שנת  2010

החברות המוגדרות כמוסד כספי [שיעורי המס הסטטוטורי החלים על תאגידים בנקאיים  שונו , בעקבות התיקונים האמורים
, 35.34% -  2010בשנת המס , 36.21% - 2009בשנת המס : שיעורים כדלקמןיסתכמו בוהם ,  ]לפי חוק מס ערך מוסף

 -2014בשנת המס , 32.47% - 2013בשנת המס , 33.33% -2012בשנת המס , 34.48% -  2011המס בשנת 
   .29.00%יחול שיעור מס של ,  ואילך2016 ובשנת המס 30.74% - 2015בשנת המס , 31.60%

שומות מס סופיות וההפרש בין שיעורי המס הסטטוטורי והמס האפקטיבי  , בדבר נתונים נוספים בקשר עם הפרשה למס
  .לדוחות הכספיים. ב24ראה באור 
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  מבנה אירגוני ומערך הסניפים

פעילות בשוק ההון , בנקאות מסחרית ועסקית, בנקאות אישית ופרטית, ק פועל במספר מישורים של פעילות פיננסיתהבנ
  .פעילות באמצעות כרטיסי אשראי ועוד, עבור לקוחותיו ועבור עצמו

  . סניפים ושלוחות48עיקר פעילותו של הבנק הינה בנקאות קמעונאית והיא מתבצעת באמצעות 
  .ל הבנק מיועד לתמוך בתפיסה הרואה בהתאמת המוצר והשירות ללקוח את מרכז הפעילותהמבנה הניהולי ש

 סניפים ושלוחות 14בין לקוחות הבנקאות הקימעונאית גדול חלקם של עובדי מערכת הביטחון ובהתאם מפעיל הבנק 
 והוא מאורגן באופן המבנה האירגוני של מטה הבנק מותאם אף הוא לפעילות מוטת לקוח. במחנות הצבא או בקירבתם

  .המאפשר מתן שירותים לחטיבות הפועלות מול הלקוחות
  

  :להלן תיאור תחומי העיסוק והאחריות של החטיבות בבנק
  

הפרטית והעסקים , בתחומי הבנקאות האישית  מרכזת את פעילות הסניפים של הבנק- החטיבה לבנקאות קמעונאית
  .  ווק ופרסוםהקטנים וכן אחראית על קביעת אסטרטגיה של שי

  
, אחראית לקביעת מדיניות האשראי,  מנהלת את פעילות הבנק בתחום הלקוחות העסקיים– החטיבה לבנקאות עיסקית

וכן אחראית לניהול מערך גביית , אחראית לאישורי אשראי ללקוחות בסכומים שמעבר לסמכות החטיבה הקמעונאית
  .חובות

  
לתפעול ולפעילות הנוסטרו והביטוח , לפעילות הבינבנקאית, ים הפיננסיים אחראית לניהול הסיכונ– החטיבה הפיננסית

  .מערך התשלומים לספקי שירותים ולפעילות האגף למידע ניהולי
  

, החטיבה. מרכזת את הייעוץ וביצוע הפעולות בשוק ההון ואת פעילות הייעוץ הפנסיוני  -החטיבה לניהול נכסי לקוחות 
  .מרכזת את פעילות ניהול תיקי השקעות , "חברה לניהול תיקי השקעות –אוצרות "באמצעות חברת הבת 

  
  .לפעילות מערכי ההדרכה ופעילות התפעול והלוגיסטיקה,  אחראית לניהול משאבי אנוש– חטיבת המשאבים

  
  מעניק שירותי ייעוץ משפטי להנהלת הבנק ולסניפים ומייצג את הבנק בחלק מן התביעות המשפטיות– הייעוץ המשפטי

  .נגדו
  

  . מרכזת את ניהול החשבונות ואת פעילות הדווח לציבור– החטיבה לחשבונאות ודיווח
  

ר הדירקטוריון והכוללות את פעילות בקרת סיכוני שוק "ל או ליו"נוסף על יחידות אלו פועלות יחידות בקרה כפופות למנכ
  . הציותקציןעת הלבנת הון ובקרת סיכונים תפעוליים והפעילות למני, בקרת סיכוני אשראי , ונזילות

  
ר "היחידה לביקורת פנים פועלת באמצעות מנהלת ביקורת הכפופה למבקר הפנים של קבוצת הבנק הבינלאומי וליו

  .הדירקטוריון
   

  רות מוחזקות חב
  ".שוק ההון"הפעילה בשוק ההון ראה בפרק פעילות ב" אוצרות"פרטים מלאים על חברת 

  . עזר ופעילותן אינה משמעותיתמשמשות כתאגידי, חברות אחרות
  . לדוחות הכספיים5פרטים על השקעות בחברות מוחזקות ראה בביאור 

  
חלוקה המבוססת על פי מאפייני הלקוחות הנכללים בכל ,   מתחלקת לחמישה מיגזרי פעילות עיקרייםהפעילות העיסקית

תבצע באמצעות מערכי המיחשוב והניהול שיוך הלקוחות למגזר מהווה בסיס לניהול ולפיקוח ומ. אחד מן המיגזרים
  .ביחידות העיסקיות
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  :להלן פירוט מיגזרי הפעילות של הבנק
  

  . מספק מגוון שירותי בנקאות ומוצרים פיננסיים למשקי בית– מיגזר בנקאות אישית
יאל פיננסי  מספק מגוון שירותי בנקאות וייעוץ השקעות ללקוחות פרטיים בעלי עושר ופוטנצ– מיגזר בנקאות פרטית

  .מוערך בינוני עד גבוה
המנצלים מסגרות אשראי בהיקף של עד ,  מספק שירותי בנקאות ומוצרים פיננסיים לעסקים קטנים– מיגזר עסקים קטנים

  .ח” מיליוני ש2.25 -כ
 -כ המנצלים מסגרות אשראי בהיקף של מעל,  מספק שירותי בנקאות ומוצרים פיננסיים לעסקים– מיגזר בנקאות עסקית

  .ח” מיליוני ש2.25
  מרכז את ניהול החשיפות של הבנק ותומך בפיתוח ותמחור מוצרים פיננסיים וכן מרכז את פעילות -מיגזר ניהול פיננסי 

  .הנוסטרו והביטוח של הבנק
  

  . בדוחות הכספיים26תוצאות פעילות המגזרים ממוינות לפי מיגזרי הפעילות העיקריים מפורטות בביאור 
  ".מיגזרי פעילות עיקריים"ות המיגזרים נערכו בהתאם להוראות המפקח על הבנקים בדבר נתוני תוצא

  . לדוחות הכספיים26כללי החשבונאות שיושמו בהצגת תוצאות הפעולות של מיגזרי הפעילות של הבנק מתוארים בביאור 
  

  :להלן הכללים העיקריים שיושמו בחלוקת תוצאות הפעילות בין המיגזרים
מזוכה במרווח פיננסי על ההלוואות , הפעילות עם ציבור הלקוחות במסגרת מערך הסניפים של הבנק– וןהכנסות מימ

הן בצד האשראי והן , הרווח מפעילות מימון כולל את המרווח הפיננסי. שנתנו ללקוחות ועל הפקדונות המופקדים על ידם
לבין מחירי הכסף של הבנק בעת ביצוע העיסקה והוא מחושב כפער בין הריבית המתקבלת או המשולמת , בצד הפקדונות

תוצאות הפעילות הנובעות . והנגזר ממשך החיים התואם את תנאי האשראי או הפקדון במיגזרי ההצמדה הרלוונטים
  מחשיפות מטבע נכללות במסגרת מגזר הניהול הפיננסי

  
ההון העצמי המיוחס (צמי המיוחס למגזר  מגזרי הפעילות מזוכים בגין ריבית על ההון הע- התשואה הקצאת ההון וחישוב

של , )מעבר לעלות גיוס המקורות(, ומחויבים בעלויות המימון העודפות) חושב על בסיס נכסי הסיכון המשוייכים לכל מגזר
  .כתבי ההתחייבות הנידחים המיוחסים למגזר

  
  . נזקפת למגזר הפעילות בו נוצרה– ההפרשה לחובות מסופקים

  
  . נמדדות על בסיס ההכנסה בפועל– ההכנסות התפעוליות

  
  :ההוצאות התפעוליות נמדדות כדלהלן

  
  . נזקף לפי עלות המשרה בפועל– שכר

  .או בשווה ערך ההוצאה,  נרשמות לפי ההוצאה בפועל– הוצאות תפעוליות אחרות
 עלות שירותים עקיפים וכן,  כוללות זקיפת עלות יחידות המעניקות שירות ישיר ומזוהה לחטיבה הנמדדת– עלויות עקיפות

  .הנזקפת בהתאם למפתח חלוקה מוסכם
מחוייב על פי  עבור השירותים ,  מגזר אליו משוייך לקוח המקבל שירותים ממגזר אחר– חיוב על שירותים בינמיגזריים

 בהתאם לכך מוקטנות העלויות של המגזר מספק השירות ובמקביל ומוגדלות עלויות. שסיפק המגזר האחר ללקוחותיו
  .פעילות זו באה לביטוי בעלות שמשלם המגזר העיסקי למגזר עסקים קטנים. המגזר מקבל השירות

  . ההפרשה למס על הרווח בכל מגזר חושבה על פי המס האפקטיבי בכל מגזר– מיסים על ההכנסה
 סיכון שהיו  על בסיס  ההוראות למדידת  נכסי2010היתרה הממוצעת של נכסי הסיכון מוצגת  בשנת  – נכסי  סיכון

אין .1יתרת נכסי הסיכון על פי הוראות באזל  מחושבת 2009בשנת . II באזל ת דהיינו הוראו, באותה שנהתקפות 
  .משמעות להשוואת היתרות בין השנים

  :להלן תמצית מידע לפי מגזרי פעילות
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  רווח נקי. א
  

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר

שינוי20102009

אחוזים

-(10.6)(5.4)מיגזר בנקאות אישית
6.04.339.5%מיגזר בנקאות פרטית

12.86.596.9%מיגזר עסקים קטנים
(48.0%)10.620.4מיגזר בנקאות עסקית

(77.2%)9.039.5מיגזר ניהול פיננסי
(45.1%)33.060.1סך הכל

מיליוני ש" ח 

    
  סך ההכנסות. ב
  

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר

שינוי20102009

אחוזים

269.9242.011.5%מיגזר בנקאות אישית
134.5128.84.4%מיגזר בנקאות פרטית

96.988.89.1%מיגזר עסקים קטנים
(3.8%)65.167.7מיגזר בנקאות עסקית

(68.4%)25.380.1מיגזר ניהול פיננסי
(2.6%)591.7607.4סך הכל

מיליוני ש" ח 

    
  יתרת פקדונות הציבור. ג
  

שינוי20102009

אחוזים

4,873.24,397.310.8%מיגזר בנקאות אישית
(3.2%)4,486.64,634.0מיגזר בנקאות פרטית

912.2800.114.0%מיגזר עסקים קטנים
(15.3%)1,311.31,548.6מיגזר בנקאות עסקית

(23.5%)26.034.0מיגזר ניהול פיננסי
11,609.311,414.01.7%סך הכל

מיליוני ש" ח 

ליום 31 בדצמבר 

    
  אשראי לציבור. ד
  

שינוי20102009

אחוזים

5,385.55,157.34.4%מיגזר בנקאות אישית
1,158.71,098.75.5%מיגזר בנקאות פרטית

1,374.11,328.43.4%מיגזר עסקים קטנים
2,156.91,804.019.6%מיגזר בנקאות עסקית

   -      -   מיגזר ניהול פיננסי
10,075.29,388.47.3%סך הכל

מיליוני ש" ח 

ליום 31 בדצמבר 
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  עילות קימעונאיתפ

  
  כללי

- הכנסותיה מהוות כ.  הסניפים והשלוחות וכן פעילות הבנקאות בתקשורת מתנהלת במסגרת החטיבה הקמעונאיתפעילות
החטיבה באמצעות הסניפים שבאחריותה מעניקה שירותים בנקאיים גם ללקוחות החטיבה .  מהכנסות הבנק85%

ייעוץ פנסיוני  ,ע"בני, יעוץ, טיסי אשראיכר, תפיקדונו, החטיבה מספקת שירותי בנקאות בין השאר בתחומי אשראי. העסקית
  .ועוד

ככלל מכוונת פעילות . המוצרים והשירותים המותאמים להם, החלוקה למגזרי הפעילות מבוססת על סוגי הלקוחות
  .לשמירת מעמדה הדומיננטי של הפעילות הקמעונאית בבנק בתחומי האשראי ובפעולות אחרות, כבעבר, החטיבה

 פעילות במגזר עסקים קטנים המיועדת להרחבת בסיס הלקוחות והעמקת פעילות לקוחות בנוסף מתקיימת בחטיבה
  .קיימים

  : מגזרי הפעילות של החטיבה הקמעונאית הנם
  

  . המספק מגוון שירותי בנקאות ומוצרים פיננסיים למשקי בית- מגזר הבנקאות האישית
ות ללקוחות פרטיים בעלי עושר פיננסי בינוני עד המספק מגוון שירותי בנקאות ויעוץ השקע - מגזר הבנקאות הפרטית

  .לרבות שירותי יעוץ בהשקעות, גבוה
 - כמספק שירותי בנקאות ומוצרים פיננסיים לעסקים קטנים המנצלים מסגרות אשראי בהיקף של עד -מגזר עסקים קטנים

  .ח" מיליון ש2.25
  הפעילות מתבצעת באמצעות . והבנקאות העסקיתהבנקאות הפרטית , הפעילות הקמעונאית כוללת את הבנקאות האישית

 48 עסקית  הממוקמות במערך הכולל  יחידות בנקאות18-  יחידות של בנקאות פרטית ו25, אישית יחידות בנקאות 41
  . סניפים ושלוחות

  

  מגזר בנקאות אישית
  

  מבנה המגזר 
פעילות הלקוחות מתנהלת גם . שקי הביתמגזר הבנקאות האישית מספק מגוון של שירותי בנקאות ומוצרים פיננסים למ

  )."בנקאות ישירה("באמצעות ערוצים ישירים הכוללים פעילות באמצעות אינטרנט וטלפון 
המוצרים הבנקאיים . המגזר מספק שירותים גם  ללקוחות הבנק המשתייכים למגזרים האחרים וכן ללקוחות מזדמנים

פעילויות בכרטיסי אשראי , תכניות חיסכון,  פיקדונות,אשראי, בון שוטףשירותי ניהול חש: העיקריים שמספק המגזר כוללים
  . וייעוץ פנסיוניומוצרי שוק ההון

  
  : קבוצות עיקריות3-לקוחות המגזר נחלקים ל

עובדי משרד , ל"אזרחים עובדי צה,  הקבוצה כוללת אנשי צבא קבע-קבוצות עובדי מערכת הביטחון וגימלאיה -
  .ט ועובדים נוספים של מערכת הביטחון"משהביחידות סמך של , הביטחון

 .קבוצות עובדים מאוגדות -
 .לקוחות קמעונאיים אחרים -
  

  תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על מגזר הפעילות, חקיקה, מגבלות
הממונה על  , תקנות והנחיות החלות על מערכת הבנקאות בישראל מצד הפיקוח על הבנקים, הבנק פועל במסגרת חוקים

  .ועוד, ניירות ערך-רשות, הממונה על הגבלים עסקיים, הון הביטוח והחיסכוןשוק ה
  ."שינויי ויוזמות חקיקה ופסיקה שלהן השלכות על המערכת הבנקאית"לתאור מקיף יותר ראה פרק 

  
  שינויים טכנולוגיים ושינויים במאפייני הלקוחות, התפתחויות בשווקים

על שווי תיק הנכסים ,על שוק העבודה  , בין השאר,ו כלכליים המשפיעים מגזר הבנקאות האישית מושפע מגורמים מקר
  . ת החיים של משקי הביתהפיננסי שבידי הציבור ובכך על היקף הצריכה ועל רמ

כגון  שירותי בנקאות הפעילות במגזר מתאפיינת במגמה מתמשכת של מעבר לפעילות בנקאית באמצעות ערוצים ישירים 
  ודואר און SMSמערכות מקוונות  לניהול השקעות  וכן בשירותי תקשורת באמצעות  שירות , רהבנקאות ישי, אינטרנטב

נכון . התרחבות פעילות לקוחות באמצעות האינטרנטנמשכה מגמת  2010בשנת .  אלף מלקוחות הבנק40ליין המשרת כ 
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 אלף לקוחות 110-תוכם כ אלף לקוחות מ180-  מנויים על השירות באמצעות האינטרנט למעלה מ2010לסוף שנת 
  .פעילים

  
 תואמים השירותים הממוכנים שמעניק הבנק תאימות מלאה 2010בעקבות הסבת מערכות המחשב  שהתבצעה במהלך 

 ללקוחותיו בתהליך ההסתגלות למערך החדש וניצול מלוא מסייעהבנק . לשירותים  שמקבלים שאר לקוחות הקבוצה
  .יכולותיו

  
  זר הפעילותגורמי הצלחה קריטיים במג

התאמה נכונה של מוצרי ,  איתור נכון של מכלול צרכיו הבנקאיים של הלקוח- הלקוחותיזיהוי ומענה לצורכ-
 )ראה פרק מוצרים ושירותים להלן(הבנקאות לצרכים אלו והעמדתם במועד שנדרשו 

 .שירות פעיל ויוזם מותאם לצרכי הלקוח-
 .שירותי אינטרנט ועמדות לשירות עצמי, וקד טלפונימ: כגון, זמינות גבוהה של שירותי בנקאות ישירה-
 .נגישות ליועצי השקעות ויועצים פנסיוניים הנתמכים על ידי מערכות מיכוניות תומכות החלטה-
 התמקד הבנק בפעילות לשימור לקוחות באמצעות , כבשנים קודמות, 2010 בשנת -פעילות לשימור לקוחות-

ת פעילות זו הציע הבנק תכנית הכוללת מספר מסלולי הטבה ללקוחות במסגר. יצירת חבילת שירות למספר שנים
 . שנים4אשר יתחייבו לנהל את חשבונות המשכורת שלהם בבנק במשך 

מערכות טכנולוגיות המאפשרות בקרה על רמת הפעילות של הלקוחות והרווחיות הנגזרת ממנה ותומכות -
  .שיווקית יוזמתלמניעת נטישה ובפעילות בפעילות 

  
  ומי כניסה ויציאה עיקריים במגזר הפעילותמחס

  :הפעילות במגזר משקי הבית מחייבת השקעה  בנושאים המפורטים להלן באופן המהווה חסם למתחרים ובינהם
  
הקמת מערך סניפים מותאם לצרכי האוכלוסייה הייחודית המאפיינת את הבנק ובייחוד מערך הסניפים בבסיסי -

  .הצבא
  .סוגל להציע את השירותים והמוצרים הבנקאיים ולעמוד בדרישות  הרגולטוריות אדם מיומן המ–הכשרת כח -
 .גישה וזכייה במכרזים למתן שירות  ואשראי לפלחי אוכלוסייה הנמצאים במיקוד העיסקי של הבנק-
 .פיתוח מערכות טכנולוגיות למתן שירותים  בנקאיים -
   .פיתוח מאגרי מידע פנימיים לתמיכה במערכי השיווק היזום-
  

  מוצרים ושירותים
במטרה לשפר את השירות ולהרחיב את סל המוצרים , הבנק פועל לשיפור וייעול תהליכים ולהכנסת שיפורים טכנולוגיים

  .הבנקאיים
, הלוואת גישור: בין המוצרים. חלק ממוצרי הבנק מותאמים ללקוחות הבנקאות האישית ובעיקר ללקוחות מערכת הביטחון

  .הלוואות שיקום ועוד,  לפורשיםתוכניות הדרכה וייעוץ
  

חיילים ,  זכה הבנק במכרז משרד הביטחון למתן אשראי ושירותים בנקאיים לעובדי מערכת הביטחון2008בחודש דצמבר 
  .תוצאות המכרז מעניקות לבנק אפשרות לשימור הקשר עם אוכלוסייה מרכזית בבנק. משוחררים וזכאי אגף השיקום
  "הסכמים מהותיים"אה בפרק פרטים נוספים באשר למכרז ר

  
 הציע הבנק מספר מסגרות פעילות למספר שנים במסגרתן ניתנו הטבות 2008 - ו2009 כמו גם בשנים 2010במהלך 

במסגרת זו הותנה מתן הטבות בשימור פעילות . הנחות בעמלות ועוד, הלוואות בריבית מועדפת, שונות כגון מענקים
  .הלקוח בבנק למספר שנים

  
 הלוואה מובטחת במשכנתא מהבנק הבינלאומי  באמצעות דלפקי משכנתאות של  קבלתבחלק מסניפיו שר מאפהבנק

היקף . הבנק רואה בהלוואות אלו מוצר משלים לסל השירותים הקיים. הבנק הבינלאומי המוצבים בסניפי הבנק
ח  ” מיליון ש586שוואה ל ח בה”מיליון ש780 - בכ2010המשכנתאות אשר בוצעו באמצעות דלפקים אלו הסתכם בשנת 

  .2009בשנת 
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 ייחודי  נחתם הסכם בין הבנק ובין לשכות עורכי הדין ורואי החשבון במסגרתו הוקם מועדון לקוחות2009בחודש נובמבר 
 הוצעו ללקוחות מקרב אוכלוסיות אלו תנאי ניהול חשבון כפי שנקבעו 2010בשנת "). ממברס"מועדון ( לאוכלוסייה זו 

  . בהסכם
  

  . 2008שנת בהחל  הבנק נותן שירותי ייעוץ פנסיוני. ייעוץ פנסיונינק נותן שירותי ייעוץ פיננסי בחלק מסניפיו וכן שירותי הב
  

  מבנה התחרות במגזר
התחרות מושפעת ממספר מהלכים של . המתנהלת על ידי כל הבנקים, מגזר משקי הבית נתון זה מספר שנים בתחרות

חקיקה בנושאי עמלות וכן מהעמקת הפעילות בתחום משקי הבית על ,  המעבר בין בנקיםהורדת חסמי: הם יחקיקה ובינ
  . ידי בנקים אחרים בין השאר באמצעות שיווק אגרסיבי ותחרות על מחירי השירות

  
הבנק מתחרה במגזר זה מול כל הבנקים וחברות כרטיסי אשראי בישראל ובתחומים של השקעות ואשראי צרכני גם בבתי 

  .בתחומי הייעוץ הפנסיוני  מתחרים בשוק גם סוכני הביטוח ויועצים פנסיונים אחרים. וחברות ביטוחהשקעות 
עובדים מאורגנים , הבנק מתמקד באוכלוסיות מטרה ספציפיות במגזר משקי הבית  כמו אוכלוסיות מערכת הביטחון

  .כקבוצות במסגרת מקום עבודתם ומועדוני צרכנים
  

  . שירות אפיקי בהם מתמקדת פעילות הבנק  מספר ו ללקוחותעעל רקע זה הוצ
בין .  זוהתנאי הפעילות ללקוחות מקרב אוכלוסיית מערכת הביטחון מוסדרים בהסכמים שתנאיהם חלים על אוכלוסיי

 תנאי ניהול חשבון לעובדי מערכת הביטחון למתןהסכם למתן הלוואות ו, הסכם למתן שירותים במחנות הצבא: ההסכמים
  ".חבר"והסכם למתן שירותים לעמיתי ארגון " מוצרים ושירותים "כאמור בפרק

ובין חברת " חבר"  בין 2009בתחום פעילות לקוחות בכרטיסי אשראי הושפע הבנק מהסכם שנחתם בחודש פברואר 
. הכנסות הבנק מכרטיסי אשראיפוטנציאל הנפקת הכרטיס הקטינה את . ישרכארט להנפקת כרטיס אשראי חוץ בנקאי

בתמורה המצמצמת את הפגיעה , ל חתם הבנק על הסכם המסדיר את השירותים שיעניק לבעלי כרטיס זהבמקבי
  .בהכנסות

  
  שיווק והפצה

הבנק משתמש ביישומים שונים  של כריית . השיווק וההפצה מתבצעים הן בפניה יזומה והן בתגובה לפניית הלקוחות
  .וצר ללקוחנתונים המשמשים את גורמי השיווק במיקוד ובהתאמת המ

דיוור ישיר , דוח מצב חשבון(בדיוור ישיר ללקוח ,  מסרים שיווקיים והצעות שיווקיות מועברים באתר האינטרנט של הבנק
עיקר מאמצי השיווק במגזר משקי . עלוני מידע וגלויות המופצות בסניף, בשילוט, )בנקט עדכן(בשירותים עצמיים , )ייעודי

  .ל באיזור הגאוגרפי בו פועל כל סניףהבית מתמקדים במיצוי הפוטנציא
  

במהלך השנה התמקדו אמצעי השיווק של הבנק בעיקר ביצירת קשר של מחויבות למתן שירות וקבלת הטבות לתקופות 
  . של מספר שנים

  
  הון אנושי

 משרות 110- משרות של עובדים ישירים במגזר ו376 מזה 486- הסתכם מספר המשרות הממוצע במגזר ב2010בשנת 
  .שעלות העסקתם הועמסה על המגזר, של עובדי ההנהלה הראשית

משרות  36 - משרות מנהלים ישירים וכ  73 מזה,  משרות109 -סתכם בכה 2010 בשנת מספר משרות מנהלים במגזר
  .מנהלים מועמסים

 משרות 117-  משרות של עובדים ישירים במגזר ו360מזה , 477-  הסתכם מספר המשרות הממוצע במגזר ב2009בשנת 
  .שעלות העסקתם הועמסה על המגזר, של עובדי ההנהלה הראשית

 משרות 36 - משרות מנהלים ישירים וכ77מזה ,   משרות113-סתכם בכ ה2009בשנת מספר משרות מנהלים במגזר 
  .מנהלים מועמסים

 בנוסף מועסקים עובדי .בהתאם לצרכים הבנקאיים, בסניפים מועסקים עובדים קבועים וזמניים שהוכשרו לתפקידים שונים
  ).לאחר שעברו הכשרה מתאימה(חברת כוח אדם בתפקידים בסיסיים 
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  הסכמים מהותיים
פרטים על ההסכם שנחתם בעקבות זכייה . את ליבת העסקים בבנקאות האישית, הבנק רואה באוכלוסיית מערכת הביטחון

  .טחון ראה בפרק הסכמים מהותיים למתן שירותים בנקאיים לאוכלוסיית מערכת הביבטחוןבמכרז משרד ה
   

  יעדים ואסטרטגיה עסקית
. שמירת המעמד הדומיננטי של הפעילות הקמעונאית בפעילות הבנק ממשיך להיות מוקד המדיניות העסקית של הבנק

 ימשך המאמץ בגיוס נרחב של לקוחות מקרב אוכלוסיית הליבה ושימור לקוחות קיימים בקרב אותה 2011בשנת 
  :בין השאר באמצעות האוכלוסיי

  .שיפור השירות ללקוח-
  שימור לקוחות-
  .חיזוק נאמנותה של אוכלוסיית מערכת הביטחון באמצעות הסכמים ארוכי טווח-
 .שיפור איכות תיק האשראי-
 .ייעוץ פנסיוני ועוד, משכנתאות: הרחבת סל המוצרים כך שיכלול מוצרים משלימים כגון-
 . אזרחית שאינה קשורה למערכת הביטחוןהקרב אוכלוסייכמו כן יושקעו אמצעים לגיוס לקוחות ב-
  

מידע צופה פני עתיד הינו מידע בלתי ודאי . כוללים מידע צופה פני עתיד,  הכוונות והאסטרטגיה האמורים ,הצפי
לגבי העתיד המבוסס על אינפורמציה הקיימת בבנק לתאריך הדוח וכולל הערכות של הבנק או כוונותיו נכון 

 .לתאריך הדוח
  

  שינויים בהיקף הפעילות של המגזר וברווח הנקי שלו
 10.6 בסך של להפסד נקיבהשוואה , ח” מיליון ש5.4- הסתכם ב2010ההפסד הנקי במגזר הבנקאות האישית בשנת 

  .2009ח בשנת ”מיליון ש
  

- השוואה לב) 0.87% (- ל2010להון המחושב על בסיס רכיבי הסיכון הגיע בשנת )  ההפסד(שיעור תשואת הרווח 
  .2009 בשנת ) 1.62%(
  

 המרווח במגזר מעליית ברווח מפעילות מימון ובעיקר כתוצאה מעלייה בעיקר תהפסד מפעולות רגילות מושפעהירידה ב
  .השקלי הלא צמוד

מרווח ב העלייבמקביל  . המרווח על פקדונות לא צמודיםבעליית בריבית הפריים באה לידי ביטוי בעיקר העלייההשפעת 
  .נסי על אשראיהפינ

מעלויות וומעלויות כח אדם הקשורות בהסבה הגידול בהוצאות כולל  גידול בהוצאות שכר הנובע בעיקר מתשלום מענקים 
  . המועמסות על פי מפתח מוסכםתפעול אחרות 

   
בשיעור   גידול, 2009ח בשנת ” מיליון ש242.0 -בהשוואה ל, ח” מיליון ש269.9 - הסתכמו ב2010הכנסות המגזר בשנת 

  .11.5%של 
  

ח בשנת ” מיליון ש15.0 -בהשוואה ל, ח” מיליון ש15.3 -  ב2010במגזר הסתכמה בשנת ההפרשה לחובות מסופקים 
בהשוואה  0.29%-  ביחס להיקף האשראי הממוצע מסתכם ב2010שיעור ההפרשה לחובות מסופקים בשנת . 2009

  .2009 בשנת 0.31%-לשיעור של כ
  

גידול , 2009ח בשנת ” מיליון ש243.8 - בהשוואה ל, ח”  מיליון ש 263.4 - ב2010ו בשנת  במגזר הסתכמההוצאות
עלויות כח אדם נוסף , מענקי שכר והוא נובע משכרהגידול בהוצאות משקף בעיקר  גידול בהוצאות . 8.0%בשיעור של 

  .בתקופת הסבת מערכות המחשב
  

 5.9-בהשוואה ל, ח” מיליארד ש6.5.- בכ2010ם בשנת המנוהלים במגזר הסתכההיקף הממוצע של נכסי הציבור 
  . 2009ח בשנת ”מיליארד ש
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  ):ח”במיליוני ש(להלן תמצית הפעילות של מגזר משקי הבית 
  

בנקאות 

שוק ההוןופיננסים

כרטיסי 

סך הכלאשראי

בנקאות 

שוק ההוןופיננסים

כרטיסי 

סך הכלאשראי

רווח מפעילות מימון 

   לפני הפרשה לחובות מסופקים (א):

0.91.9128.7*168.90.84.5174.2125.9מחיצוניים
3.214.4-1.315.7(3.2) -6.4בינמגזרי

הכנסות תפעוליות ואחרות:

18.117.497.6*55.218.918.492.562.1מחיצוניים
230.519.719.7269.9202.419.020.6242.0סך ההכנסות

15.0--15.315.0--15.3הפרשה לחובות מסופקים
סה" כ הוצאות תפעוליות 

   ואחרות (לרבות פחת):

245.311.07.1263.4226.510.46.9243.8לחיצוניים
רווח (הפסד) מפעולות

(16.8) 8.613.7(39.1) (8.8) 8.712.6(30.1)     רגילות לפני מיסים
הפרשה למיסים על 

(6.2) 3.25.1(14.5) (3.4) 3.34.9(11.6)     הרווח מפעולות רגילות
רווח (הפסד) מפעולות 

(10.6) 5.48.6(24.6) (5.4) 5.47.7(18.5)     רגילות לאחר מיסים
   -      -      -      -      -      -      -      -   רווח מפעולות בלתי רגילות

(10.6) 5.48.6(24.6) (5.4) 5.47.7(18.5) רווח (הפסד) נקי

(2.19%)(0.87%)תשואת הרווח הנקי להון
   4,811.2--  4,811.2  5,277.9-- 5,277.9יתרה ממוצעת של נכסים

   4,796.8--  4,796.8  5,157.1-- 5,157.1יתרה ממוצעת של התחייבויות
   4,405.3--  4,405.3  4,828.2-- 4,828.2יתרה ממוצעת של  נכסי סיכון
   1,091.0-   1,091.0-  1,345.6- 1,345.6-יתרה ממוצעת של ניירות ערך

        12.1--       12.1----יתרה ממוצעת של נכסים בניהול
(א) רווח  מפעילות מימון לפני

   הפרשה לחובות מסופקים:

121.8-1.3123.1108.8-3.2112.0מרווח מפעילות מתן אשראי
26.8--48.426.8--48.4מרוח מפעילות קבלת פקדונות

5.10.8-5.94.70.9-5.6אחר
סך כל הרווח מפעילות מימון

   לפני הפרשה לחובות  מסופקים

175.30.81.3177.4140.30.93.2144.4    מחיצוניים ובינמיגזרי

ביום 31 בדצמבר 2009ביום 31 בדצמבר 2010

לשנה שנסתיימה

 
  
  
  
  
  סווג מחדש*
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  מגזר הבנקאות הפרטית
  

  מבנה מגזר הפעילות
המגזר פועל באמצעות מערך של יחידות בנקאות . נקאות הניתנים במספר ערוציםהפעילות במגזר כוללת מגוון שירותי ב

  ". בנקאות ישירה"אינטרנט ומערך לתמיכה טלפונית :  מסניפי הבנק ובאמצעות  ערוצים ישירים25 -הפועלות בפרטית 
ף הזכאים לשרותי בנקאות ל  המעניקים ללקוחות הסני"יש יועץ השקעות ומק,  סניפים נוספים בהם אין יחידה פרטית 12ב 

 יחידות הבנקאות הפרטית אותן מציעות רות יאותה מעטפת ש) או היקף תיק השקעות/ ולפי קריטריון של משכורת(פרטית 
   .שירותי ייעוץ סניפים 37 הכל מעניקים בסך . ללקוחותיהן

  
  

תמכת מקצועית בתחומי  על לקוחות הבנקאות הפרטית מופקדת בידי החטיבה הקמעונאית הנהניהוליתהאחריות 
  .ההשקעות והייעוץ על ידי החטיבה לניהול נכסי לקוחות

  .או לקוחות שהבנק מעריכם כבעלי פוטנציאל /לקוחות הבנקאות הפרטית הם לקוחות בעלי עושר פיננסי ו
  

ול לקוחות הבנקאות הפרטית מקבלים שירות ביחידות בנקאות פרטית מבודלות בסניפי הבנק המספקות להם את מכל
הכוללת קשר לפקיד שירות או יועץ האחראי , "מעטפת שירות"ללקוחות הבנקאות הפרטית מוצעת . השירותים הבנקאיים

  . הלקוחיעל מכלול השירות ללקוח ועל התאמת מוצרים לצורכ
  

כל ל, בתחום ההשקעות בכלל ובתחום ניירות הערך בפרט, יועצי ההשקעות ביחידות הפרטיות מעניקים תמיכה מקצועית
  . היחידות בסניף ומעניקים שרותי ייעוץ ללקוחות הנבחרים של הבנקאות העסקית והאישית

  
היחידה מסתייעת במערך . חלק מלקוחות הבנקאות הפרטית מקבלים שירות  ביחידה המרכזית לייעוץ ללקוחות נבחרים

פעילותה . ח”ם עולה על מיליון שמעניקה שירותי ייעוץ ללקוחות שהיקף השקעותיהוהמידע והייעוץ הקיים בחברה האם 
 .מכוונת לשיפור שירותי הייעוץ ללקוח ולפינוי משאבים לשירותי הייעוץ ללקוחות בסניפים

  
עולה , לא כולל קופות  גמל וקרנות השתלמות, ללקוחות אשר יתרת נכסיהם בבנק" מועדון טיטניום"פועל במגזר , בנוסף

  .שמטרתו בידול ויצירת תחושת שייכות, רות אישי וסל הטבותללקוחות המועדון מוענק שי. ח”על מיליון ש
  

  תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על המגזר, מגבלות חקיקה
, הפיקוח על הבנקים: תקנות והנחיות החלות על מערכת הבנקאות בישראל מצד גורמים כגון, הבנק פועל במסגרת חוקים

  .ועוד, ניירות ערך- רשות,  הגבלים עסקייםהממונה על, הממונה על  שוק ההון הביטוח והחיסכון
  .לתאור מקיף יותר ראה פרק שינויי ויוזמות חקיקה ופסיקה שלהן השלכות על המערכת הבנקאית

  
  התפתחויות בשווקים ושינויים במאפייני לקוחות המגזר

 בעתיד או בשכר הלקוחות במגזר הבנקאות הפרטית מאופיינים בהיקף נכסים גדול או פוטנציאל להיקף נכסים גדול
בדרך כלל יהיו ללקוחות הבנקאות הפרטית מספר חשבונות לצורך ניהול הנכסים הפיננסיים והם מאופיינים בדרישה .גבוה

  . לשירות אישי
  .מטבע הדברים צורכים לקוחות אלה שירותי ייעוץ בניירות ערך והשקעה במוצרים מורכבים 

 תרמה לעלייה בערך תיק 2010  ונמשכה במהלך שנת 2009 שנת  ההתאוששות בשוק ההון  שחלה במחצית השניה של 
  . הנכסים שבידי לקוחות המגזר והביאה לעלייה בפעילות ובהכנסה ממנה

  
  שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע על המגזר

ב ממנו הבנק משתמש במערכת הייעוץ של הבנק הבינלאומי שהיא מערכת ייעוץ מתקדמת המשלבת מודל אפיון ממוחש
המערכת הממוכנת מאפשרת ליועץ ההשקעות .נגזר מבנה תיק ההשקעות המומלץ על פי צרכיו והעדפותיו של כל לקוח

  .לזהות התפתחויות בתיק ההשקעות המחייבות התייחסות מיידית
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  גורמי הצלחה קריטיים במגזר הפעילות
  :ביניהם, גורמי ההצלחה ממוקדים בעיקר בתחום השירות

  .ועי ומתמחה בתחומי בנקאות ושוק ההוןשירות מקצ -
 .תוך דגש על יחס אישי והתאמה לצרכים, שירות אישי ממוקד לקוח -
 .בהתאם לתנאי שוק משתנים בארץ ובעולם, שירות בעל גמישות רבה -
 .  מגוון של פתרונות פיננסיים מתחדשים בהתאם לתנאי השוק ומותאמים לאוכלוסייה -
 .ערכות בנקאות ישירה המאפשרים ללקוחות גישה לשוק ההון והכספים ומ קבוצתימערך חדרי עיסקות -
  

  מחסומי כניסה ויציאה עיקריים של מגזר הפעילות ושינויים החלים בהם
  :ביניהם, מהווים מרכיבים של טיב השירות את החסם העיקרי בהתפתחותו, בהקבלה לגורמי ההצלחה בפעילות המגזר

  .על פי הוראות חוק הייעוץ, יננסי ללקוחותהכשרת כוח אדם מיומן למתן ייעוץ פ -
 .פריסה נאותה של מערך הבנקאות הפרטית לצורך הגברת נגישות -
 .יצירת סביבת שירות טכנולוגי מתקדמת והשקעה קבועה בתחזוקה ושדרוג של מערכות טכנולוגיות מתקדמות -
 .סל מוצרים ושירותים מותאמים לצרכי לקוחות הבנקאות הפרטית -
 . בקרה הולם לשמירה על יישום הוראות רגולטוריותהקמת מערך -
  

  מוצרים ושירותים
  :עיקר המוצרים והשירותים במגזר הפעילות הינם. מגזר הבנקאות הפרטית מתאפיין בפעילות רבה בשוק ההון

  ).'ו מובנים וכתפיקדונו, ח" מטתפיקדונו( מיוחדים ת בנקאיים רגילים ופיקדונותפיקדונו -
 .ים סחירים אחריםניירות ערך ומוצר -
 .מכשירים פיננסים נגזרים -
 .אפשרות לניהול תיקי השקעות על ידי מנהלי תיקים חיצוניים -

   החל הבנק נותן שירותי ייעוץ פנסיוני . ייעוץ פנסיוניהבנק נותן שירותי ייעוץ פיננסי בחלק מסניפיו וכן שירותי 
  .2008 שנתב

חת במשכנתא מהבנק הבינלאומי  באמצעות דלפקי משכנתאות של  הלוואה מובט קבלתבחלק מסניפיו מאפשר הבנק
  הבנק רואה בהלוואות אלו מוצר משלים לסל השירותים הקיים. הבנק הבינלאומי המוצבים בסניפי הבנק

  
חדרי העסקאות , הבנקאות הפרטית ניתנים באמצעות מגוון של פלטפורמות שירות  לרבות  בסניפיםשירותי 

 .ועוד בנקאות ישירה ,יבקבוצת הבנק הבינלאומ
  

  מבנה התחרות במגזר
  .התחרות במגזר הבנקאות הפרטית בעלת עוצמה ומתבטאת בנטיית לקוחות לנהל חשבונות בכמה בנקים

בדגש על שירות , במסעי פרסום, ברמת המחירים, התחרות בין הבנקים באה לידי ביטוי בהטבות בתנאי  ניהול החשבונות
בחדשנות מתמדת במוצרים ,  מותאמת ללקוחות ובייעוץ אישי כחלק ממעטפת שירות זואישי שמשמעותו מעטפת שירות

  .ובטכנולוגיה
. חשבון ביותר מבנק אחד ועל כן חשופים יותר להשפעת מתחרים, כאמור,חלק מלקוחות הבנקאות הפרטית מנהלים 

  .הפועלים בישראל וחברות הביטוח בתי השקעות ,המתחרים במגזר זה הם כל הבנקים 
, כמו גם לקוחות הבנקאות האישית, אוכלוסיית המגזר כוללת לקוחות מקרב אוכלוסיית מערכת הביטחון המושפעת

  .במגזר הבנקאות האישית" מבנה התחרות"ים כאמור בפרק ימהסכמים ייחוד
  

  שיווק והפצה
לוסיית הבנקאות הבנק משתמש ביישומים שונים של כריית מידע על מנת למקד את שווק המוצרים והשירותים לאוכ

  .הפרטית
  :דרכי השיווק וההפצה הייחודיות למגזר הינן

  .להידוק קישרי בנק לקוחכנסי לקוחות  -
 .שיחות ייעוץ בסניפים להצעת מוצרים אותם יכול להציע היועץ בלבד -
 .בבנקאות האישית" שיווק והפצה"דיוור ישיר וכל האמצעים כנזכר בפרק , שיווק באמצעות פרסום -
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  שיהון אנו
 משרות של עובדי 56 - של עובדים ישירים במגזר ו 152  מזה208- הסתכם מספר המשרות הממוצע במגזר ב2010בשנת 

 59 - הסתכם בכ2010מספר משרות המנהלים במגזר בשנת . שעלות העסקתם הועמסה על המגזר, ההנהלה הראשית
  . משרות מנהלים מועמסות20 - משרות מנהלים ישירים וכ39מזה , משרות

  
 משרות של עובדי 53- של עובדים ישירים במגזר ו156מזה , 209- הסתכם מספר המשרות הממוצע במגזר ב2009בשנת 

 62- הסתכם בכ2009מספר משרות המנהלים במגזר בשנת . שעלות העסקתם הועמסה על המגזר, ההנהלה הראשית
  . משרות מנהלים מועמסות20- משרות מנהלים ישירים וכ42מזה , משרות

  
שהוכשרו על ידי הבנק והוסמכו , משרות הם של יועצי השקעות 71 ,2010ישירים במגזר בשנת מסך המשרות של עובדים 

  ). משרות68- כ2009בשנת (לייעוץ על ידי הרשות לניירות ערך 
ים במגזר מועסק, בנוסף. עברו בחינות הרשות לניירות ערך והתמחות לצד יועץ ותיק, עובדים אלה השתתפו בקורס יועצים

שעברו הכשרה מתאימה למתן שירות המותאם לצורכי , )מנהלי קישרי לקוחות(עובדים שאינם יועצים בתפקידים בסיסיים 
  .לקוחות המגזר

  
  שינויים בהיקף הפעילות במגזר וברווח הנקי שלו 

, 2009ח בשנת ”ון ש מילי4.3-ח בהשוואה ל” מיליון ש6.0-  ב2010מסתכם בשנת , במגזר הבנקאות הפרטיתהרווח הנקי 
  .39.5% בשיעור של גידול

  
 בשנת 4.06%-בהשוואה ל, 3.80%-  ל2010המחושב על בסיס רכיבי הסיכון הגיע בשנת שיעור תשואת הרווח הנקי להון 

2009.  
  

גידול בשיעור , 2009ח בשנת ” מיליון ש128.8-בהשוואה ל, ח” מיליון ש134.5 - הסתכמו ב2010בשנת הכנסות המגזר 
  . 4.4%של 

 בריבית השקלית הלא צמודה העלייהבהכנסות מפעילות מימון הנובעת בעיקר מהשפעת  הגידול בהכנסות משקף גידול
  . המרווח על הפקדונות הלא צמודים  שהם עיקר הפעילות הפיננסית במגזר  הבנקאות הפרטיתעליית ועימה 

 מיליון 62.1-  ב 2010שוק ההון אשר הסתכמו בשנת בעיקר מאלו הנובעות מפעילות ב, בהכנסות תפעוליות נרשמה ירידה
  . 2009 בשנת ח"ש מיליון 67.4 -וואה ל בהשח"ש
  

גידול בשיעור , 2009ח בשנת ” מיליון ש118.7-בהשוואה ל, ח” מיליון ש124.3 -  ב2010הסתכמו בשנת ההוצאות במגזר 
  .4.7%של 

 11.7-ח בהשוואה ל”מיליארד ש 12.5 -  ב2010במגזר הסתכם בשנת ההיקף הממוצע של נכסי הציבור המנוהלים 
 ומגידול בהיקף ההשקעות וכן   הערך  מעליית ערכם של ניירות הנכסים נובעהגידול בהיקף . 2009ח בשנת ”מיליארד ש

  .מגידול בהיקף הפיקדונות הלא צמודים לטווחים הקצרים
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  ):ח”במיליוני ש(ת להלן תמצית תוצאות הפעילות של מגזר הבנקאות הפרטי
  
 

בנקאות 

שוק ההוןופיננסים

כרטיסי 

סך הכלאשראי

בנקאות 

שוק ההוןופיננסים

כרטיסי 

סך הכלאשראי

רווח מפעילות מימון 

   לפני הפרשה לחובות מסופקים (א):

(44.6) 2.40.4*(47.4) 0.51.91.13.5מחיצוניים
48.482.6-0.483.0(0.8) -49.2בינמגזרי

הכנסות תפעוליות ואחרות:

67.48.390.4*12.662.17.982.614.7מחיצוניים
62.364.08.2134.549.969.89.1128.8סך ההכנסות

1.4--0.31.4--0.3הפרשה לחובות מסופקים
 הוצאות תפעוליות 

   ואחרות (לרבות פחת):

85.034.44.9124.380.932.94.9118.7לחיצוניים
רווח (הפסד) מפעולות

36.94.28.7(32.4) 29.63.39.9(23.0)     רגילות לפני מיסים
הפרשה למיסים על 

18.72.14.4(16.4) 11.71.33.9(9.1)     הרווח מפעולות רגילות
רווח (הפסד) מפעולות 

18.22.14.3(16.0) 17.92.06.0(13.9)     רגילות לאחר מיסים
רווח מפעולות בלתי רגילות

18.22.14.3(16.0) 17.92.06.0(13.9) רווח (הפסד) נקי

3.80%4.06%תשואת הרווח הנקי להון
   1,033.2--   1,033.2  1,139.2--   1,139.2יתרה ממוצעת של נכסים

   5,254.6--   5,254.6  4,944.7--   4,944.7יתרה ממוצעת של התחייבויות
      961.8--      961.8  1,223.6--   1,223.6יתרה ממוצעת של  נכסי סיכון
   6,463.3-    6,463.3-  7,513.1- 7,513.1-יתרה ממוצעת של ניירות ערך

(א) רווח  מפעילות מימון לפני

   הפרשה לחובות מסופקים:

13.3-0.313.612.3-0.813.1מרווח מפעילות מתן אשראי
23.5--36.123.5--36.1מרוח מפעילות קבלת פקדונות

0.31.9-2.2-0.62.4-1.8אחר
סך כל הרווח מפעילות מימון

   לפני הפרשה לחובות  מסופקים

49.71.90.351.935.22.40.838.4    מחיצוניים ובינמיגזרי

לשנה שנסתיימה

ביום 31 בדצמבר 2009ביום 31 בדצמבר 2010

  
  
  
  סווג מחדש*



 
  

  

                                                                                 

  

  מ והחברות המאוחדות שלו  "בנק אוצר החייל בע                                                                                     

27

  מגזר עסקים קטנים

  מבנה מגזר הפעילות
בעלי מורכבות עסקית , נכללים לקוחות במגוון רחב של ענפי משק בעלי נפח פעילות עסקי נמוךבמגזר עסקים קטנים 

  .ח” מיליוני ש2.25 -  ככלל עד כואשר היקף האשראי ברמת הלקוח הינ, נמוכה עד בינונית
  

המגזר פועל באמצעות מערך של . מגזר העסקים הקטנים מספק מגוון שירותי בנקאות ומוצרים פיננסים ללקוחות עסקיים
שירות לקוחות :  סניפי הבנק הפרוסים ברחבי הארץ ובאמצעות ערוצים ישירים כגון18-יחידות עסקיות הפועלות ב

  ".בנקאות ישירה"ניים במסגרת באינטרנט ושירותים טלפו
עוסק במתן , מטה אשראי בחטיבה הקימעונאית. החטיבה הקימעונאית האחריות המינהלית לפעילות המגזר מופקדת בידי

וכן עוסק במעקב עיסקי  אחר לקוחות המגזר ובסיוע לפעילות המתנהלים ביחידות אשראי בסניפים  אישורי אשראי לעסקים
  .קיות בסניפיםהשיווק של היחידות העיס

  
שירותים שונים הקשורים בפעילות , שירותי ניהול חשבון שוטף: המוצרים הבנקאיים העיקריים שמספק המגזר כוללים

  .אשראי וכרטיסי אשראי, בשוק ההון
פעילות זו מסייעת לבנק . חלק מפעילות המגזר מתבצע באמצעות קרנות למימון בשיתוף עם גופים ציבוריים שונים

ניהול הקרנות בבנק . יכון הכרוך במימון עסקים קטנים ובכך משרתת את מטרות פעילותן של קרנות המימוןבהפחתת הס
תאום בחינת , ניהול כספי פקדונות, נמצא באחריות החטיבה העיסקית העוסקת בין השאר בסגירת הסכמים מול הקרנות

ראי בחטיבה הקימעונאית בכללן סמכויות  מתן ליחידות העיסקיות ומטה האש. תכניות עיסקיות בסיוע גופים חיצוניים
  .סיוע ולווי עיסקי , מעקב אשראי, אישורי אשראי

  
  תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על מגזר הפעילות, חקיקה, מגבלות

, הפיקוח על הבנקים: תקנות והנחיות החלות על מערכת הבנקאות בישראל מצד גורמים כגון, הבנק פועל במסגרת חוקים
  .ועוד, ניירות ערך- רשות, הממונה על הגבלים עסקיים,  על  שוק ההון הביטוח והחיסכוןהממונה

  .לתאור מקיף יותר ראה פרק שינויי ויוזמות חקיקה ופסיקה שלהן השלכות על המערכת הבנקאית
  

  התפתחויות בשווקים של מגזר הפעילות או שינויים במאפייני לקוחותיו
  . המקומי והיקפי פעילותם תלוי במצב המשק הישראלימרבית לקוחות המגזר פעילים בשוק

התרחבות . אשר הקיפה את כל ענפי המשק,  המשיכה התרחבות הפעילות העיסקית של המשק הישראלי2010שנת ב
 ,במקביל .מקורה בגידול הפעילות בשוק המקומי בעיקר בתחום ההשקעות והצריכה הפרטית, הפעילות הכלכלית

 במצב הלווים במגזר בהיקף פעילות ההשקעות והאשראי שלהם ובירידה בהיקף מתבטאת ההתאוששות בהטבה
  .ההפרשות לחובות מסופקים כמפורט להלן

מסייעת  ) ראה מוצרים ושירותים להלן(הפעילות  הממשלתית המתבטאת בעידוד הפעילות באמצעות  קרנות לסיוע 
  .רנותבהפחתת הסיכון העיסקי  ובפיתוח הגופים הממומנים באמצעות הק

  
  שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על המגזר

בנקאות , אינטרנט(הפעילות במגזר מתאפיינת במגמה מתמשכת של מעבר לפעילות בנקאית באמצעות ערוצים ישירים 
  . נמשכה מגמת התרחבות פעילות לקוחות באמצעות האינטרנט2010בשנת ). ישירה  ומכשירים אוטומטיים

 תואמים השירותים הממוכנים שמעניק הבנק תאימות מלאה 2010סבת מערכות המחשב  שהתבצעה במהלך בעקבות ה
הבנק פועל לסייע ללקוחותיו בתהליך ההסתגלות למערך החדש וניצול מלוא . לשירותים  שמקבלים שאר לקוחות הקבוצה

  .יכולותיו
  

  גורמי הצלחה קריטיים במגזר הפעילות
ודיים תוך התאמת רמות מחירים  על בסיס פילוח נאות המושתת על מאגרי מידע ומתחשב בסיכון יצירת כלים עסקיים ייח -

  .היקף פעילות הלקוח והפוטנציאל להרחבתה, האשראי
 .פיתוח מיומנות ומקצועיות -
 .פריסה ארצית של מערך הבנקאות לצורך הגברת נגישות -
 .וקה ובשדרוג של המערכותוהשקעה קבועה בתחז, יצירת סביבת שירות טכנולוגי מתקדם -
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  מחסומי כניסה ויציאה עיקריים של מגזר הפעילות
  .פריסה של מערך הבנקאות -
 .הכשרת כוח אדם מיומן בהפעלת הכלים והשירותים הפיננסיים -
 .יצירת סביבת שירות טכנולוגי מתקדם והשקעה קבועה בתחזוקה ובשדרוג המערכות -
  

  תחרות
בינוניים גדלה מאוד בשנים האחרונות ולוקחים בה חלק כל הבנקים הפועלים התחרות בתחום העסקים הקטנים וה

  .בישראל
מסייעת לבנק לפתח יתרונות ) כמפורט בפרק מוצרים ושירותים (התמחות בתחום קרנות אשראי  לעסקים קטנים  

  .תחרותיים במגזר
  

  מוצרים ושירותים
שירותי סחר חוץ ושאר שירותי , שירות פעילות פקטורינג, יותערבו, המוצרים והשירותים במגזר עסקים קטנים הינם אשראי

  . בנקאות
הבנק מפעיל  קרנות מימון . בחלקן קרנות ייחודיות לבנק, חלק מפעילות המגזר מתבצע באמצעות מגוון קרנות מימון

משרד ,  האוצרמשרד: וביסוס עסקים קטנים ובינוניים באמצעות שיתוף פעולה עם גורמים כגון, המספקות אשראי להקמה
  .קרנות תורמים ועוד, ת"התמ

  :מאפייני פעילות הקרנות היום
 .בשל ערבות הגופים השותפים לקרן, הקלה משמעותית ללקוח בצורך להעמיד בטחונות -
  .החלטת מימון מבוססת על בחינת התוכנית והפוטנציאל העסקי -
ן הקרנות השונות ובשילוב אשראי בנקאי יצירת חבילת מימון תואמת את צרכי העסק באמצעות שילוב אפשרי בי -

 .רגיל
  

  :הקרנות העיקריות אותן מפעיל הבנק הינן
באמצעות הקרנות אשר . קרנות הסוכנות והקרן ליצואנים, קרן קורת, קרן הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה

  .ניתנו במשך השנים הלוואות לאלפי עסקים, חלקן פעילות שנים רבות
 מיליון 790.5-ח בהשוואה ל"מיליון ש 951.5 - ב2010 בדצמבר 31ראי הניתן באמצעות הקרנות הסתכם ביום היקף האש

  .20.3 %גידול בשיעור של, 2009 בדצמבר 31ח  ביום "ש
  

  שיווק והפצה
  .ראה פרק שיווק והפצה בפעילות מגזר בנקאות אישית

  
  הון אנושי

   משרות של עובדים ישירים במגזר 105 מזה 151 - הסתכם מספר המשרות הממוצע במגזר ב2010בשנת 
מספר משרות המנהלים במגזר מסתכם . שעלות העסקתם הועמסה על המגזר,  משרות של עובדי ההנהלה הראשית46-ו

  .משרות מנהלים מועמסים. 22  - משרות מנהלים ישירים וכ31  -  מזה כ53 -בכ
   משרות של עובדים ישירים במגזר 105מזה , 152 - הסתכם מספר המשרות הממוצע במגזר ב2009בשנת 

מספר משרות המנהלים במגזר מסתכם . שעלות העסקתם הועמסה על המגזר,  משרות של עובדי ההנהלה הראשית47-ו
  . משרות מנהלים מועמסים23- משרות מנהלים ישירים וכ29-מזה כ, 52 -בכ
  

  יעדים ואסטרטגיה עסקית
ות לקוחות עסקיים קטנים ובינוניים בעלי פוטנציאל  צמיחה תוך מזעור סיכונים הפעילות במגזר מכוונת להרחבת פעיל

  .באמצעות פעילות קרנות משותפות המעניקות ערבויות ושיפור אמצעי הבקרה
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  שינויים בהיקף פעילות המגזר וברווחיותו 
  

, 2009ח בשנת ” מיליון ש6.5- לח בהשוואה” מיליון ש12.8- ב2010מסתכם בשנת , הרווח הנקי במגזר העסקים הקטנים
  .96.9%גידול בשיעור של 

  
 בשנת 5.04%-בהשוואה ל, 8.23%-  ל2010 המחושב על בסיס רכיבי הסיכון הגיע בשנת שיעור תשואת הרווח הנקי להון

2009.  
   

יעור של  בשגידול, 2009ח בשנת ” מיליון ש88.8-בהשוואה ל, ח” מיליון ש96.9- הסתכמו ב2010 בשנת הכנסות המגזר
  . ועליית מרווחי האשראי  הריבית השקלית הלא צמודהמעליית בהכנסות מפעילות מימון כתוצאה בעלייההמתבטא . 9.1%

. 2009ח  בשנת ” מיליון ש7.7  -ח בהשוואה ל ” מיליון ש6.7 -  הסתכמה ב2010ההפרשה לחובות מסופקים  בשנת 
 בהשוואה לשיעור של  0.5% -  הסתכם ב2010ת ממוצע בשנשיעור ההפרשה לחובות מסופקים ביחס ליתרת האשראי ה

  . 2009 בשנת  0.6%
  

של גידול בשיעור , 2009ח בשנת ” מיליון ש63.9-בהשוואה ל, ח” מיליון ש69.3- ב2010במגזר הסתכמו בשנת ההוצאות 
8.5%.  

  
מיליארד 1.0 -  בהשוואה ל,ח” מיליארד ש1.2 - ב2010הסתכם בשנת ההיקף הממוצע של נכסי הציבור המנוהלים במגזר 

  . 2009ח בשנת ”ש
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  ):ח”במיליוני ש (עסקים קטניםלהלן תמצית תוצאות הפעילות של מגזר 
 

                    

 לשנה שנסתיימה  

 2009 בדצמבר 31ביום    2010 בדצמבר 31ביום   

  
בנקאות 
 ופיננסים

שוק 
 ההון

כרטיסי 
   סך הכל אשראי

בנקאות 
 ופיננסים

שוק 
 ההון

כרטיסי 
 סך הכל אשראי

          
          רווח מפעילות מימון 

לחובות מסופקים    לפני הפרשה 
          ):א(

 62.8 0.2 0.1 62.5   80.9 0.3 0.3 80.3 מחיצוניים
 (4.3) 0.1   -    (4.4)   (11.0) (0.2)   -    (10.8) בינמגזרי

          :הכנסות תפעוליות ואחרות
 30.3 2.6 3.1 24.6   27.0 1.9 3.5 21.6 מחיצוניים

   -      -      -      -        -      -      -      -    בינמיגזרי
 88.8 2.9 3.2 82.7   96.9 2.0 3.8 91.1 סך ההכנסות

 7.7   -      -    7.7   6.7   -      -    6.7 הפרשה לחובות מסופקים
           הוצאות תפעוליות 

          ):לרבות פחת(   ואחרות 
 70.2 0.5 1.6 68.1   76.8 0.5 1.6 74.7 לחיצוניים

 (6.3)   -      -    (6.3)   (7.5)   -      -    (7.5) בינמגזרי

          רווח  מפעולות
 17.2 2.4 1.6 13.2   20.9 1.5 2.2 17.2     רגילות לפני מיסים

          הפרשה למיסים על 
 10.7 1.1 0.7 8.9   8.1 0.6 0.8 6.7     הרווח מפעולות רגילות

 6.5 1.3 0.9 4.3   12.8 0.9 1.4 10.5 רווח  נקי

          
 5.04%         8.23%       תשואת הרווח הנקי להון
 1,251.3   -      -    1,251.3   1,315.6   -      -    1,315.6 יתרה ממוצעת של נכסים

 825.0   -      -    825.0   900.0   -      -    900.0 יתרה ממוצעת של התחייבויות
 1,172.7   -      -    1,172.7   1,205.6   -      -    1,205.6 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

 223.8   -    223.8   -      280.6   -    280.6   -    יתרה ממוצעת של ניירות ערך
          

          רווח  מפעילות מימון לפני) א(
          :   הפרשה לחובות מסופקים
 50.4 0.3   -    50.1   59.1 0.1   -    59.0 מרווח מפעילות מתן אשראי

 4.3   -      -    4.3   7.8   -      -    7.8 מרוח מפעילות קבלת פקדונות

 3.8   -    0.1 3.7   3.0   -    0.3 2.7 אחר
          מוןסך כל הרווח מפעילות מי

             לפני הפרשה לחובות  מסופקים
 58.5 0.3 0.1 58.1   69.9 0.1 0.3 69.5     מחיצוניים ובינמיגזרי
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  מיגזר בנקאות עסקית

 מבנה המיגזר

המיגזר הם  לקוחות.  הבנקהבינוניים והגדולים של, מיגזר בנקאות עסקית מספק מגוון שירותי בנקאות ללקוחות העסקיים
מותאמים לצרכים  המוצרים והשירותים. ח“ מיליוני ש2.25 - גבוהות מ ככללים שמסגרות האשראי שלהםילקוחות עיסק

 פעילות בניירות השקעות ייעוץ שירותי ,ח וסחר חוץ  "פעילות מט,אשראי עיסקי וערבויות וכוללים ,ם של הלקוחותיהעסקי
 .זרים ועודערך מכשירים פיננסיים נג

 פועלת באמצעות מספר צוותיהחטיבה העסקית . חטיבה העיסקיתה  ללקוחות המגזר העסקי היא שלהניהוליתריות חהא
, ")ל"מק"-להלן(בראש כל צוות עומד מנהל קשרי לקוחות . הממונים על ניהול הקשר העסקי השוטף עם הלקוחות, עבודה

, ן"נדל: כגון,  התמחות ענפית בנוסףלים קיימת"לחלק מהמק(. קישעיקר התמחותו הבנקאית הינה בתחום האשראי העס
המספקים את  ,חשבונותיהם של לקוחות החטיבה מנוהלים בסניפי הבנק השונים). רשויות מקומיות, ליסינג והשכרת רכב

  .כל השירותים הבנקאיים התפעוליים הנדרשים
את  עות ללקוחות המיגזר ויועצת משפטית המלווהפועלים בחטיבה יועץ השקעות המספק שירותי ייעוץ השק, בנוסף

ת תפעול מחלק ו,מטה הגבייה, החטיבה העסקית אחראית בין השאר גם על פעילויות המטה העיסקי. הפעילות העסקית
  .ופיקוח אשראי מעקב

קיום , חללקו היקף מסגרות האשראי שאושרו:  העיסקית הם בעיקרבנקאותהקריטריונים העיקריים לשיוך לקוח למיגזר ה
 . ותחום עיסוקו של הלקוח,פוטנציאל להרחבת הפעילות

 ,שצוינה שלהם קטנות מן המסגרת לים גם בלקוחות שמסגרות האשראי"מטפלים המק, במקרים מסוימים ובהתאם לעניין
 . לחטיבה העסקית העתידית מתאיםם העסקית או פוטנציאל פעילותםנמצא כי אופי פעילותשבמידה 

  

 קינה ואילוצים מיוחדים החלים על המיגזרת, מגבלות חקיקה

, הפיקוח על הבנקים: תקנות והנחיות החלות על מערכת הבנקאות בישראל מצד גורמים כגון, הבנק פועל במסגרת חוקים
  .ועוד, ניירות ערך- רשות, הממונה על הגבלים עסקיים, הממונה על  שוק ההון הביטוח והחיסכון

  . ויוזמות חקיקה ופסיקה שלהן השלכות על המערכת הבנקאיתלתאור מקיף יותר ראה פרק שינויי
  

הרשויות המקומיות וענף הליסינג , ן"דירקטוריון הבנק מגבלות מתן אשראי בענפים מסוימים כגון ענף הנדל בנוסף קבע
ה מגבלות מתאימות למיקוד העיסקי של הבנק במסגרת  מדיניות ניהול החשיפה .ומגבלות על גודל חבות לווה בודד

  .לא נרשמה חריגה ממסגרת הוראות ומגבלות אלו 2010 בשנת .הקבוצתית לסיכוני אשראי
  

  התפתחות בשווקים בהם פועל המיגזר 

  . יצואילחלקם פעילות יבוא ו, פעילותם של מרבית לקוחות המיגזר מתבצעת בשוק המקומי
  גורמים.מסחר ותעשייה,  רשויות מקומיות,ליסינג והשכרת רכב, ן"נדל: בהם פועל המיגזר הינם ענפי המשק העיקריים

שינויים , מטבעות זרים שינוי שערי: כגון, משפיעים על פעילותם של לקוחות המיגזר, הנוגעים לענפים אלו ,מאקרו כלכליים
 . כפעילות כלכלית מסורתיתלאפיין את פעילות הלקוחות במגזר  ניתן, ככלל. 'במחירי חומרי גלם מיובאים וכד

צעדים . 2010 לעידוד הפעילות העיסקית נמשכו גם בשנת 2009קטו על ידי הממשלה ובנק ישראל החל משנת הצעדים שננ
ותוכניות , קרנות מנוף, מימון באמצעות קרנות מימון, ח מסיבית"רכישת מט, שמירה על ריבית נמוכה, בין היתר,אלו כללו 

  . שונות בערבות המדינה שנועדו להקל בגיוס אשראי 
  

   מיגזרה טכנולוגים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על פעילות שינויים

בקבוצה מושם דגש רב על שיפור התשתיות המיכוניות  .הבינלאומיהמיגזר נעזר במערכות טכנולוגיות שפותחו בבנק 
י חשיפותיו לסיכוני אשרא, מערכות  המידע מסייעות בניתוח ובקרה על מצבו של הלקוח. לניהול תהליכי קבלת החלטות

שיעורי ריבית ועמלות דיפרנציאליים לכל , ומאפשרות קביעת דירוג אשראי, ההכנסה הנגזרת ממנו ועוד, וסיכונים נוספים
 . לקוח

  ביחידה באחריות הגורמים המקצועייםעם סיום התהליך נמשכה.  הוסבו מערכות המחשב של הבנק2010בשנת 
סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי במסגרת קבוצת הבנק , ההערכות ליישום הוראות הגילוי ומדידת חובות פגומים
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, השפעת ההוראה למדידה וגילוי של חובות פגומים" פרטים נוספים ראה בפרק. הבינלאומי ועל המערכות המיכוניות שלו
  .בהמשך" 31.12.2010והפרשה להפסדי אשראי על סעיפים מאזניים מסוימים ליום , סיכון אשראי

 טיים במיגזרגורמי ההצלחה הקרי

 התאמה נכונה של מוצרי ו איתור נכון של מכלול צרכיו הבנקאיים של הלקוח– והתאמה לצורכי הלקוח זיהוי -
 . תוך מעקב אחר שינויים במצבו ובמצב השוקהבנקאות לצרכים העסקיים שלו

 .היכולת ליצור קשרי עבודה שוטפים עם הלקוחות למרות הריחוק הגיאוגרפי מחלק מהלקוחות -
  בעיקר סיכוני אשראי, בקרת סיכוניםשל הבנק  וניהול ו" תאבון הסיכון"ביעת מדיניות אשראי התואמת את ק -

  . לשמירה על מדיניות זו
  

 מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של המיגזר

  . כוח אדם מיומן בהפעלת הכלים והשירותים הפיננסייםהכשרת -
 .נגישותפריסה ארצית של מערך הבנקאות לצורך הגברת  -
 .והשקעה קבועה בתחזוקה ושדרוג מערכות, יצירת סביבת שירות טכנולוגי מתקדמת -
 .יכול לרתק הון  ולגייס מקורות מתאימים בטווחי זמן שונים -
 .יצירת מגוון מוצרים המותאם לצרכי הלקוחות -

  
 מוצרים ושירותים

פעילות סחר ,  לסוגיהם אשראי וערבויותון שוטף  שירותי ניהול חשבהעיקריים בפעילות המיגזר הםוהשירותים המוצרים 
 .במכשירים פיננסייםו ופעילות בניירות ערך , בפקדונות,חוץ 

משלימות   פעילות הפקטורינג ופעילויות מימון מיוחדות משמשות כפלטפורמה להרחבת פעילויות- פעילות הפקטורינג  -
 .הפעילים במגזרקרב הלקוחות וכן בסיס להרחבת פעילות אשראי ב, ח"בסחר חוץ ובפעילות מט

.  אשראי בערבות מדינהניתן ה באמצעות,עסקים בינוניים  קרן לעידודבאמצעות , בין השאר, פעל המגזר2010בשנת  -
המדינה . ח”ש מיליון 400 - כ  עם אפשרות להגדילה עדח” שמיליון  200 -סכום המסגרת שהוקצה לפעילות הקרן הוא כ

 . להלוואה בודדת70% הבנק ועד שמעמידמסך ההלוואות  19.9%   זה בשיעור של עד לאשראישיורית ערבות מעניקה
 120 - כ2009 בדצמבר 31ליום . (ח”מיליון ש 228.9  - הינה  כ2010 בדצמבר 31יתרת הקרנות לעסקים בינוניים ליום  -

 ".תים בבנקאות עסקים קטניםמוצרים ושירו"פרטים על פעילות הקרנות לעידוד עסקים בבנק ראה גם בפרק ) ח "מיליון ש
  

  תחליפים למוצרים ולשירותים של המגזר והשינויים שחלו בהם

בנקאי באמצעות חברות ביטוח -מימון על ידי אשראי חוץהינו לקוחות המגזר למוצרי האשראי התחליף העיקרי של 
   .ת בשוק ההנפקות הציבוריות והפרטיו מתונה חלה התאוששות2010בשנת . מוסדייםומשקיעים 

  
  מבנה התחרות במגזר והשינויים שחלו בו

 התחרות קיימת. הפעילות הבנקאית של המיגזר מאופיינת בתחרותיות גבוהה בין מספר רב יחסית של גורמים
  . הפעילויות המנוהלות על ידי לקוחות המיגזרבכל

  העמלות הן בתחום שיעורי הריבית ו,  התחרות באה לידי ביטוי הן ברמת השירות-בתחום האשראי 
 גובה האשראי אל מול(ללקוחות על ידי הבנקים המתחרים וגופים חוץ בנקיים והן בתחום רמת החשיפה  המוצעים

 ).הבטחונות הנדרשים
  .ברמת הייעוץ וברמת המחירים,  התחרות באה לידי ביטוי ברמת השירות-בתחום ההשקעות 

 .ויועצים בתי השקעות: כגון, פים ציבוריים ופרטייםגו, בין היתר, ם אחרים הינםיהמתחרים בתחום זה בנוסף לבנק
  

 .המגזר בעקבות עליית סיכון האשראי  חלה עלייה במרווח הפיננסי באשראי  הניתן ללקוחות 2010 ובשנת 2009בשנת 
כוללים ,  הכוונות והאסטרטגיה האמורים,הצפי. יש להניח כי התאוששות במצב המשק תביא לשחיקה מסויימת במרווחים 

מידע צופה פני עתיד הינו מידע בלתי ודאי לגבי העתיד המבוסס על אינפורמציה הקיימת בבנק . דע צופה פני עתידמי
  .לתאריך הדוח וכולל הערכות של הבנק או כוונותיו נכון לתאריך הדוח
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 שיווק והפצה

הסניפים   ובאמצעות מערךלים"שיווק מוצרי הבנקאות ושירותי הבנקאות והפצתם ללקוחות מתבצעים באמצעות צוותי המק
  .בו מתנהלים חשבונותיהם של הלקוחות

  .'וכד, אינטרנט, ”בנקאות ישירה", סניפים: כגון, לרשות הלקוחות עומדים ערוצי התקשורת המקובלים בבנקאות המקומית
  

 הון אנושי

 23- ישירים ו דים משרות של עוב34 מזה 57 - הסתכם מספר המשרות הממוצע במיגזר הפעילות העסקית ב2010ת בשנ
 .שעלות העסקתם הועמסה על המיגזר, סניפים/משרות של עובדי ההנהלה הראשית

 25- ישירים ו  משרות של עובדים34מזה , 59 - הסתכם מספר המשרות הממוצע במיגזר הפעילות העסקית ב2009ת בשנ
 .שעלות העסקתם הועמסה על המיגזר, סניפים/משרות של עובדי ההנהלה הראשית

  .  ובעיקר בתחומי האשראי וההשקעות,ת העובדים נדרשת מיומנות מקצועית גבוהה בתחום העסקיממרבי
העוברים באופן שוטף הכשרות לפיתוח הידע והמקצוענות בתחום , העובדים בחטיבה העסקית הם אקדמאיםמרבית 

  .האשראי ובמגוון הפעילויות הפיננסיות האחרות
  

  יעדים ואסטרטגיה עיסקית

 :ריים  המוגדרים בתכניות העבודה הםהיעדים העיק
גידול בסיס לקוחות המגזר  תוך התמקדות  בלקוחות שהוגדרו במדיניות האשראי במסגרת המיקוד העיסקי של הבנק  -

 .בקבוצה
 .שיפור השירות והזמינות ללקוחות -
 .שמירה על תמהיל הכנסות  מלקוח הכולל הכנסות תפעוליות והכנסות מאשראי -
 .בקרה ושיווק, ר התשתית הטכנולוגית המסייעת בתהליכי ניתוחהמשך שיפו -
  

  שינויים בהיקף הפעילות של המיגזר וברווח הנקי שלו

 קיטון 2009ח בשנת " מיליוני ש20.4 -בהשוואה ל, ח" מיליון ש10.6 - הסתכם ב2010של המיגזר בשנת  הרווח הנקי
 .48.0%ל בשיעור ש

 -ל  בהשוואה3.97% -הגיע ל 2010בשנת שב על בסיס רכיבי הסיכון במיגזר המחו שיעור תשואת הרווח הנקי להון
 .2009 בשנת 8.02%

 בשיעור קיטון, 2009ח בשנת " מיליון ש67.7 -בהשוואה ל, ח" מיליון ש65.1 -הסתכמו ב 2010בשנת  הכנסות המיגזר
 .3.8%של 
  

 מיליוני 11.5  בסך של עודף גבייההשוואה לב, ח"מיליוני ש 2.4 -  בהסתכמה  2010בשנת  ההפרשה לחובות מסופקים
 0.1%-ב  הסתכם 2010שיעור ההפרשה לחובות מסופקים ביחס ליתרת האשראי הממוצע בשנת . 2009ח בשנת "ש

  .2009בשנת   )0.6%( בשיעור של להכנסהבהשוואה 
 6.4 בהפרשה  בסך של וגבייה וקיטוןח ” מיליון ש8.8 כוללת הפרשה  בסך של 2010 בשנת ההפרשה לחובות מסופקים

  . 2009בשנת ח ” מיליון ש20.0וגבייה וקיטון בהפרשה  בסך של ח ” מיליון ש8.5 שלהפרשה בסך בהשוואה למיליון 
  

גידול בשיעור , 2009ח בשנת "מיליון ש 43.8 -בהשוואה ל, ח"מיליון ש 45.3 -הסתכמו ב 2010בשנת  הוצאות המיגזר
 . 3.4% של
  

 מיליארד 4.4 -בהשוואה לכ, ח" מיליארד ש4.9 - הסתכם בכ2010 בשנת הלים על ידי המיגזרהמנו היקף נכסי הציבור
  .2009בשנת  ח”ש
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  ):ח”במיליוני ש(להלן תמצית הפעילות של מיגזר בנקאות עסקית 
  
  

בנקאות 

שוק ההוןופיננסים

כרטיסי 

סך הכלאשראי

בנקאות 

שוק ההוןופיננסים

כרטיסי 

סך הכלאשראי

רווח מפעילות מימון 

   לפני הפרשה לחובות מסופקים (א):

107.5   -      -   94.4107.5   -   94.00.4מחיצוניים
(58.5)   -      -   (58.5)(44.8)   -      -   (44.8)בינמגזרי

הכנסות תפעוליות ואחרות:

12.43.00.115.514.43.90.418.7מחיצוניים
   -      -      -      -      -      -      -      -   בינמיגזרי

61.63.40.165.163.43.90.467.7סך ההכנסות
(11.5)   -      -   (11.5)2.4   -      -   2.4הפרשה לחובות מסופקים

 הוצאות תפעוליות 

   ואחרות (לרבות פחת):

37.5   -   37.832.94.6   -   34.92.9לחיצוניים
6.3   -      -   7.56.3   -      -   7.5בינמגזרי

רווח (הפסד) מפעולות

0.435.4(0.7)16.80.50.117.435.7    רגילות לפני מיסים
הפרשה למיסים על 

0.215.0(0.3)6.815.1   -   6.60.2    הרווח מפעולות רגילות
רווח (הפסד) מפעולות 

0.220.4(0.4)10.20.30.110.620.6    רגילות לאחר מיסים
רווח מפעולות בלתי רגילות

0.220.4(0.4)10.20.30.110.620.6רווח (הפסד) נקי

3.97%8.02%תשואת הרווח הנקי להון
2,065.9   -      -   1,921.62,065.9   -      -   1,921.6יתרה ממוצעת של נכסים

965.6   -      -   1,212.5965.6   -      -   1,212.5יתרה ממוצעת של התחייבויות
2,313.6   -      -   2,071.32,313.6   -      -   2,071.3יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

3,420.2   -   3,420.2   -   3,722.4   -   3,722.4   -   יתרה ממוצעת של ניירות ערך

(א) רווח  מפעילות מימון לפני

   הפרשה לחובות מסופקים:

40.8   -      -   40.440.8   -      -   40.4מרווח מפעילות מתן אשראי
1.7   -      -   3.81.7   -      -   3.8מרוח מפעילות קבלת פקדונות

6.5   -      -   5.46.5   -   5.00.4אחר
סך כל הרווח מפעילות מימון

   לפני הפרשה לחובות  מסופקים

49.0   -      -   49.649.0   -   49.20.4    מחיצוניים ובינמיגזרי

לשנה שנסתיימה

ביום 31 בדצמבר 2009ביום 31 בדצמבר 2010
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  מגזר הניהול הפיננסי
  

  כללי
פעילות . נזילות וניהול החשיפות לסיכוני שוק ,")נוסטרו"להלן (ות הבנק עבור עצמו פעילות המגזר כוללת את ניהול השקע

  .בפיקדונות בבנקים ועסקאות במכשירים פיננסיים נגזרים ועוד, זו מתבצעת באמצעות השקעות בניירות ערך
  .בנוסף כוללת פעילות המגזר סיוע בתמחור ופיתוח מוצרים

  
  

  מבנה המגזר
 ,ניהול הנוסטרו , כפופה למנהל החטיבה הפיננסית האחראי על ניהול הנכסים וההתחייבויותהפעילות העסקית במגזר

  .ביצוע פעולות באמצעות חדרי העיסקאות בבנק הבינלאומיועל ניהול הנזילות 
  

  תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על המגזר, מגבלות חקיקה
הפיקוח : כגון, ת על מערכת הבנקאות בישראל מצד גורמיםתקנות והנחיות רגולטוריות החלו, הבנק פועל במסגרת חוקים

בנוסף נקבעו . רשות ניירות הערך ועוד, הממונה על הגבלים עסקיים, הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, על הבנקים
  .חשיפות בסיס וסיכוני הנזילות, הנחיות דירקטוריון באשר לחשיפות המותרות בקשר עם ניהול חשיפות שוק

  .אשר למגבלות אלו ראה בפרק ניהול סיכוניםפרטים ב
  

  שינויים בהיקף הפעילות של המגזר וברווח הנקי שלו
  

, 2009ח בשנת ” מיליון ש39.5 - ח בהשוואה ל” מיליון ש9.0 - הסתכם ב2010 במגזר הניהול הפיננסי בשנת הרווח הנקי
  .77.2% בשיעור של קיטון

  
 46.33% - בהשוואה ל12.73 %- ל2010סיס רכיבי הסיכון הגיע בשנת  המחושב על בשיעור תשואת הרווח הנקי להון

  .2009בשנת 
, ח בתקופה המקבילה אשתקד” מיליון ש80.1 -ח בהשוואה ל” מיליון ש25.3 - ב2010 הסתכמו בשנת הכנסות המגזר

מו בשנת שר הסתכ בהכנסות ממימוש ניירות ערך אמקיטוןבעיקר  ת בהכנסות נובעהירידה. 68.4 %- בשיעור של כקיטון
מפעילות שוטפת במכשירים הכנסות המגזר במקביל גדלו  ח” מיליון ש60.9 -כ בהשוואה לח"ש מיליון 18.8 -בכ 2010

  .פיננסיים אחרים
  

רמת השליטה ושיתוף הפעולה , איכות המערך הממוחשב,  הינם איכות המשאב האנושיגורמי הצלחה בפעילות המגזר
  . התוך אירגוני ואיכות הבקרות

  
  הון אנושי

 משרות עובדי הנהלה 5 -משרות עובדים ישירים ו 7מזה , 12 -  הסתכם מספר המשרות הממוצע במגזר ב2010בשנת 
  .מועמסים

 משרות עובדי הנהלה 5 -  משרות עובדים ישירים ו11מזה , 16 - הסתכם מספר המשרות הממוצע במגזר ב2009בשנת 
  .מועמסים

  .ח"הכספים והמט, ות מקצועית גבוהה בתחומי המימוןמרבית העובדים הינם בעלי מיומנ
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  :להלן התפלגות תוצאות הפעילות בכרטיסי אשראי לפי מגזרי פעילות

בנקאות 

אישית

בנקאות 

פרטית

בנקאות 

עסקים 

קטנים

בנקאות 

סך הכלעיסקית

1.30.30.1-1.7רווח מפעילות מימון  לפני הפרשה לחובות מסופקים
18.47.91.90.128.3הכנסות תפעוליות ואחרות

7.14.90.5-12.5הוצאות  תפעולויות ואחרות
12.63.31.50.117.5רווח מפעולות רגילות לפני מיסים

4.91.30.6-6.8הפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות

7.720.90.110.7רווח נקי מפעולות רגילות

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2010

 

בנקאות 

אישית

בנקאות 

פרטית

בנקאות 

עסקים 

קטנים

בנקאות 

סך הכלעיסקית

3.20.80.3-4.3רווח מפעילות מימון  לפני הפרשה לחובות מסופקים
17.48.32.60.428.7הכנסות תפעוליות ואחרות

6.94.90.5-12.3הוצאות  תפעולויות ואחרות
13.74.22.40.420.7רווח מפעולות רגילות לפני מיסים

5.12.11.10.28.5הפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות

8.62.11.30.212.2רווח נקי מפעולות רגילות

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2009

  

  :להלן התפלגות תוצאות הפעילות בשוק ההון לפי מגזרי פעילות

בנקאות 

אישית

בנקאות 

פרטית

בנקאות 

עסקים 

קטנים

בנקאות 

סך הכלעיסקית

0.81.90.30.43.4רווח מפעילות מימון  לפני הפרשה לחובות מסופקים
18.962.13.53.087.5הכנסות תפעוליות ואחרות

11.034.41.62.949.9הוצאות  תפעולויות ואחרות
8.729.62.20.541.0רווח מפעולות רגילות לפני מיסים

3.411.60.80.216.0הפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות

5.318.01.40.325.0רווח נקי (הפסד) מפעולות רגילות

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2010

 

בנקאות 

אישית

בנקאות 

פרטית

בנקאות 

עסקים 

קטנים

בנקאות 

סך הכלעיסקית

0.92.40.1-3.4רווח מפעילות מימון  לפני הפרשה לחובות מסופקים
18.167.43.13.992.5הכנסות תפעוליות ואחרות

10.432.91.64.649.5הוצאות  תפעולויות ואחרות
46.4(0.7)8.636.91.6רווח מפעולות רגילות לפני מיסים

22.3(0.3) 3.218.70.7הפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות

24.1(0.4) 5.418.20.9רווח נקי מפעולות רגילות

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2009
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  התפתחות סעיפי מאזן עיקריים

 

 

    בדצמבר31  

  2010 2009 
שיעור 
 השינוי

 אחוזים ח "מיליוני ש  
 5.6% 14,314.2 15,111.9 סך כל המאזן

 7.3% 9,388.4 10,075.2 אשראי לציבור

 (18.3%) 3,489.1 2,850.0 מזומנים ופקדונות בבנקים

 65.7% 1,185.0 1,964.1 השקעה בניירות ערך

 (12.8%) 147.1 128.2 השקעות בבניינים וציוד

 1.7% 11,414.0 11,609.3 פקדונות הציבור

 4.0% 839.8 873.2 הון עצמי

    

   5.9% 5.8% יחס ההון העצמי לסך המאזן

   65.6% 66.7% יחס האשראי לסך המאזן
  

 31ח ביום ” מיליון ש9,388.4 -ח בהשוואה ל” מיליון ש10,075.2 - ב הסתכם2010 בדצמבר 31 ביום אי לציבורהאשר

  .7.3%עלייה בשיעור , 2009בדצמבר 

מיליון  1,101.2 בסך של כולל יתרות חוב הנובעות מעסקאות בכרטיסי אשראי 2010 בדצמבר 31האשראי לציבור ליום 
  .4.6%גידול בשיעור של , 2009 בדצמבר 31ח ביום ”יון ש מיל1,052.6 - בהשוואה לח”ש

  .נכללה בסעיף התחייבויות אחרות, יתרת התחייבויות הבנק לזכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי בסכומים זהים
  

  :להלן הרכב האשראי לציבור לפי מגזרי הצמדה
  

20102009
שיעור 

20102009השינוי
אחוזים

8,563.67,895.88.5%85.0%84.1%במטבע ישראלי לא צמוד
1,324.61,272.64.1%13.1%13.6%במטבע ישראלי צמוד למדד

1.9%2.3%(15.0%)187.0220.0מטבע חוץ (כולל צמוד למטבע חוץ)

10,075.29,388.47.3%100.0%100.0%סך הכל

מיליוני ש"ח 

חלק האשראי 

במיגזר מסך 

האשראי ליום 31  

בדצמבר

   
, השקעות באגרות חוב של הציבור, הכולל את האשראי לציבור, סיכון האשראי הכולל לציבור מורכב מסיכון אשראי מאזני

הכולל עסקאות במכשירים פיננסיים , נכסים הנובעים ממכשירים נגזרים שנרכשו על ידי הציבור ומסיכון אשראי חוץ מאזני
  .ות והתחייבות למתן אשראימסגרות אשראי בלתי מנוצל, חוץ מאזניים

 מיליון 14,984.2 - ח  בהשוואה ל”מיליון ש 15,401.2 - הסתכם ב2010 בדצמבר 31סיכון האשראי לציבור הכולל ביום 
  .2.8% בשיעור של גידול, 2009 בדצמבר 31ח ביום ”ש



  

  
  
                                                                                                                2010 לשנתדין וחשבון    

38

  : מ בעיקר  בסיכון האשראי נובעגידולה
  398.6 -  גידול באשראי קימעונאי  וח"ש מיליון 288.2 מזה  ח"ש מיליון  686.8  גידול באשראי המאזני בסך של כ-

  .עיסקיח גידול באשראי " מיליון ש
 - ל2009 בדצמבר 31 ביום ח"ש מיליון 338.6מסך של , ח"ש מיליון 76.6בסך של  ירידה בסך אגרות החוב של תאגידים -

  .2010 בדצמבר 31 ביום ח"שמיליון  262.0
ח ” מיליארד ש2.9 - בכ2010 בדצמבר  31מסתכמת ביום הלתי מנוצלת בכרטיסי אשראי סך המסגרת הבב ירידה  -

ירידה הנובעת העיקר מביטול יתרות לכרטיסים שאינם , 2009 בדצמבר 31ח ביום ” מיליארד ש3.3 - לכבהשוואה 
  .בשימוש

    
 בדצמבר 31ביום . י בבנקבהתפלגות לפי ענפי משק מהווה סיכון האשראי לאנשים פרטיים את עיקר האשראי המאזנ

  .2009 בדצמבר 31 ביום 71.7% -בהשוואה ל,  מן האשראי הכולל בבנק70.3% -  היה חלקו של אשראי זה כ2010
  

  .לסקירת ההנהלה' פרטים מלאים על התפלגות סיכון האשראי המאזני והחוץ מאזני לפי ענפי משק ראה בתוספת ה
  

 במדרגות שעד 2010 בדצמבר 31 מרבית האשראי המאזני ליום תרכזבהתפלגות אשראי לפי גודל האשראי ללווה מת
ח ” אלפי ש300שיעור האשראי במדרגות אשראי שעד . 2009 בדצמבר 31ח בדומה לפיזור האשראי ביום ” אלפי ש300

  .58.3 %-מסך האשראי המאזני מסתכם בכ
 מיליון 213.0 -ח בהשוואה ל”מיליון ש 185.4 -הסתכם ב 2010 בדצמבר 31 האשראי לדיור ביום - פעילות משכנתאות

 פעילות . מסיכון האשראי המאזני1.8 %-היקף האשראי האמור מהווה כ. 13.0%ירידה בשיעור של , 2009ח בשנת ”ש
המוצבים בחלק המשכנתאות בבנק מתבצעת על ידי הבנק הבינלאומי באמצעות  דלפקי משכנתאות של הבנק הבינלאומי 

 -כ ב2010 בדצמבר 31 ביום מת בספריו מסתכמהי שניתן באמצעות הבנק הבינלאומי ורשו האשראיתרת. מסניפי הבנק
  .2009 בדצמבר 31 ביום ח"שמיליון  811 -כ בהשוואה לח"שמיליון 1,440

 הבנק משקיע באגרות חוב של תאגידים מדורגות בישראל סחירות – סיכון אשראי לציבור באגרות חוב של תאגידים
  .ל"באגרות חוב של חברות ישראליות הנסחרות בחוושאינן סחירות וכן 

 בדצמבר 31ח ביום ” מיליון ש338.6 -ח בהשוואה ל” מיליון ש262.0 - מסתכמת השקעה זו ב2010 בדצמבר 31ביום 
2009.  

פרטים . ( אשתקד3.5% -  מסיכון האשראי המאזני בהשוואה ל2.5 %-סיכון האשראי באגרות חוב של תאגידים מהווה כ
השקעה זו כלולה בסיכון אשראי בפרוט ). וסחירותם ראה בפרק ההשקעה בניירות ערך להלן, קביעת שווים ההוגןלנוספים 

  . לדוחות הכספיים4לפי ענפי משק המוצג בסקירת ההנהלה וכן בפירוט אשראי לפי גודל הכלול בביאור 
  

 בהיקף החובות הבעייתיים חלה ירידה 2010בשנת . הבנק פועל לאיתור מוקדם של לווים בסיכון -חובות בעייתיים 
 בדצמבר 31ח ביום ” מיליון ש332.9 –ח בהשוואה ל ” מיליון ש301.8 הסתכמה בכ 2010 בדצמבר 31ויתרתם ליום 

 הסתכם 2010 בדצמבר 31שיעור ההפרשה הנוספת והכללית בגין לווים בעייתיים ביחס ליתרות לווים אלה ביום . 2009
  .2009 בדצמבר 31 ביום 7.1% - בהשוואה ל8.0% -ב
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  :להלן פרטים על היקף החובות הבעייתיים והרכבם
  

20102009
שיעור 

השינוי

חובות בעייתיים (1):

121.389.036.3%שאינם נושאים הכנסה
35.110.1247.5%שאורגנו מחדש (2)

מיועד לארגון מחדש

(70.8%)4.515.4בפיגור זמני
(34.9%)125.4192.7בהשגחה מיוחדת

(6.8%)286.3307.2סיכון אשראי מאזני ללווים בעייתיים (1)
(70.1%)5.518.4סיכון אשראי חוץ מאזני בגין לווים בעייתיים (1,3)

10.17.338.4%אגרות חוב של לווים בעייתיים

(9.3%)301.9332.9סיכון אשראי כולל בגין לווים בעייתיים (1)

מיליוני ש"ח 

יתרה ליום 31 בדצמבר

 
  
קבוצת לווים  לא כולל חובות בעייתיים המכוסים על ידי בטחונות המותרים לניכוי לצורך מגבלות על חבות של לווה ושל) 1(
  ).313ין מספר הוראות ניהול בנקאי תק(
  .אשראי שאורגן מחדש במהלך השנה השוטפת) 2(
חבות של צד גין ערבויות שנתן לווה להבטחת  למעט ב, כפי שחושב לצורך מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים) 3(

  .שלישי
  

גידול בסכום הניתן משקף בעיקר הינם נושאים הכנסה אגידול בהיקף החובות שהשינוי בהיקף החובות הבעייתיים נובע מ
הגידול בהיקף החובות שאינם נושאים .לגבייה מחובות בגינם נרשמו הפסדי אשראי וכן החמרה בסווג חובות בפיגור זמני

  .ירידה בהיקף החובות בהשגחה מיוחדת  שהיא תוצאת הידוק הפיקוח שהחל עוד בתקופות קודמותב הכנסה קוזז
  
גבי יחס החובות הבעייתים לסיכון האשראי בענפי משק עיקריים וכן שיעור  ל2010הלן מספר אינדיקטורים לסוף שנת ל

  .ההפרשה למסופקים מסך סיכון האשראי
  

יחס הפרשה 

ספציפית 

לחומס 

לסיכון ענפי

שינוי 

בהשוואה 

לשנת 2009

שינוי  ביתרות  

חובות בעייתיים 

בהשוואה לשנת 

2009

יחס האשראי 

הבעייתי 

לסיכון 

האשראי 

הענפי

0.6% (1.9%) (21.5)                 5.4% תעשיה וחקלאות

(0.2%) 10.3% 1.8                    2.4% בינוי ונדלן

0.4% 26.3% 9.5                    5.1% מסחר , בתי מלון ושירותי  מזון

(0.3%) (36.0%) (21.6)                 4.1% שירותים עיסקיים ושירותים פיננסיים

0.1% 30.2% 1.4                    0.8% שירותים ציבוריים

0.2% (0.6%) (0.7)                   1.2% אנשים פרטיים
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  ניירות ערך
  

ח ביום ” מיליון ש1,185.0 -ח בהשוואה ל” מיליון ש1,964.1 - ב2010 בדצמבר 31ההשקעה בניירות ערך הסתכמה ביום 
  .65.7% בשיעור של גידול 2009 בדצמבר 31

  
   בערכם המאזניהרכב תיק ההשקעות . א

  

20102009
שיעור 

השינוי

120.441.9תיק לפדיון
1,827.51,127.062.16%תיק זמין למכירה

16.216.1תיק למסחר

1,964.11,185.065.75%סך כל תיק ההשקעות

מיליוני ש"ח 

ליום 31 בדצמבר 

  
 

  
  :בערכי שווי הוגן, להלן הרכב תיק ההשקעות לפי מנפיק. ב

  

20102009
שיעור 

השינוי

842.3102.1%      1,702.0ממשלתי
(17.1%)188.3         156.1אחר סחיר

(29.0%)153.5         109.0אחר לא סחיר

1,967.11,184.166.13%סך הכל

מיליוני ש"ח 

ליום 31 בדצמבר 

  
  
  
ח מעלותם ” מיליון ש6.5 - גבוה השווי ההוגן  של ניירות הערך בתיק הזמין למכירה  בכ2010 בדצמבר 31ביום .  ג

 .2009ר  בדצמב31 ביום ח"ש מיליון 5.9המותאמת בהשוואה לעודף שווי שוק  על עלות בסך של 
 

 2009 בדצמבר 31 2010 בדצמבר 31  

  
עלות 

 הפרש שווי הוגן *מותאמת
עלות 

 *מותאמת
שווי 
 הפרש הוגן

 ח "מיליוני ש  
 (0.5) 785.2 785.7 (4.2) 1,567.1 1,571.3 ח ממשלתי"אג

 6.4 338.8 332.4 10.7 257.4 246.7 ח קונצרני"אג

 - 3.0 3.0 - 3.0 3.0 ותמני

 5.9 1,127.0 1,121.1 6.5 1,827.5 1,821.0 סך הכל

  
  

  .כולל מכשירים פיננסיים מגדרים*
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  בין השווי ההוגן של ניירות ערך , לפני השפעת המס, להלן פירוט הפער השלילי. ד
  ה לפי משך הזמן בו קיים פער שלילי     זמינים למכירה ובין עלותם המותאמת בחלוק

 

משך זמן ירידת הערך מאז תחילת הירידה
עד 6 

חודשים

9-6 
חודשים

9-12 
חודשים

מעל 12 

סך הכלחודשים

שיעור הירידה

1.07.2   -   2.53.7עד 20%
20%-40%   -      -      -      -      -   
   -      -      -      -      -   מעל 40%

1.07.2   -   2.53.7סך הכל

משך זמן ירידת הערך מאז תחילת הירידה
עד 6 

חודשים

9-6 
חודשים

9-12 
חודשים

מעל 12 

סך הכלחודשים

שיעור הירידה

3.74.7   -      -   1.0עד 20%
20%-40%   -      -      -   0.30.3
   -      -      -      -      -   מעל 40%

4.05.0   -      -   1.0סך הכל

ליום 31 בדצמבר 2009

ליום 31 בדצמבר 2010

  
  

. ירידות שאינן בעלות אופי זמני הופחתו לרווח והפסד. ירידת הערך בתיק אגרות החוב של החברות הינה בעלת אופי זמני
בכוונתו של הבנק וביכולתו . למרביתן דירוג השקעה גבוה יחסית, אמדן כושר ההחזר של החברות המנפיקות נמצא נאות

  .ת אגרות החוב לתקופה מספקת אשר תאפשר את חזרת שוויי נייר הערך לעלותולהחזיק א
  

ציוד : ההשקעה מוצגת בסכומים מדווחים. כוללת בניינים וציוד המשמשים את הבנק בפעילותוהשקעה בבניינים וציוד 
ציוד , 2003מבר  הוצג על בסיס עלות מותאמת מופחתת במחירים מותאמים למדד דצ2003 בדצמבר 31שנרכש עד וכולל 

תקופת הפחת תואמת את הערכת ההנהלה . שנרכש לאחר מועד זה נרשם על בסיס עלות מופחתת בסכומים נומינליים
  .לגבי תקופת השימוש בנכסים אלו

  
השקעה בציוד ,ח” מיליון ש107.8שקעה במבנים בסך של ת ה כולל2010 בדצמבר 31יתרת ההשקעה בבניינים וציוד ליום 

  .ח"ש מיליון 4.4-ח והשקעות בתכנה בסך של כ”מיליון ש 16.0בסך של 
השקעה בציוד ,ח” מיליון ש115.5שקעה במבנים בסך של ת ה כולל2009 בדצמבר 31יתרת ההשקעה בבניינים וציוד ליום 

  .ח"ש מיליון 9.6-ח והשקעות בתכנה בסך של כ” מיליון ש22.0בסך של 
  

בנוסף שוכר .  נכסים שונים בארץ7 -  בר" אלפים מכעשרתם בנויים של  בבעלות הבנק שטחי2010 בדצמבר 31נכון ליום 
  .ר בנכסים שונים ברחבי הארץ" מ אלףעשר כשנייםהבנק 

  . לרוב ניתנת בהם אופציה להארכת תקופת השכירות, חוזי השכירות של השטחים המושכרים הינם לתקופות שונות
  .לדוחות הכספיים 6מידע נוסף באשר להשקעה בבניינים וציוד ראה באור 

לא נמצאו . נבחנו קיומם של אינדיקטורים המצביעים על ירידת ערך)  המתוקן(15בהתאם לתקן חשבונאות מספר 
  .אינדיקטורים לירידת ערך
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 31ח ביום ” מיליון ש11,414.0 - ח בהשוואה ל” מיליון ש11,609.3 -  הסתכמו ב2010 בדצמבר 31  ביום פקדונות הציבור
  .1.7%ידול בשיעור של ג, 2009בדצמבר 

  :להלן הרכב פקדונות הציבור .א
  
 

      בדצמבר31ליום   

חלק יחסי מסך 
פקדונות הציבור 

  בדצמבר31ביום 

 2009 2010   שינוי 2009 2010  
 23.55% 25.96%   12.1% 2,688.1 3,013.3 פקדונות לפי דרישה

 65.69% 64.83%   0.4% 7,497.5 7,526.5 פקדונות לזמן קצוב

 10.76% 9.21%   )12.9%( 1,228.4 1,069.5 תוכניות חסכון

  11,609.3 11,414.0 1.7%   100.00% 100.00% 
 
  
  
  :רכב פקדונות הציבור לפי מגזרי הצמדהה .ב
  

20102009שינוי20102009
8,391.98,081.03.8%72.29%70.80%לא צמודים

1,919.91,887.81.7%16.54%16.54%צמודים למדד
11.18%12.66%(10.2%)1,297.51,445.2נקובים במט" ח

11,609.311,414.01.7%100.00%100.00%סך הכל

ליום 31 בדצמבר

חלק המיגזר מסך 

פקדונות הציבור ביום 

31 בדצמבר

 
  

  ם ההוניים של הבנקמצעיהא

  

 31ח ביום " מיליון ש839.8 -ח בהשוואה ל" מיליון ש873.2 - הסתכמה ב2010 בדצמבר 31 ליום יתרת ההון העצמי

  .4.0%גידול בשיעור של , 2009בדצמבר 

  

פים עוד, ח" מיליון ש377.8בסך של ) לרבות פרמיה( כולל ההון העצמי של הבנק הון מונפק ונפרע 2010 בדצמבר 31יום ב

 בקרנות הון מהתאמה לשווי שוק של ניירות ערך רווחח ויתרת ” מיליון ש491.2מרווחים שנצברו וטרם חולקו בסך של 

  . ח" מיליון ש4.2זמינים למכירה בניכוי המס בסכום של 

  

עודפים , ח" מיליון ש377.8בסך של ) לרבות פרמיה( כולל ההון העצמי של הבנק הון מונפק ונפרע 2009 בדצמבר 31ביום 

ח ויתרת רווח בקרנות הון מהתאמה לשווי שוק של ניירות ערך ” מיליון ש458.2מרווחים שנצברו וטרם חולקו בסך של 

  . ח" מיליון ש3.8זמינים למכירה בניכוי המס בסכום של 

  

 על פי תנאיהן .ח" אלפי ש8 -ההון העצמי כולל מניות בכורה צוברות ומשתתפות ואינן ניתנות לפידיון בערך נקוב של כ

 מערכן הנקוב המשולם להן בכל עת שיחולק דיבידנד וכן משתתפות 30%צוברות מניות בכורה אלו דיבידנד בשיעור של 

פרטים נוספים על הרכב הון המניות המונפק והנפרע והזכויות . בחלוקת דיבידנד לפי חלקן היחסי בערך הנקוב הכולל

  .פיים לדוחות הכס12הנלוות למניות ראה בבאור 

מ "בהתאם להסכם עם הבינלאומי הראשון הנפקות בע.  שהנפיק הבנק אינם המירים למניותכתבי ההתחייבות הנדחים

התחייב הבנק לשאת בכל התשלומים , חברה בת בבעלות מלאה של הבנק הבינלאומי") הבינלאומי הנפקות: "להלן(
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כמו כן התחייב . וכל ההוצאות הכרוכות בהנפקה כאמורלמחזיקי תעודות ההתחייבות שתנפיק הבינלאומי הנפקות לציבור 

יתרת כתבי ההתחייבות הרשומים למסחר ליום . הבנק כי תמורת ההנפקה תופקד בבנק בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם

  . 2009 בדצמבר 31ליום  ח"מיליון ש 223.8 – בהשוואה ל ח" מיליון ש229.6 - הסתכמה ב2010 בדצמבר 31

  

 עם אופק יציב  Aa3רוגם של כתבי ההתחייבות של הבנק בדירוג יהודיעה חברת מידרוג כי חידשה ד 2010בחודש יולי 

  .עם אופק חיובי Aa3 ואת פקדונות הבנק בדרוג

סך כל כתבי .  כגון קופות גמל וקרנות השתלמות,מרבית מחזיקי כתבי ההתחייבות שאינם סחירים הינם גופים מוסדיים

 בדצמבר 31ח ביום ” מיליון ש546.7 - ח בהשוואה ל" מיליון ש557.6 -  ל2010 בדצמבר 31 הגיע ביום אלוההתחייבות 

  .2.0% גידול בשיעור של 2009

  .4.66% ושיעור התשואה הפנימי שלהם 3.97מ כתבי ההתחייבות הצמודים למדד הוא "מח

  .8.12% ושיעור התשואה הפנימי שלהם 4.86מ כתבי ההתחייבות שאינם צמודים למדד הוא "מח

  הנפקת כתבי התחייבות נדחים 

  .ח" מיליון ש50 הנפיק הבנק בהנפקה פרטית כתבי התחייבות נדחים לא סחירים בסך של 2010בחודש ינואר 

 13.8מ של " ומח6.87%נושאי ריבית בשיעור של, ח מכתבי ההתחייבות שהונפקו אינם צמודים למדד" מיליון ש20 -כ

 13.8מ של " ומח3.45%נושאי ריבית בשיעור של , יייבות שהונפקו הם צמודי מדדח מכתבי ההתח" מיליון ש30 -כ, שנים

  .שנים

  

 משוקללים 2010 בדצמבר 31יתרת כתבי ההתחייבויות הנדחים שנכללו כהון רובד שני בחישוב יחס ההון המזערי ליום 

 בדצמבר 31ביום (ח "ש מיליון 406.7 - בהתחשב בתקופה שנותרה לפרעונם הסתכמה ב, בהתאם להוראת בנק ישראל

  ).ח" מיליון ש402.1 - 2009
  

  יחס ההון לנכסי סיכון
  

  "מסגרת עבודה למדידה והלימות הון"להלן פרטים על הרכב ההון ויחס ההון לנכסי סיכון  המחושב על פי הוראת השעה 
  
  רכיבי ההון לצורך חישוב הלימות ההון. א
 

  
 בדצמבר 31ליום 

2010 
 בדצמבר 31ליום 

2009 

 ח "מיליוני ש ראשוני/1הון רובד 

 16.6 16.6 הון מניות נפרע

 358.7 358.7 פרמיה 

 458.2 491.2 עודפים 

 0.7 0.7 ת מיעוט בעלי המניות החיצוניים בהון של חברות בת שאוחדו זכויו

 סכומים שהופחתו מההון
                            

-   
                          

-   

 834.2 867.2 1סך כל ההון ההון רובד 

 423.5 428.4  אחרי ניכויים2סך כל ההון רובד 

 1,257.7 1,295.6 סך כל ההון הכולל הכשיר

   
  
  . הכספיים לדוחות2.ב.א12באור  הלימות ההון ראה חישוב יהשני של ההון לצרכ פרטים על הרכב הרובד* 
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   של הבנק1יחס הון כולל ויחס הון של רובד . ב
  

  יחס ההון לרכיבי סיכון
 

8.65%8.38% יחס הון רובד 1 לרכיבי סיכון
12.92%12.63% יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

 יחס ההון הכולל הנדרש ע" י  המפקח על 

9.00%9.00%הבנקים

ליום 31 בדצמבר 2009ליום 31 בדצמבר 2010

  
  
פקח על הבנקים בדבר מדידה וגילוי של חובות פגומים  נדרש הבנק להציג נתוני פרופורמה בדבר בהתאם לחוזר המ.  ג

  . השפעת ההוראות על תוצאותיו העיסקיות
 המוצג בדוחות 12.92% - בדצמבר הינה ירידה מ31השפעת יישום הוראות אלו על חישוב יחס ההון  לנכסי סיכון ביום 

השפעת "פרטים נוספים בדבר השפעת יישום ההוראה ראה בפרק  . להוראה המחושב בהתאם12.88% -הכספיים  ל
והפרשה להפסדי אשראי על סעיפים מאזניים מסוימים ליום , סיכון אשראי, ההוראה למדידה וגילוי של חובות פגומים

  .ב לדוחות הכספיים1 להלן ובבאור "31.12.2010

  
  מדיניות חשבונאית ואומדנים חשבונאיים קריטיים

  
  יכלל

  
הדוחות הכספיים של הבנק ערוכים על פי תקני חשבונאות מקובלים ועל פי הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו בדבר 

עיקרי המדיניות החשבונאית . עריכת דוח כספי של תאגיד בנקאי ועל פי גילוי הדעת של לשכת רואי חשבון בישראל
  . לדוחות הכספייםא1מפורטים בבאור 

, אירועים והתפתחויות שונות, הנחות ואומדנים המתייחסים לפעילויות, ללים תוצאות של חישוביםהדוחות הכספיים כו
הנהלת הבנק מתבססת בהערכותיה על הנחות סובייקטיביות והערכות של עובדים . המשפיעים על רווחיותו של הבנק

  .וניםוגורמים חיצוניים בעלי מיומנויות והתמחויות בתחומים בהם נדרשים האומדנים הש
בקרה והכנת האומדנים והערכות בנושאים המוגדרים כבעלי , לבעלי המקצוע החיצוניים ולעובדים העוסקים בפיקוח

מעורבות וקשר עסקי שוטף עם הגורם או , ככל שהדבר מתאפשר, אין, השפעה קריטית על התוצאות הכספיות של הבנק
  .הסוגיה נשוא האומדן

נעשו על פי מיטב , י אומדנים וההערכות בנושאי המדיניות החשבונאית הקריטיתהנהלת הבנק והדירקטוריון סבורים כ
  .והם יושמו באופן נאות בדוחות הכספיים של הבנק, ידיעתם ושיקול דעתם של הגורמים המקצועיים שעסקו בהכנתם

ים שהשפעתם להלן סקירה תמציתית של התחומים בהם נדרשת הנהלת הבנק לבצע הערכות ואומדנים חשבונאיים בנשוא
לשינויים באומדנים ובהערכות בנושאים שיתוארו להלן ובכלל זה . על הרווח והפסד עשויה להיות קריטית ומהותית

יכולה להיות השפעה מהותית על תוצאותיו העסקיות של הבנק ועל , התממשות שונה של האירוע מהאומדן שנעשה לגביו
  ). תלויות–לרבות (מבנה הנכסים וההתחייבויות שלו 

  
  הפרשה לחובות מסופקים וסיווג חובות בעייתיים. א

בהתאם להוראות , ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי ובנוסף נכללות הפרשה כללית והפרשה נוספת
  .המפקח על הבנקים

ההפרשה הספציפית לחובות מסופקים נועדה לשקף בדוחות הכספיים את הערכת הבנק לגבי ההפסד הגלום בתיק 
קביעת סכום ההפרשה מהווה אומדן אשר בתהליך הערכתו נסמכת . אשראי לרבות חבויות בסעיפים חוץ מאזנייםה

במסגרת הבדיקות . ההנהלה על מספר רב של שיקולים והנחות על בסיס המידע הקיים בסמוך לפרסום הדוחות הכספיים
הפעילות :  החזר החוב של הלקוח ובהםוההערכות נבחנים על בסיס שוטף מספר מאפיינים שלהם השפעה על יכולת

המגזר , טיב הביטחונות שהעמיד לטובת הבנק, תזרים המזומנים ומבנה הנכסים וההתחייבויות שלו, העסקית של הלווה
הבקרה והשליטה שיש , מערכי הניהול, תלות גבוהה בלקוחות ובספקים וכן, העסקי בו הוא פועל ונושאים אחרים כגון

  .עילותו העסקית ולניהול הסיכונים אליהם הוא חשוףללקוח בכל הקשור לפ
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  :תהליך הבדיקה כולל שני שלבים
בהתאם להוראות שקבע בנק , זיהוי הלקוחות שאינם עומדים בהתחייבויות כלפי הבנק וסיווגם כחובות בעייתיים.1

באופן העלול ,  הלקוחניזון הבנק גם ממידע חיצוני המגיע לידיו והמצביע על הרעה במצבו של, לעניין זה. ישראל
  .לפגוע ביכולת החזר החוב גם אם טרם הגיע מועד פרעונו

. משקפים את ההערכה להפסד הצפוי לבנק בגין החובות הבעייתיים, ביצוע הפרשות לחובות מסופקים.2
הנגזר , או על פי האומדן להפסד הכספי המשוער/ההפרשות נקבעות על פי חבות הלקוח בניכוי הבטוחות ו

 .חזר החוב של הלקוחמיכולת ה
  

מתבססת הנהלת הבנק על הערכת יכולת , לצורך הערכת הבטחונות העומדים לטובת הבנק בגין האשראי שניתן ללקוח
או /החזר החוב ובדיקה עדכנית של שווי בטחונות למימוש מהיר או על אומדנים אחרים הנערכים על ידי עובדי הבנק ו

  .מהנדסים ושמאים, עורכי דין, רואי חשבון, כלכלנים: ת רלבנטית ובכלל זהגורמים חיצוניים בעלי מיומנות מקצועי
, מובאות לדיון בוועדות השונות לסיווג חובות בעייתיים לפי מדרג סמכויות, המלצות יחידת הגבייה בחטיבה העיסקית

  .בהתאם לגודל החבות
  

 31מסתכם ביום , אומדנים כפי שתוארו לעילהסכום שנקבע כניתן לגבייה מן החובות שהוגדרו כמסופקים והמבוסס על ה
  .2009 בדצמבר 31ח ביום ” מיליון ש83.9 -ח בהשוואה ל” מיליון ש104.6 -  ב2010בדצמבר 

  
לפי מאפייני סיכון כפי שהוגדרו בהוראות ,  מבוססת על תיק איכות חבויות הלקוחותההפרשה הנוספת לחובות מסופקים

בין מאפייני . ון אלה נקבעו שיעורי הפרשה שונים לכל אחד ואחד ממאפייני הסיכוןבגין מאפייני סיכ. המפקח על הבנקים
, חובות שמסווגים כבעייתיים על פי קטגוריות הסיווג שהוגדרו על ידי המפקח על הבנקים: הסיכון שנקבעו ניתן למנות

ראי ללווה או לקבוצת לווים ריכוזיות אשראי ענפית ואש, אשראי לאנשים הקשורים לבנק, היעדר מידע כספי על הלווה
מכיוון שחלק ממרכבי ההפרשה הנוספת ובעיקר ההפרשה בגין חובות בעייתיים ". לווה בודד"החורגים ממגבלות חבות של 

הרי שגם בחישוב ההפרשה הנוספת מסתמך הבנק על אותם אומדנים , נסמך על עצם סיווג חוב כבעייתי ועיתוי הסיווג
  . של הלווה ויכולת הפרעון שלו קביעת הצורך בסיווג חוב כחוב בעייתי ובעיתוי הסיווגהקשורים ליציבותו הפיננסית

 הינו המאזניהאשראי  ביחס לסיכון 2010 בדצמבר 31שיעור ההפרשה הכללית וההפרשה הנוספת המצטברת ליום 
  ).0.25% – 2009 בדצמבר 31 (0.23%

  
מתבסס על אומדנים הכרוכים במידה רבה של אי וודאות , כמתואר לעיל, תהליך הערכת ההפסד הגלום בתיק האשראי

והן לגבי , )כגון הבחנה בין פיגור זמני לבין חוב שאינו נושא הכנסה(בן לגבי סיווג החוב כבעייתי , ובהערכות סובייקטיביות
י של מגמות צפויות לגבי מצבו הפיננס, הערכת שווי הבטחונות למימוש, כגון(הגורמים המשמשים בחישוב ההפרשה 

  ).ומידת הסיכון של הענף בו הוא פועל, הלווה
  

סיכון אשראי והפרשה ,  המדידה והגילוי של חובות פגומים שינוי במדיניות החשבונאית לגבי חל 2011 בינואר 1ביום 
והפרשה , סיכון אשראי, השפעת ההוראה למדידה וגילוי של חובות פגומיםנוספים ראה בפרק פרטים . להפסדי אשראי

  . להלן2010 בדצמבר 31די אשראי על סעיפים מאזניים מסוימים ליום להפס
  
  תביעות משפטיות והתחייבויות תלויות . ב

נעשית על ידי הבנק וזאת על סמך חוות דעת , הערכת הסיכון ומתן ביטוי חשבונאי לתביעות משפטיות והתחייבויות תלויות
הכרת הפעילות , ניסיונו בעבודה המשפטית,  את החוק והפסיקהעל סמך בקיאותו וידיעתו, משפטית של עורך הדין המטפל

הערכת הסיכון נתמכת ". חוש המומחיות של המשפטן" גם על סמך –וכן בנושאים של אי וודאות מובהקת , הבנקאית
  .ומבוקרת על ידי הלשכה המשפטית של הבנק

  :לשם השגת מטרה זו פועלת החטיבה המשפטית במספר מישורים
   הכלליהכרת הדין. 1

תשומת . על עדכון שוטף בחקיקה ובפסיקה, שיש לה אף ביטוי בנהלים הפנימיים של הלשכה המשפטית, קיימת הקפדה
לרבות הסקת מסקנות והמלצה , לב מיוחדת ניתנת לנושאים שיש להם השלכה על פעילות הבנק לענפיה ולגווניה השונים

  .על היערכויות בעקבות אירועים שארעו בבנקים אחרים
  .טיפול בתביעות ותלונות נגד הבנק. 2
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. בנושאים השונים) לרבות בקשות להכיר בקצתן כתובענות ייצוגיות(כנגד הבנק תלויות ועומדות מספר תביעות משפטיות 
  ).2.ג.17לפירוט נוסף ראה באור 

  
שזו , י בכירהמטפלת בתביעות באמצעות יועץ משפט, כל התביעות נגד הבנק עוברות לטיפולה של הלשכה המשפטית

תוך , חלקן של התביעות מטופלות על ידי הלשכה המשפטית וחלקן מועברים לטיפולם של עורכי דין חיצוניים. התמחותו
מבוצעת ) ללא רצפת סכום(לכל תביעה משפטית . ליווי ופיקוח יועץ משפטי בכיר ובאישור היועצת המשפטית הראשית

קיימת גם בקרה של , בתיקים בסכומים גבוהים. ר היועץ המשפטי הבכירבאישו, הערכת סיכון על ידי עורך הדין המטפל
אומדנים לחשיפות שיש לבנק בתביעות ובתלויות לגביהן נדרשה הפרשה או נדרש . היועצת המשפטית הראשית של הבנק

חברי , ל"המנכ. נעשים בשיתוף פעולה עם הגורמים המקצועיים הרלבנטיים בבנק, גילוי לגבי אמת החשיפה הגלומה בהם
  .ההנהלה ורואי החשבון מקבלים דוח רבעוני על עדכונים ושינויים מהותיים בתיקי התביעות ותלונות נגד הבנק

הינן סובייקטיביות ומתייחסות , חוות הדעת המתקבלות מידי רבעון לגבי הסיכון הגלום לבנק בתלונות ובתביעות נגדו
אינם מספיקים על מנת , לנושאים שהניסיון והידע שנצטברו בהם עד כהובחלקן , בחלקן לניסיון העבר בתביעות מסוג דומה

  .כגון בקשות מסוימות לאישור תובענות ייצוגיות, שניתן יהיה לחוות דעה לגביהן
לגבי כל התביעות והתלויות ישנם אומדנים לרמת החשיפה שיש לבנק ובהתאם לכך מבוצעות הפרשות בגין , יחד עם זאת

  . לפי העניין,  או פחות70%יפה לגביהן עולה על תלויות שהתממשות החש
 לגבי חלק מהן אין .כמו כן  ניתן גילוי לתלויות מהותיות בגין תביעות ייצוגיות או תביעות להכרה באותן תביעות כייצוגיות

  .ביכולתם של היועצים המשפטיים לחוות דעה לגבי רמת החשיפה של הבנק
  .)כד(א 1דוחות הכספיים ראה בבאור פרטים נוספים בדבר  מדיניות הגילוי ב

  
  אומדן השווי ההוגן של מכשירים פיננסים נגזרים. ג
  

שהצגתם בדוחות הכספיים מושתתת על בסיס  עותיים בתחום המכשירים הפיננסיים הנגזריםמהבנק פועל בהיקפים מש
מכשירים . ים שיש להם שוק פעילאין לבנק מכשירים פיננסיים נגזר. השווי ההוגן להבדיל מהשווי על פי עקרון הצבירה

פיננסיים נגזרים שאינם נסחרים בשוק פעיל הוערכו לפי מודלים המשמשים את הבנק בפעילותו השוטפת והלוקחים 
חישובי השווי ההוגן של ). סיכון אשראי וכדומה, סיכון שוק(בחשבון את הסיכונים הגלומים במכשיר הפיננסי הנגזר 

מתבססים על פי הנתונים השוררים בשוקי הכספים , חי שלהם"בגין המרכיב המט, המכשירים הפיננסיים הנגזרים
הנקבעים על ידי אגף , על שיעורי רבית לא צמודה ורבית צמודת מדד, ובגין המרכיב של המטבע הישראלי, הבינלאומים

המרווח בין רבית . יהנזילות והסחירות הקיימת בשוק המקומ, בהתחשב במחירי השוק, ניהול פיננסי בבנק הבינלאומי
. מהווה אף הוא גורם סובייקטיבי המשפיע על חישובי השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים, המכירה לרבית הקניה

על ידי הכללת פרמיית הסיכון המיוחסת , סיכון האשראי הגלום במכשירים הפיננסיים הנגזרים בא לידי ביטוי בשווי ההוגן
  .ללקוח

על ,  ברובו הגדול,שווי ההוגן של אופציות לסוגיהן השונים מתבססה, בגין אופציות ואולם  חשיפה מהותיתכעיקרון אין לבנק
הרבית והמדדים הרלבנטיים לאופציה , ומה בשערי החליפיןלוהוא מושפע מהתנודתיות הג Black and Scholesמודל 

עים על ידי בקר ניהול הסיכונים של הבנק שקל נקב-ח"תנודתיות של שערי החליפין מטה נתוני. שהבנק רכש או כתב
ח נקבעים על פי הנתונים הנגזרים משוקי הכספים "מט- ח"ערי החליפין מטש ונתוני התנודתיות שלנלאומי יהב

  .גזרים מורכבים שאין להם שוק סחירשירים פיננסיים נכ מאין לבנק . הבינלאומיים
מהווים גם את הבסיס על פיו מחושב השווי ההוגן של , השוניםשיעורי הרבית במטבע ישראלי ובמטבע חוץ לטווחי הזמן 

  .ג לדוחות הכספיים17כמפורט בבאור ,  המאזנייםםהסעיפי
אם , שיעורי רבית אלו משמשים גם לחישוב השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות שגודרו על ידי מכשירים פיננסיים נגזרים

  .נדוןב הכללים החשבונאים והנחיות המפקח על הבנקיםכנדרש על פי , הם עמדו בקריטריונים של גידור
-  הינו כ2010 בדצמבר 31סכום הערך הנקוב של המכשירים הפיננסיים הנגזרים הנמדדים על פי שוויים ההוגן ליום 

  .2009 בדצמבר 31-ח ב" מיליוני ש3,003.8-ח בהשוואה ל" מיליוני ש3,438.2
  

הנכסים וההתחייבויות בגין מכשירים פיננסיים נגזרים ששווים ההוגן נקבע  של – 2010 בדצמבר 31היתרה המאזנית ליום 
  .ח בהתאמה” מיליון ש58.2 - ח ו”מיליון ש. 12.9על פי מודל היא 

  
 של הנכסים וההתחייבויות בגין מכשירים פיננסיים נגזרים ששווים ההוגן נקבע – 2009 בדצמבר 31היתרה המאזנית ליום 

  .ח בהתאמה” מיליון ש48.1 - ח ו”יון ש מיל15.4על פי מודל היא 
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 בשיעורי הריבית ששימשו את הבנק בהוון תזרים המזומנים החזוי מן 1%על פי חישובי הבנק יביא שינוי בשיעור של 
  :המכשירים שצוינו להשפעה כלהלן

 מיליון 19.1 -לים בכ הנמדדים על פי מוד נגזרים  בשווי המכשירים הפיננסייםעליה תביא ל1% –עליית ריבית בשיעור של 
בסכום של על פי מודלים  בשווי המכשירים הפיננסיים הנמדדים ירידה תביא ל1%ח ואילו ירידה בריבית בשעור של "ש

  .ח”מיליון ש 52.9
  
  שווי הוגן וירידת ערך של ניירות ערך. ד
  

שווי הוגן של נייר ערך . יים ההוגןפי שוו- דים במאזן עלדפעילות הבנק בניירות הערך בתיק הזמין למכירה ובתיק למסחר נמ
בעסקה שוטפת בין צדדים הפועלים ) ליטול או לפרוע התחייבות(שבו היה אפשר לרכוש או למכור נכס , מוגדר כסכום

  כירה כפויה או מכירה במהלך פירוקבעסקה שאינה מ, כלומר, בהתאם לרצונם
   .ה נקבע על סמך מחירי שוק מצוטטים בשווקים פעילים ההוגן של ניירות ערך למסחר וניירות ערך זמינים למכירהשווי

, בהתאם לכך. קביעת שווי הוגן של נכס פיננסי בשוק לא פעיל, )FSP FAS 157-3) ASC 820הבנק מיישם את הבהרה 
בקביעת שווי הוגן של ניירות ערך ומכשירים פיננסיים נוספים הנסחרים בשוק לא פעיל נעשה לעתים שימוש משמעותי 

באותם מקרים בהם אין ציטוט זמין של מחירים בשוק . לרבות בחינה האם עסקאות בוצעו בתנאי לחץ וכפיה, ל דעתבשיקו
בהתבסס על מערכת עצמאית ומתוקפת של החברה האם או , השווי ההוגן נקבע לפי מודלים מקובלים לתמחור, פעיל

שיטות ההערכה כוללות שימוש . סייםבהתבסס על הערכות שהתקבלו ממומחים להערכת שווי של מכשירים פיננ
 .ומתחשבות בהנחות אודות גורמים שונים, שערי מטבעות וסטיות תקן, כגון עקומי ריבית, בפרמטרים שונים

 
הבנק בוחן בכל תקופת דיווח האם ירידה בשוויים ההוגן של ניירות ערך המסווגים לתיק הזמין למכירה ולתיק המוחזק 

  . מזמנילפדיון הינה בעלת אופי אחר
בגין ירידת ערך של כל נייר המקיים אחד או , לכל הפחות, הבנק מכיר בתקופת הדיווח בירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני

  :יותר מהתנאים הבאים

  

 ;נייר ערך אשר נמכר עד מועד פרסום הדוח לציבור לתקופה זו -
 ;וון למכור אותו בתוך פרק זמן קצרהבנק מתכ, נייר ערך אשר סמוך למועד פרסום הדוח לציבור לתקופה זו -
איגרת חוב אשר לגביה חלה ירידת דירוג משמעותית בין דירוגה במועד שבו היא נרכשה על ידי הבנק לבין דירוגה במועד  -

 ;פרסום הדוח לתקופה זו
 ;איגרת חוב אשר לאחר רכישתה סווגה על ידי הבנק כבעייתית -
 ; רכישתהאיגרת חוב שלגביה חל כשל בתשלום לאחר -
היה נמוך , אשר השווי ההוגן שלו לסוף תקופת דיווח וגם במועד הסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים, נייר ערך -

אלא אם בידי הבנק ראיות אובייקטיביות ומוצקות , זאת).  העלות המופחתת-לגבי איגרות חוב(בשיעור משמעותי מהעלות 

 .    זמני ר מוכיחות ברמה גבוהה של ביטחון כי ירידת הערך הינה בעלת אופיאש, וניתוח זהיר של כל הגורמים הרלוונטיים
  :הבחינה בדבר קיום ירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני מתבססת על השיקולים הבאים, בנוסף

  

 ;) לעלות המופחתת-לגבי אגרות חוב (שיעור ההפסד ביחס לעלות נייר הערך  -
 ;הערך נמוך מעלותומשך התקופה בה השווי ההוגן של נייר  -
 ;שינוי לרעה במצב המנפיק או במצב השוק בכללותו -
הכוונה והיכולת של הבנק להחזיק את נייר הערך לתקופת זמן ארוכה מספיק שתאפשר עליה בשווי ההוגן של נייר הערך  -

 ;או עד לפדיון
 ; שיעור התשואה לפדיון- במקרה של איגרות חוב -
  . חלוקת דיבידנדים או ביטול שלה הפחתה של- במקרה של מניות -

  

. עלותו של נייר הערך מופחתת לשוויו ההוגן ומשמשת כבסיס עלות חדש, כאשר חלה ירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני

שנזקף בעבר לסעיף נפרד בהון העצמי במסגרת רווח כולל , המתייחס לנייר ערך המסווג כזמין למכירה, ההפסד המצטבר



  

  
  
                                                                                                                2010 לשנתדין וחשבון    

48

עליות ערך בתקופות דיווח . פסד כאשר מתקיימת בגינו ירידת ערך שאינה בעלת אופי אחר מזמנימועבר לרווח וה, אחר

  ).בסיס עלות חדש(עוקבות מוכרות בסעיף נפרד בהון העצמי במסגרת רווח כולל אחר מצטבר ואינן נזקפות לרווח והפסד 
 
  

 ובתיק למסחר ששוויים נקבע על פי מחירם  של ניירות ערך בתיק הזמין למכירה2010 בדצמבר 31היתרה המאזנית ליום 
 של ניירות ערך בתיק הזמין למכירה ששוויים 2010 בדצמבר 31היתרה המאזנית ליום . ח” מיליון ש1,736.6בבורסה היא 

  . ח”מיליון ש 104.0 נקבע על פי מודל היא
  

מסחר ששוויים נקבע על פי מחירם  של ניירות ערך בתיק הזמין למכירה ובתיק ל2009 בדצמבר 31היתרה המאזנית ליום 
 של ניירות ערך בתיק הזמין למכירה ששוויים 2009 בדצמבר 31היתרה המאזנית ליום . ח” מיליון ש1,000.2בבורסה היא 

  . ח” מיליון ש139.9נקבע על פי מודל היא 
  

יביא לקיטון , י אגרות החובהנובע מסיכון האשראי של מנפיק,  במרווח הריבית1%של ) קיטון(על פי חישובי הבנק גידול 
  . בהתאמהח” מיליון ש 1.0 - ו5.5 - בשווי ההוגן של אגרות החוב ששוויין ההוגן נמדד על פי מודל בסך של כ) גידול(
  

  והפרשה להפסדי אשראי על סעיפים מאזניים   , סיכון אשראי, השפעת ההוראה למדידה וגילוי של חובות פגומים
  2010 בדצמבר 31מסוימים ליום 

  

סיכון אשראי והפרשה , המדידה והגילוי של חובות פגומיםבהתאם להוראה החדשה של המפקח על הבנקים בנושא 
ועמדות של ) ASC 310(ליישם את תקני חשבונאות אמריקאיים , 2011 בינואר 1 - החל מ,  הבנק נדרשלהפסדי אשראי

  . כפי שאומצו בהוראות הדיווח לציבור, ב"ב ושל הרשות לניירות ערך בארה"רשויות הפיקוח על הבנקים בארה
  

 אשראי הפסדי לכסות כדי) appropriate (מתאימה ברמה אשראי להפסדי הפרשה לקייםבהתאם לכללים אלו הבנק נדרש 
ניירות , פיקדונות בבנקים, כגון, ההוראה מיושמת לגבי כל יתרות החוב. בהתייחס לתיק האשראי שלו) estimated (צפויים

, נדרש לקייםהבנק , בנוסף. 'אשרי לממשלה וכו, אשראי לציבור, לו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזרערך שנשא
הפרשה ברמה מתאימה כדי לכסות הפסדי אשראי צפויים הקשורים למכשירי אשראי חוץ , כחשבון התחייבותי נפרד

  .  וערבויותמסגרות אשראי שלא נוצלו, כגון התקשרויות למתן אשראי, מאזניים
  

הפרשה : "באחד משני מסלולים, ההפרשה הנדרשת לכיסוי הפסדי האשראי הצפויים בהתייחס לתיק האשראי תוערך
  .נדרש הבנק לבחון את הנאותות הכוללת של ההפרשה להפסדי אשראי, כמו כן". הפרשה קבוצתית"ו" פרטנית

  
ללא ניכוי מחיקות חשבונאיות (החוזית שיתרתו  הבנק יבחן על בסיס פרטני כל חוב – פרטנית להפסדי אשראי הפרשה

  ן לגבי וכ, ח"שמיליון 1מעל הינה ) הפרשות להפסדי אשראי ובטחונות, ריבית שלא הוכרה, שלא כרוכות בויתור חשבונאי
החובות האחרים שמזוהים על ידי הבנק לצורך הערכה פרטנית ואשר ההפרשה לירידת ערך בגינם אינה נכללת בהפרשה  

חוב יסווג כפגום . ההפרשה להפסדי אשראי תוכר לגבי כל חוב שסווג כפגום. מוערכת על בסיס קבוצתילהפסדי אשראי ה
 שהבנק לא יוכל לגבות את כל הסכומים המגיעים לו לפי (probable)כאשר בהתבסס על מידע ואירועים עדכניים צפוי 

 ימים 90רן או ריבית בגינו מצויים בפיגור של חוב מסווג כחוב פגום כאשר ק, בכל מקרה. התנאים החוזיים של הסכם החוב
כל חוב שתנאיו שונו בארגון מחדש של חוב , כמו כן. למעט אם החוב גם מובטח היטב וגם נמצא בהליכי גביה, או יותר

אלא אם לפני הארגון מחדש ולאחריו נערכה בגינו הפרשה מזערית להפסדי אשראי לפי שיטת , בעייתי יסווג כחוב פגום
 בבנק לדיור בהלוואות בעייתיים חובות בדבר 314פיגור בהתאם לנספח להוראת ניהול בנקאי תקין מספר עומק ה

מהוונים , ההפרשה הפרטנית להפסדי אשראי תוערך בהתבסס על תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים .למשכנתאות
ן או כאשר הבנק קובע שצפויה תפיסת כאשר החוב הינו מותנה בביטחו.  של החובת המקוריתבשיעור הריבית האפקטיבי

  . חובעל השווי ההוגן של הביטחון ששועבד להבטחת אותו ההפרשה הפרטנית תוערך בהתבסס , נכס
  

 חובות של גדולות קבוצות של ערך לירידת הפרשות עבור תיושם - קבוצתי בסיס על המוערכת אשראי להפסדי הפרשה
 חובות בגין וכן ,)בתשלומים הנפרעים צרכניים וחובות לדיור הלוואות, שראיא בכרטיסי חובות: כגון (והומוגניים קטנים

 למעט, קבוצתי בסיס על המוערכים חובות בגין אשראי להפסדי ההפרשה. פגומים אינם שהם ונמצא פרטנית שנבחנו
שבונאות תקן חב שנקבעו לכללים בהתאם תחושב, הפיגור עומק לפי מזערית הפרשה חושבה לגביהם לדיור הלוואות

 שיעור של עדכני אומדן על בהתבסס, )Contingencies Accounting for, FAS 5) ASC 450, Contingenciesאמריקאי 
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 ההפרשה הנדרשת בהתייחס .דומים סיכון מאפייני בעלות חובות של ההומוגניות מהקבוצות אחת כל בגין העבר הפסדי
  ).FAS 5) ASC 450 - שנקבעו בלמכשירי האשראי החוץ מאזניים תוערך בהתאם לכללים

  
, כמו כן. למעט האמור להלן לגבי חובות מסוימים שאורגנו מחדש, הבנק לא יצבור הכנסות ריבית בגין חוב אשר סווג כפגום

. ואשר הוכרו כהכנסה ברווח והפסד, במועד סיווג החוב כפגום הבנק יבטל את כל הכנסות הריבית שנצברו וטרם נגבו
החוב ימשיך להיות מסווג כחוב שאינו צובר . רים על ידי הבנק כחובות שאינם צוברים הכנסות ריביתחובות כאמור מוגד

אך לאחר הארגון מחדש , חוב אשר פורמאלית עבר ארגון מחדש, כמו כן. כל עוד לא בוטל לגביו הסיווג כחוב פגום, ריבית
  .יטופל כחוב פגום שצובר הכנסות ריביתקיים ביטחון סביר שהחוב יפרע ויבצע בהתאם לתנאיו החדשים  החוב 

 
הבנק יסווג את כל החובות שלו ופריטי  (נקבעו בהוראה הגדרות וסיווגים שונים של סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני, בנוסף

בין .  וכן כללי מחיקה חשבונאית של חובות בעייתיים,)נחות או פגום, השגחה מיוחדת, טוב: אשראי חוץ מאזני בסיווגים
המוערך על בסיס פרטני שנחשב אינו בר גביה או חלק ממנו  כי יש למחוק חשבונאית כל חוב חוזר נקבע ב,תרהי

)uncollectible (מאמצי גביה ארוכי טווח הבנק או חוב בגינו מנהל,שהותרתו כנכס אינה מוצדקתך ובעל ערך נמוך כ  
נקבעו כללי המחיקה בהתבסס על תקופת פיגור , צתילגבי החובות המוערכים על בסיס קבו. )תקופה העולה על שנתיים(

למעט הלוואות לדיור בגינן נערכת הפרשה , שלהם והכל כתלות בהיותם של החובות מובטחים על ידי דירת מגורים
חובות של לווים , חובות שאינם מובטחים, חובות שמובטחים בביטחון שאינו דירת מגורים, מזערית לפי עומק הפיגור

  . וחובות שנוצרו במרמהבפשיטת רגל 
   

ההוראה לא תיושם למפרע בדוחות .  ואילך2011 בינואר 1יום לתקופות המתחילות מהוראה זו תיושם בדוחות הכספיים 
   :בין היתר, הבנקלחילופין במועד היישום לראשונה . כספיים לתקופות קודמות

  
  ;ית חשבונאית כל חוב אשר במועד זה עומד בתנאים למחיקה חשבונאימחק

  
למרות לעניין זה יובהר כי . כל חוב אשר עומד בתנאים לסיווג כאמור, או פגום, נחות, סווג בסיווג של השגחה מיוחדתי

 בינואר 1אשר אורגן מחדש לפני יום , סווג כפגום חובי הבנק לא, ההגדרה לפיה חוב בעייתי שאורגן מחדש הינו חוב פגום

 , על התנאים שנקבעו בהסכם הארגון מחדשכל עוד שהחוב אינו פגום בהתבסס, 2007
  
  ;בטל את כל הכנסות הריבית שנצברו ולא שולמו בגין כל חוב אשר במועד זה עומד בתנאים המתייחסיםי

  
   ; את הצורך בהתאמת יתרת מסים שוטפים ומסים נדחים לקבל ולשלםיבחן

 2011 בינואר 1רי אשראי חוץ מאזניים ליום  יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור ובגין מכשיאת יםתאי
  וכן ;לרבות דרישות קביעת ההפרשה ודרישות התיעוד יכללו ישירות בסעיף העודפים בהון העצמי, לדרישות הוראה זו

  
  .2011 בינואר 1ליום , יבחן את הצורך בהתאמת יתרת מסים שוטפים ומסים נדחים לקבל ולשלם

  
  

הנובע מהדרישה ליישם עקרונות , על מערכת היחסים העתידית שבין הבנק ללקוחותיוליישום ההוראה צפויות השלכות 
 ,החמרה בדרישות התיעודההוראה כוללת .  בסביבה העסקית הקיימת בישראל-ב "המתאימים לסביבה העסקית בארה

שינוי בהערכות מהותיים  וכן דרישות להערכה וביצוע ההפרשה להפסדי אשראי הצפויים בגין חובות בסיווגים שוניםושינוי ב
  .במערכות המידע הקיימות

או הקמה של מערכת תשתית מיחשובית על מנת להבטיח תהליך של / שדרוג ו כאמוריישום דרישות ההוראה מחייב
הערכות וביצוע של הפרשה להפסדי אשראי לרבות מערכות בקרה פנימיות לבדיקת יישום נאות של ההוראה ותיקוף 

  .שוב ההפרשהאפקטיביות השיטה לחי
יחידות המטה המתמחות של בשיתוף עם ,  של החברה האם  המערכות התפעוליות מיישם את ההוראה באמצעותהבנק

  . ובסיוע יועצים חיצונייםחברת האם
  

השתלב ביישום ההוראה  במערך המיחשוב של החברה , 2010שהסב את מערכות התפעול שלו במהלך שנת , הבנק
  .ך שהוא מאמץ את המתודולוגייה והשיטות שאומצו על ידי החברה האם תו, האם החל ממועד ההסבה
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: לצורך יישום ההוראה  קבע הבנק כללים ספציפיים  למדידה  המתייחסים למאפייני החבות המיוחדים לו ובינהם
ישוב כללים לח, כללי סיווג חובות בהשגחה מיוחדת, התייחסות למקדמי הפרשה קבוצתית לחובות  תקינים ובעייתיים

  .תזרים חזוי  ועוד
עם זאת . הנתונים שנכללו בביאור הפרופורמה משקפים באופן נאות את המידע שיש לכלול בביאור זה, להערכת ההנהלה

ייתכן כי הנתונים שיחושבו בפועל בעת יישומה לראשונה של   וטרם נצבר נסיון ולכן 2011הטמעת המערכת החלה בשנת 
אשר ייתפרסמו לקראת , 2011 במרס 31וייכללו בדוחות הכספיים ביניים של הבנק ליום , 2011 בינואר 1ליום , ההוראה

 .יהיו שונים מאלו שנכללו בביאור הפרופורמה שלהלן, 2011סוף חודש מאי 
יצוין עוד כי העקרונות שבבסיס ההוראה החדשה מהווים שינוי מרחיק לכת ביחס להוראות הקיימות בנושא סיווג חובות 

לגבש מתודולוגיה , בין היתר, מדידת הפרשות להפסדי אשראי בגין חובות אלו והם חייבו את הנהלת הבנקבעייתיים ו
, לאחר שהמידע המופק יילמד וינותח לאורך זמן, בעתיד. אמדנים ושיקול דעת, תוך שימוש בהנחות, בנושאים שונים

בהנחות ובאמדנים ,  מסויימים במתודולוגיהייתכן שיחולו שינויים, במקביל להשלמת מהלכי ההטמעה ושינויי התוכנה
  .האמורים

  
  .   חישוב מחדש של ההפרשה על פי הכללים  הנדרשים בהוראה2011במקביל בוצע בתחילת ינואר  

 בדצמבר 31ההפרש בין תוצאת החישוב שבוצע על פי הכללים החדשים ובין יתרת ההפרשה לחובות מסופקים ביום 
  .נרשם בעודפים, ח" מיליון ש6.1הכספיים  בניכוי השפעת המס החל  בסך של  כפי שהיא מוצגת בדוחות 2010

  
 :ההשפעה המצטברת ליום המעבר כתוצאה מיישום לראשונה של ההוראהלהלן פרטים על  
 
וכן , עיקר הירידה  נובעת ממחיקת חובות קשי גבייה. ח"ש  מיליון 6.1 - קטן בכ2010 בדצמבר 31 ליום ההון העצמי -

  . בהפרשות קבוצתיות בגין חובות תקיניםמגידול 
  
  .ח"ש מיליון  15.8 - כ בקטנה בדצמבר 31 ליום יתרת האשראי לציבור -
  
 המוצג 12.92%בהשוואה ליחס הון בשיעור של , 12.87 % - בדצמבר  הסתכם ב 31ליום יחס ההון לנכסי סיכון   -

   .בדוחות הכספיים
  

  :2010 בדצמבר 31מאזניים עיקריים בדוחות הכספיים ליום להלן  השפעת האימוץ לראשונה על סעיפים 
  

  31
בדצמבר 

2010
491.2יתרת עודפים ליום 31 בדצמבר 2010 שנכללה בדוחות הכספיים

השפעה מצטברת נטו ממס מיישום לראשונה של ההוראות החדשות ליום 31 

 (6.1)בדצמבר 2010

מזה:

 (18.6)השינוי בהפרשה להפסדי אשראי

12.5השפעת המס המתייחסת

485.1יתרת העודפים ליום 31 בדצמבר 2010 לפי ההוראות החדשות
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   2010 בדצמבר 31ליום ) י אשראילפני ניכוי הפרשות להפסד(ההשפעה על האשראי לציבור 
  

  31
בדצמבר 

2010
יתרת האשראי לציבור ( לפני ניכוי הפרשות לחובות מסופקים)  ליום 31 בדצמבר 

201010,341.9 שנכללה בדוחות הכספיים
השפעת יישום לראשונה ליום 31 בדצמבר 2010 של ההוראות החדשות:

(221.7) מחיקות חשבונאיות נטו שהוכרו ליום 31 בדצמבר 2010
יתרת האשראי לציבור ( לפני ניכוי הפרשות להפסדי אשראי)  ליום 31 בדצמבר 

201010,120.2 לפי ההוראות החדשות
  

  

  

  

 2010 בדצמבר 31ההשפעה על הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות ובגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים ליום 

על בסיס 

פרטני

לפי עומק 

סך הכלאחרפיגור

24.1266.7   -              242.6יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 31 בדצמבר 2010 שנכללה בדוח הכספי
השפעת היישום לראשונה של ההוראות החדשות

(221.7)    -                 -              (221.7) מחיקות חשבונאיות נטו שהוכרו ליום 31 בדצמבר 2010
שינויים אחרים בהפרשה להפסדי אשראי ליום 31 בדצמבר 2010

13.218.6   -              5.4(נזקפו להון העצמי)

37.363.6   -              26.3יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 31 בדצמבר 2010 לפי ההוראות החדשות

הפרשה להפסדי אשראי על בסיס קבוצתי( 1) 

  
  2010 בדצמבר 31ו ליום נט, ההשפעה על יתרת נכסים אחרים בגין מסים נדחים לקבל

  
31 בדצמבר 

2010

יתרת נכסים אחרים בגין מסים נדחים לקבל נטו ליום 31 בדצמבר 2010 שנכללה בדוחות 

20.0הכספיים
10.8השפעת יישום לראשונה ליום 31 בדצמבר 2010 של ההוראות החדשות

יתרת נכסים אחרים בגין מסים נדחים לקבל, נטו ליום 31 בדצמבר 2010 לפי ההוראות 

30.8החדשות
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יתי וחובות שאינם סיכון אשראי מסחרי בעי, חובות פגומים שצוברים הכנסות רבית, כסים שאינם מבצעיםנ
   ימים או יותר90פגומים בפיגור של 

  

יתרה ליום
  31

בדצמבר 

2010

סכומים 

מדווחים

1. נכסים שאינם מבצעים
אשראי לציבור פגום שאינו צובר הכנסות רבית:

126.3-  שנבדק על בסיס פרטני
0.6-  שנבדק על בסיס קבוצתי

   -   אגרות חוב פגומות שאינן צוברות הכנסות רבית

   -   חובות פגומים אחרים שאינם צוברים הכנסות רבית

126.9סך הכל חובות פגומים שאינם צוברים הכנסות רבית
נכסים שהתקבלו בגין אשראים שסולקו

126.9סך הכל נכסים שאינם מבצעים

 37.7            2. חובות פגומים בארגון מחדש של חוב בעייתי שצוברים הכנסות רבית

3. סיכון אשראי מסחרי בעייתי
199.0סיכון אשראי מאזני בגין הציבור

3.3סיכון אשראי חוץ מאזני בגין הציבור

202.3סך הכל סיכון אשראי מסחרי בעייתי בגין הציבור

-סך הכל סיכון אשראי מסחרי בעייתי בגין אחרים

202.3סך הכל סיכון אשראי מסחרי בעייתי

 41.3. חובות שאינם פגומים בפיגור של 90 ימים או יותר
 
  

  חובות בעייתיים ביחס לסיכון אשראי
 

1.3%שיעור יתרת האשראי לציבור פגום שאינו צובר ריבית  מיתרת האשראי לציבור
שיעור יתרת האשראי לציבור שאינו פגום  בפיגור של 90 יום ויותר מיתרת

0.0%האשראי לציבור

0.6%שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי  בגין  אשראי לציבור מיתרת האשראי לציבור
שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור מיתרת אשראי לציבור

50.1%פגום שאינו צובר  הכנסות ריבית
2.0%שיעור סיכון אשראי מסחרי בעייתי בגין הציבור  מסיכון אשראי כולל בגין הציבור
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  נזילות ומדיניות גיוס המקורותהצב מ

  
 על נכסים נזילים בהיקף הגדול מסך 2010 הבנק  בשנת שמר, בהתאם למודל הנזילות הפנימי שמיישם הבנק

פה לסיכונים ודרכי ניהולם פירוט והרחבה  ראה להלן בפרק הדן בחשי-ח "התחייבויותיו הנזילות הן בשקלים והן במט
  .בדבר ניהול החשיפה לסיכון הנזילות בתקופה הנסקרת

 מיליון 8,391.9-  הסתכמו ב2010 דצמבר 31צמודים שגויסו על ידי הבנק מציבור הלקוחות ביום -המקורות השקליים הלא
  .3.8%ר של גידול בשיעו, 2009 בדצמבר 31-ח ביום" מיליון ש8,081.0-ח בהשוואה ל"ש

 מיליון 1,919.9 לסך של   2010 בדצמבר 31היקף המקורות הצמודים למדד בפקדונות ובתוכניות חסכון בבנק הגיע ביום  
  .1.7% בשיעור של גידול, 2009 בדצמבר 31ח ביום " מיליון ש1,887.8 -בהשוואה ל, ח"ש

- בהשוואה  ל, ח" מיליון ש1,297.5 - הסתכם ב2010 בדצמבר 31ח ביום  "ח והצמודים למט" הציבור  במטתהיקף פקדונו
  .10.2% בשיעור של קיטון, 2009 בדצמבר 31-ח ביום" מיליון ש1,445.2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
  
                                                                                                                2010 לשנתדין וחשבון    

54

  םחשיפה לסיכונים ודרכי ניהולה
  

  כללי

  

סיכונים , ונזילותסיכוני שוק , סיכוני אשראי: כשהמהותיים מביניהם הינם, פעילותו של הבנק מלווה בחשיפה לסיכונים -

  .תפעוליים וסיכונים משפטיים

  

מכוונת להשגת היעדים האסטרטגיים ומדיניות ניהול הסיכונים של הבנק מותאמת למדיניות בקבוצת הבנק הבינלאומי  -

תוך שמירה על , ניצול היתרונות למגוון וגודל,  תוך טיפוח התמחויות בקבוצה-והעסקיים שנקבעו ולהגדלת תוחלת הרווח 

  .בקרה וביקורת נאותים, מות הסיכון שאושרו ועל קיומם של מנגנוני ניהולר

בין , הוראות אלה קובעות. המפקח על הבנקים קבע בהוראות ניהול בנקאי תקין מספר הנחיות הקשורות בניהול סיכונים -

ן והנהלת הבנק בניהול מעורבות נאותה והבנה של דירקטוריו: עקרונות יסוד לניהול סיכונים ובקרתם ובכלל זה, היתר

קבלת דיווחים תקופתיים על ההתפתחויות בחשיפה לסיכונים וקיומם של , קביעת מדיניות סיכון ותאבון סיכון, הסיכונים

  .מנגנוני פיקוח ובקרה ההולמים את פרופיל הסיכון של הבנק

  

: ת בחובה סיכון יוגדרו ויאופיינותפיסת הסיכון הכוללת של הבנק מושתתת על העיקרון כי לכל פעילות בנקאית הטומנ -

ומנגנון , מערך דיווח, מערך בקרה וביקורת, מגבלות חשיפה לתחום והגדרת היקף ועומק החשיפה, מדיניות ותיאבון סיכון

  .מדידתו ודיווח עליו על פי אמות מידה מקובלות, לכימות הרווח

  

במסגרת , בקרה וביקורת, פיקוח, נוני שליטהניהול הסיכונים ובקרתם מתבצעים באמצעות תשתית נאותה של מנג -

  .הקבועה בהוראות הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל

  

מנהל סיכונים ראשי ופונקציית ניהול " פרסם הפיקוח על הבנקים הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא 2009בחודש דצמבר  -

ים והאחריות של פונקציית ניהול הסיכונים התפקיד, ואשר מסדירה את המעמד, אשר נסמכת על הוראות באזל וו" סיכונים

, ההוראה קובעת כי פונקציית ניהול הסיכונים תהיה בעלת מעמד משמעותי בארגון. בתאגיד בנקאי ושל העומד בראשה

ויהיה חבר ,  אשר לא יקבל החלטות עיסקיות הכרוכות בנטילת סיכונים,בראשה יעמוד מנהל סיכונים ראשי בלתי תלוי

המפקח רשאי לפטור תאגידים בנקאיים מסויימים מהדרישה כי מנהל הסיכונים הראשי אצלם .ל"רות למנכהנהלה כפוף ישי

החלטה זו עשויה להשתנות . בנק ישראל אישר כי מנהל הסיכונים הראשי בבנק לא יהיה חבר הנהלה. יהיה חבר הנהלה

  .םמורכבותו ומהותיותו לחברה הא, בהתאם לשינויים בפרופיל העיסקי של הבנק

 למנהל הסיכונים הראשי ,מר זאב גוטמן, ל הבנק הבינלאומי"את המשנה למנכמינה דירקטוריון הבנק הבינלאומי  -

  .2010 באוקטובר 19מנהל הסיכונים הראשי נכנס לתפקידו ביום  . המינוי אושר על ידי המפקח על הבנקים.הקבוצתי

המבנה . קצועית על ידי מנהל הסיכונים הראשי של הקבוצהל ויכוון מ"הבנק  ימנה מנהל סיכונים שיהיה כפוף למנכ -

  .שילוב במבנה האירגוני בקבוצהבהאירגוני של פונקציית ניהול הסיכונים בבנק יקבע בהתאמה ו

  :הנהלה לסיכונים בתחומי פעילותםהחברי במקביל אחראים  -

   .ולריכוז הדווח על כלל הסיכונים ותמנהל החטיבה הפיננסית אחראי לניהול סיכוני השוק והנזיל, מר ברוך גרנות 

   .מנהל החטיבה העיסקית אחראי לניהול סיכוני האשראי, מר דורון כליף 

  .מנהל חטיבת המשאבים אחראי לניהול הסיכונים התפעוליים, מר דן טראוב 

  .אחראית על ניהול סיכונים משפטיים ורגולטוריים, היועצת המשפטית הראשית, ד גילה יחזקאלי"עו 

  

 מנוהלים ומפוקחים אף - סיכון מוניטין וסיכוני רגולציה וחקיקה ,  סיכון אסטרטגי-הסיכונים הנוספים אליהם חשוף הבנק  - 

כחלק מניהול , ובמקביל, ידי כל אחד מחברי ההנהלה בתחום הנתון לאחריותו- ועל, הם כחלק מהניהול העסקי הכולל

  .והיחידה לניהול סיכונים קבוצתיים, הסיכונים של הקבוצהידי מנהל -גם על, הסיכונים הקבוצתי האינטגרטיבי
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  התייחסות הדירקטוריון וההנהלה לסוגיית ניהול הסיכונים

על ידי הדירקטוריון וועדותיו ועל ידי וועדות , בין היתר, הפיקוח והבקרה על נאותות ניהול הסיכונים בבנק נעשים, השליטה

  : ות של גורמי הפיקוח והבקרה הןיות העיקרהפעילוי. הנהלה בתחומי הסיכון השונים
  
את תיאבון הסיכון , בין היתר, דירקטוריון הבנק מתווה אחת לשנה את מדיניות החשיפה הכוללת לסיכונים השונים וקובע -

, מסגרות הסיכון ותקרות החשיפה המותרות בתחומי הפעילות ובמגזרים השונים וכן מציב סטנדרטים לניהול, הכולל

  .ודיווח על החשיפה לסיכונים השונים, בקרה, מדידה
  

, חשיפות לסיכונים פיננסיים, אשראי הדירקטוריון מקיים דיון אחת לרבעון במסמך החשיפות הכולל ובו דווח על חשיפות -

   .כן מתקיים דיון במסגרת בקרת חשיפות שוק ובקרת סיכוני אשראי, סיכונים תפעוליים וסיכונים משפטיים ורגולטוריים
  

ובמסמכי , נוסטרו וניהול סיכונים מקיימת אחת לרבעון דיון במסמך החשיפות הכולל של הבנק, וועדת דירקטוריון לתפעול -

  .כן מקיים דיון אחת לשנה במסמכי המדיניות של הסיכונים השונים.בקרת חשיפות שוק ובקרת סיכוני אשראי
  

ף בדוחות ביקורת מהותיים של הביקורת הפנימית ומידי חצי ועדת ביקורת של הדירקטוריון דנה אחת לחודש באופן שוט -

   .שנה גם בתוכנית העבודה של הביקורת הפנימית תוך ביצוע מעקב אחר ביצוע תוכנית העבודה
  

לחודש באופן שוטף בבקשות אשראי ומידי שנה גם במדיניות האשראי  אשר דנה אחת, ועדת האשראי של הדירקטוריון -

, טחונות ומרווחי האשראייבמדיניות הב, צויות של שיעור החשיפה באשראי לפי פרמטרים שוניםבמגבלות הר, של הבנק

   .ובמדיניות ניהול סיכוני אשראי בנוהל מתן אשראי וניהולו השוטף

  

בין , ה נידוניםיבישיבות.  חברי ההנהלה ומנהלת מטה הביקורת מתכנסת פעמיים בשבוע,ל"הנהלה בראשות המנכה -

  .'תוצאות סיקרי סיכונים וכו, תכניות עבודה, חשיפהמסמכי , היתר

  

ת חשיפות הבנק לסיכונים חת לרבעון מתקיים דיון בהנהלה במסמך החשיפות הכולל של הבנק במסגרתו מדווחוא -

  .     סיכונים תפעוליים וסיכונים משפטיים ובעמידת הבנק במגבלות שקבע הדירקטוריון, סיכוני אשראי, פיננסיים

  

בהתפתחויות המרכזיות בחשיפות  : בין היתר, ל מתכנס אחת לחודש ודן"ניהול נכסים והתחייבות בראשות המנכצוות  -

במגבלות החשיפה לסיכונים הפיננסים בכניסה לפעילויות , הפיננסיות בבנק לאור ההתפתחויות והתחזיות בתחום המאקרו

   .במסמך בקרת חשיפות שוק ובהתפתחות תיק הנוסטרו, חדשות

  

  .  פעמים בשבוע בנושאי נזילות וסיכוני שוק5צוות נזילות בראשות מנהל החטיבה הפיננסית דן  -
  
  .צוות פיננסי בראשות מנהל החטיבה הפיננסית דן אחת לשבוע בנושאי השקעות ומצב הנזילות -
  
וכן דן , סקיתודן באישורי אשראי מעל סמכות מנהל החטיבה הע, ל מתכנס אחת לשבוע"צוות אשראי בראשות המנכ -

מעקב שנתי אחר לווים , בין היתר, בנוסף מבצע. במתן המלצות לבקשות אשראי בסמכות ועדת אשראי של הדירקטוריון

הצוות דן בדיווחים שונים על עמידה במגבלות שקבעו הדירקטוריון והנהלת . בנושאים מהותיים הקשורים לפעילות עסקית

ויתור על חוב ובגיבוש המלצות לגבי מדיניות האשראי וניהול סיכוני האשראי / קותמחי/ כן דן באישור הסדרי חוב כמו. הבנק

  . של הבנק
  
בראשות מנהל חטיבת , מעילות והונאות דן בנושאים אלו אחת לרבעון, רום הנהלה לסיכונים תפעוליים ומשפטייםפו -

  .המשאבים
  
ידה לניהול סיכונים קבוצתיים המתכנס אחת לחודש הבנק משתתף בפורום ניהול סיכונים קבוצתי המאורגן על ידי היח -

, ובמסגרתו מובאים לדיון דרכים ואפשרויות לקידום ניהול הסיכונים על בסיס קבוצתי תוך האחדת שיטות המדידה

  .מתודולוגיות ניהול הסיכונים ומנגנוני הבקרה בקבוצה
  

הכפופים , די בקר סיכוני שוק ובקר סיכונים תפעולייםסיכוני אשראי וסיכונים תפעוליים מתבצעת על י, בקרת סיכוני שוק -

ר הדירקטוריון ומבצעים בקרת סיכונים עצמאית ובלתי תלויה על החשיפות לסיכוני "ובקר סיכוני אשראי הכפוף ליו, ל"למנכ

  . סיכוני אשראי וסיכונים תפעוליים בהתאמה, שוק ונזילות
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  יהול סיכוני אשראינ

  כללי. א

  

או הרעה / הסיכון לפגיעה בשווי נכסי הבנק וברווחיו עקב הרעה ביכולת הלווים לעמוד בהתחייבויותיהם וסיכון האשראי הינו

  . באיכות הלווים או בשווי הביטחונות שהועמדו כבטוחה לאשראי

 ענפים במגזרי הפעילות/כדי למזער את הסיכון מוגדרת בבנק מדיניות ניהול סיכוני האשראי ומגבלות חשיפה לגבי לווים

  . והמוצרים השונים

  

  סיכוני שוק וסיכון תפעולי, הקצאת ההון בגין סיכוני אשראי. ב

  . מיישם הבנק את הגישה הסטנדרטית בגין החשיפה לסיכוני אשראיIIבמסגרת יישום הוראות באזל 

  .ים קטניםיחידים ועסק בגין 68.2% - מזה וכח"ש מיליון  806.9  היה2010 בדצמבר 31ההון הנדרש לעניין זה ביום 

  .סיכוני שוק וסיכון תפעולי הנובעים מהחשיפות השונות, להלן נכסי הסיכון ודרישות ההון בגין סיכוני אשראי
  
 

נכסי סיכוןסוג החשיפה

דרישות 

נכסי סיכוןההון( 9%) *

דרישות 

ההון( 9%) *

65.15.962.75.6ריבונות
163.614.7166.415.0 יישויות סקטור ציבורי

169.115.2168.215.1 תאגידים בנקאיים
2,255.4203.02,030.1182.7 תאגידים

36.63.3    -      -   בביטחון נדל" ן מסחרי
5,237.3471.45,207.8468.7 קמעונאים ליחידים

787.270.9896.280.7 עסקים קטנים
95.08.569.06.2בגין משכנתאות לדיור

192.617.3237.421.4 נכסים אחרים
8,965.3806.98,874.4798.7 סך הכל בגין סיכוני אשראי

8.60.829.22.6סיכוני שוק
1,051.094.61,052.694.7 סיכון תפעולי

10,024.9902.39,956.2896.0 סך כל נכסי הסיכון

ליום 31 בדצמבר 2009ליום 31 בדצמבר 2010

במיליוני ש" ח 

  
  

  יחס ההון לרכיבי סיכון
  

8.65%8.38% יחס הון רובד 1 לרכיבי סיכון
12.92%12.63% יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

 יחס ההון הכולל הנדרש ע" י  המפקח על 

9.00%9.00%הבנקים

ליום 31 בדצמבר 2009ליום 31 בדצמבר 2010

  
                                                                                                            

  .נדבך השני בגין ה1% בתוספת 1 בגין נדבך 8%מחושב לפי  דרישת הון בשיעור של *
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  מדיניות ותיאבון סיכון. ג

  

הן , וניהול זהיר ומבוקר של החשיפות, מדיניות ניהול סיכוני האשראי של הבנק מתבססת על פיזור נאות של הסיכונים

מדיניות זו מושתתת על בחינת כושר ההחזר . והן ברמת ענפי המשק והסקטורים העסקיים השונים, ברמת הלקוח הבודד

להם השלכה על איתנותו הפיננסית של ,  ברמה פרטנית וכן על ניתוח והערכה של מכלול פרמטרים נוספיםשל הלקוח

  .הלווה

  

  . ובדירקטוריון הבנקהמדיניות ניהול סיכוני האשראי נדונה ומאושרת אחת לשנה בהנהל

 האשראי הכוללת כיווני במסגרת מדיניות האשראי התווה דירקטוריון הבנק כללים לצמצום חשיפה בלתי רצויה לסיכון

  .פעולה מנחים לרבות שווקי יעד וכן הנחיות המתחשבות בהלימות ההון הנדרשת ביחס לאשראי הניתן

בשנים האחרונות מכוונת מדיניות האשראי לשמירת מרכזיותה של הפעילות הקימעונאית בבנק וכוללת מגבלות ואמות 

את , בין היתר, מגבלות אלו נועדו לצמצם. ים בבנק ישראלמידה המחמירות בחלקן מהמגבלות שקבע המפקח על הבנק

  . החשיפה לריכוזיות ענפית ולגודל החבות של לווה בודד וקבוצת לווים

, במסגרת מדיניות האשראי בקבוצה הגדיר הבנק את קבוצת המיקוד העיסקי שלו במונחים של גודל אשראי ללווה בבנק

  . נקאיתתוך התייחסות לחבות הלווה בכלל המערכת הב

מאפייני הפעילות העסקית של , על בסיס שוטף, כחלק מניהול סיכוני האשראי השוטף ויישום מדיניות הדירקטוריון נבחנים

: המגזר הענפי בו הוא פועל ופרמטרים כגון, טיב הביטחונות, תזרים המזומנים ומבנה הנכסים וההתחייבויות שלו, הלווה

   .וכן נבחנים פרמטרים כלכלייים שיש להם השפעה על בחינת סיכון האשראי .ב"ספקים וכיו, תלות גבוהה בלקוחות

תוך , כך שישקפו את רמת הסיכון הגלומה בפעילותם, הבנק פעל ופועל לשיפור המרווחים והרווחיות הכוללת מהלקוחות

ביחס לתיק , )ותמרווחים ועמל(המביאים לידי ביטוי את ההכנסה הכוללת מהלקוח , שימוש בתהליכים ובקרות ממוקדים

  .האשראי הכולל

המגזרים , הבנק בוחן תקופתית את המגבלות שהשית על עצמו ומעדכנן בצורה דינמית על פי התפתחויות במצב המשק

  .ומדיניות ותפישת הסיכון של הבנק, הענפיים

  

  התיאבון לסיכון אשראי

אי בענפים ובתחומי הפעילות השונים תוך מדיניות הבנק כוללת דיון רחב ומפורט ביעדים ובאופן לפיתוח עסקי האשר

הגדרת עקרונות מפורטים בכל ענף ותחום לרבות מגבלות פרטניות ברמת תתי ענפים ומוצרים המאופיינים ברמת סיכון 

  .גבוהה

  . הינו שמרני בהשוואה למגבלות הרגולטוריות, כפי שנוסח במסגרת מסמך המדיניות, התיאבון לסיכון אשראי בבנק

  

, )ענף הרכב להשכרה ורשויות מקומיות, ענף הבניה(לענפים מסוימים , ן הבנק קבע מגבלות אשראי ללווה בודדדירקטוריו

לפעילויות בעלות מבנה ) תעשיית ההיי טק, גופים פוליטיים, כגון אגודות ספורט(לתאגידים בעלי מאפייני סיכון ייחודיים 

יות למתן אשראי למימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים ללא זכות עיסקי מיוחד כגון פעילות פקטורינג וכן מגבלות וסמכו

  . חזרה ללווה

  

  :להלן פרטים על האשראי לענפי הפעילות בהם נקבעה מגבלת חבות על ידי הדירקטוריון
  

ח ” מיליון ש813.6 - מסתכם ב2010 בדצמבר 31ן ביום " סיכון האשראי הכולל לענף הבינוי והנדל-ן "ענף הבינוי והנדל

 מסיכון 4.0% - מסיכון האשראי הכולל וכ5.28% -ומהווה כ, 2009 בדצמבר 31ח ביום ” מיליון ש665.9 -השוואה לב

מרבית האשראי בענף זה מרוכז בפרוייקטים של ).  בהתאמה3.9% - ו4.4% -  2009 בדצמבר 31ביום (האשראי המאזני 

הם במתכונת לווי פרויקט סגור המאופיין בבחינה תקופתית חלק ניכר מ. תוך התמקדות בפרוייקטים למגורים, ליווי פיננסי

  .תוך הסתמכות וסיוע ממפקחי ניהול חיצוניים, ומעקב צמוד
  

 -ח בהשוואה ל” מיליון ש235.2 - ב2010 בדצמבר 31 סיכון האשראי בענף מסתכם ביום - ענף הליסינג והשכרת הרכב

  .2009 בדצמבר 31ח ביום ” מיליון ש163.0

 31 ביום 1.1% -בהשוואה ל, 2010 בדצמבר 31 מסיכון האשראי הכולל ביום 1.5% -י בענף מהווה כסיכון האשרא

  .2009בדצמבר 
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 616.2  הינו2010 בדצמבר 31 היקף סיכון האשראי לרשויות מקומיות ולגופים קשורים אליהן ליום - רשויות מקומיות

  .  מסיכון האשראי הכולל4.0%- ח המהווה כ"מיליון ש

 מסיכון 3.1%-ח המהווה כ” מיליון ש471.4 -  הסתכם סיכון האשראי הכולל לרשויות המקומיות ב2009 בדצמבר 31ביום 

  .האשראי הכולל
  

  ניהול על בסיס קבוצתי של חשיפות אשראי

נמשכה הטמעת המדיניות הקבוצתית שמגמתה לשמר את המאפיינים הייחודיים שיש לכל בנק , 2010במהלך שנת 

  .כל אחד מן הבנקים אל קבוצות המיקוד התואמות מאפיינים אלובקבוצה ולכוון 
  
  אמידה וניהול של סיכוני האשראי. ד
  
בנוסף , בנק מודל פנימי שפיתח לדירוג אובייקטיבי של סיכון האשראי הגלום בפעילות לקוחות הבנקאות הקימעונאיתל -

  .יקטיבי של לקוחות גדוליםילמערכות לדירוג סוב

ביחד עם מערכת . בהתאם לרמת הסיכון ובהתאם למאפייני פעילות הלקוח, ביעת מסגרות אשראיהמודל מסייע בק -

  .למדידת רווחיות לקוח מתאפשר תהליך של התאמת הקשר בין רמת הסיכון והרווחיות

ות מנגנון מעקב שוטף אחרי פעיל, הן בדרגי השטח והן בדרגי המטה, מערכות ממוכנות מספקות למנהלי סיכוני האשראי -

רמת ביטחונות ומידע עדכני על , ניצול מסגרות אשראי, רמות ותמהיל פעילות: חתכים ובמגוון, במכלול רחב, הלקוחות

  .מצבו הכספי

 משפרת ומייעלת את הליך קבלת ההחלטות אשראי למשקי בית אשרבנוסף מיושמת בבנק מערכת ממוכנת של בקשות  -

  .והבקרה עליו

הדווח והבקרה הדרושים לה לשם קבלת תמונת מצב עדכנית בכל הקשור , לי המדידה הנהלת הבנק פועלת לשיפור כ -

  .לשם כך נעזרת ביחידת בקרת אשראי.הקיימים  בסביבה העיסקית של מקבלי האשראי,למאפייני הסיכון השונים

חשיפה ענפית , הבנק בוחן את עמידתו בהוראות הרגולטוריות בכל הקשור במגבלות ריכוזיות לווה וקבוצת לווים  -

  .ומגבלות ענפיות שהוטלו על ידי הדירקטוריון
  

, בחלופה אחת. הוראות המפקח התירו לבנקים בחירה בין שתי שיטות מקיפות לחישוב ההון הנדרש בגין סיכוני אשראי

 חלופה זו משמשת את. נמדד סיכון האשראי באופן סטנדרטי בהסתמך על דירוגי אשראי חיצוניים, הגישה הסטנדרטית

  .הבנק במדידת סיכון האשראי

דירוג האשראי האמור רלוונטי בדוחות . הבנק עושה שימוש בכלי הדירוג של חברות שהותרו על ידי המפקח על הבנקים

ח של חברות ישראליות נסחרות "ח מדינת ישראל ואג"לאג, ל"הבנק במדידת סיכון האשראי לבנקים ומוסדות פיננסיים בחו

  . בחשיפת האשראיל המהווים חלק קטן "בחו
  
  :להלן פרטים על חשיפות האשראי. ה

ממוינות לפי סוגים עיקריים של , וחשיפה ברוטו ממוצעת במשך התקופה,  סך כל חשיפות סיכון אשראי ברוטו).1

   חשיפת אשראי
 

סוג החשיפה

סיכון 

אשראי 

ברוטו ( *) 

חשיפת 

אשראי 

ברוטו( *)   

ממוצעת

סיכון 

אשראי 

ברוטו ( *) 

חשיפת 

אשראי 

ברוטו( *)   

ממוצעת

12,827.912,585.012,787.311,460.5הלוואות 
1,945.01,614.01,165.92,127.6אגרות חוב 

(OTC) 37.264.081.7206.6נגזרים
5,126.95,183.05,339.78,803.7חשיפות חוץ מאזניות

326.5343.0346.0336.6נכסים אחרים
20,263.519,789.019,720.622,935.0סה" כ חשיפת אשראי ברוטו

ליום 31 בדצמבר 2009ליום 31 בדצמבר 2010

 
  .ביא בחשבון את ההשפעה של הפחתת סיכון אשראילאחר הפרשה לחובות מסופקים ומבלי לה *

  . יתרה ממוצעת של סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני על בסיס ממוצע יתרות בסוף הרבעונים **
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  )ח”במיליוני ש(ממויינת לפי סוגים עיקריים של חשיפת אשראי , לפי צד נגדי התפלגות החשיפה )2
  

 2010 בדצמבר 31יתרות ליום 
  

אגרות חובהלוואות

נגזרים 

 (OTC )

חשיפות חוץ 

מאזניות

נכסים 

אחרים

סה" כ 

חשיפת 

אשראי 

ברוטו

 4,117.1--- 1,682.9 2,434.2ריבונות   
 419.3- 33.1- 1.8 384.4 יישויות סקטור ציבורי

 372.9-- 28.8 42.0 302.1 תאגידים בנקאיים
------ חברות ני" ע

 2,871.1- 855.8 2.8 218.3 1,794.2 תאגידים
------ בביטחון נדל" ן מסחרי

 10,556.2- 4,041.7 5.4- 6,509.1 קמעונאים ליחידים
 1,415.0- 196.3 0.2- 1,218.5 עסקים קטנים

 185.4---- 185.4בגין משכנתאות לדיור
------ איגוח

 326.5 326.5---- נכסים אחרים
  20,263.5 326.5 5,126.9 37.2 1,945.0 12,827.9סך הכל

  

  2009 בדצמבר 31יתרות ליום 

  

אגרות חובהלוואות

נגזרים 

 (OTC )

חשיפות חוץ 

מאזניות

נכסים 

אחרים

סה" כ 

חשיפת 

אשראי 

ברוטו

 3,807.3--- 827.0 2,980.3ריבונות   
 440.2- 21.5- 43.3 375.4 יישויות סקטור ציבורי

 475.2-- 68.5 0.2 406.5 תאגידים בנקאיים
------ חברות ני" ע

 2,507.1- 780.1 5.5 295.4 1,426.1 תאגידים
 36.6---- 36.6 בביטחון נדל" ן מסחרי

 10,524.4- 4,335.7 7.7- 6,181.0 קמעונאים ליחידים
 1,424.1- 202.4-- 1,221.7 עסקים קטנים

 159.7---- 159.7בגין משכנתאות לדיור
------ איגוח

 346.0 346.0---- נכסים אחרים
  19,720.6 346.0 5,339.7 81.7 1,165.9 12,787.3סך הכל

  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
                                                                                                                2010 לשנתדין וחשבון    

60

  סיכון אשראי כולל לפני הפחתות סיכון בכל משקל סיכון) א3
 

  2010 בדצמבר 31יתרות ליום 
 

סוג החשיפה

חשיפת 

אשראי 
(1)

0%20%35%50%75%100%150%ברוטו 
----4,117.13,791.7325.4ריבונות

---419.3--419.3יישויות סקטור ציבורי 
---372.9-86.5-286.4תאגידים בנקאיים 

--------חברות ני" ע 
36.8-2,784.250.1---2,871.1תאגידים 

--------בביטחון נדל" ן מסחרי 
10,548.35.52.4----10,556.2קמעונאים ליחידים 

1,414.00.60.4----1,415.0עסקים קטנים 
110.6-71.53.20.1--185.4בגין משכנתאות לדיור

-------איגוח 
-192.5----326.5134.0נכסים אחרים 

    20,263.53,925.7411.9110.6742.512,033.82,986.053.0סך הכל
  

  2009 בדצמבר 31יתרות ליום 

  

סוג החשיפה

חשיפת 

אשראי 
(1)

0%20%35%50%75%100%150%ברוטו 
1.4----3,807.33,503.0302.9ריבונות

-438.9-1.3---440.2יישויות סקטור ציבורי 
---475.2-237.8-237.4תאגידים בנקאיים 

--------חברות ני" ע 
2,486.220.9-----2,507.1תאגידים 

-36.6-----36.6בביטחון נדל" ן מסחרי 
10,425.611.687.2----10,524.4קמעונאים ליחידים 

1,386.218.819.1----1,424.1עסקים קטנים 
128.7-28.22.40.4--159.7בגין משכנתאות לדיור

--------איגוח 
-237.4----346.0108.6נכסים אחרים 

  19,720.63,611.6540.7128.7676.311,840.02,794.3129.0סך הכל
  

  

  סכום החשיפה לאחר הפרשה לחובות מסופקים ולפני המרה לאשראי)1(
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  :)ח”במיליוני ש(סיכון אשראי כולל אחרי הפחתה בכל משקל סיכון ) ב3

  

  2010 בדצמבר 31יתרות ליום 

 
         

 סוג החשיפה

חשיפת 
אשראי 

 150% 100% 75% 50% 35% 20% 0% )1(נטו
    -      -      -      -      -   325.4 3,791.7 4,117.1 ריבונות 

    -      -      -   353.3    -      -      -   353.3 יישויות סקטור ציבורי 

    -      -      -   303.6    -   86.5    -   390.1 תאגידים בנקאיים

    -      -      -      -      -      -      -      -   ע "חברות ני

 49.5 2,695.9    -   36.7    -      -      -   2,782.1 תאגידים 

    -      -      -      -      -      -      -      -   ן מסחרי "בביטחון נדל

 2.4 0.9 10,429.3    -      -      -      -   10,432.6 קמעונאים ליחידים 

 0.3 0.4 1,167.3    -      -      -      -   1,168.0 עסקים קטנים 

 0.1 3.1 70.8    -   110.2    -      -   184.2 בגין משכנתאות לדיור

    -      -      -      -      -      -      -      -   איגוח 

    -   192.5    -      -      -      -   134.0 326.5 נכסים אחרים 

 52.3 2,892.8 11,667.4 693.6 110.2 411.9 3,925.7 19,753.9 סך הכל

         
  

  

  2009 בדצמבר 31יתרות ליום 
 
  

סוג החשיפה

חשיפת 

אשראי 
(1)

0%20%35%50%75%100%150%נטו
1.4----3,807.33,503.0302.9ריבונות 

-344.2-1.3---345.5יישויות סקטור ציבורי 
---479.8-237.7-242.1תאגידים בנקאיים

--------חברות ני" ע 
2,434.220.9-----2,455.1תאגידים 

-36.6-----36.6בביטחון נדל" ן מסחרי 
10,323.47.387.1----10,417.8קמעונאים ליחידים 

1,240.018.819.0----1,277.8עסקים קטנים 
128.3-28.12.40.4--159.2בגין משכנתאות לדיור

--------איגוח 
-237.4----346.0108.6נכסים אחרים 

  19,325.13,611.6540.6128.3586.311,591.52,738.0128.8סך הכל
  

  לפני המרה לאשראי של רכיבים חוץ מאזניים ולאחר הפחתת בטחונות,לאחר הפרשה ספציפית לחובות מסופקים )1(
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   ממויין לפי סוגים עיקריים של חשיפת אשראי, פיצול כל התיק לפי יתרת תקופה חוזית לפירעון) 4

  

 2010 בדצמבר 31יתרה ליום 
       

 הלוואות תקופה לפרעון
אגרות 

 חוב
חשיפות 

 חוץ מאזני
נגזרים 

)OTC( 
נכסים 
 סכום כולל אחרים

 10,335.5 168.4 23.8 4,824.5 170.6 5,148.2  ועד שנהלפי דרישה

 5,391.6    -   9.8 205.9 617.1 4,558.8 מעל שנה ועד חמש

 4,224.8    -   3.6 96.5 1,157.3 2,967.4 מעל חמש שנים

 311.6 158.1    -      -      -   153.5 ללא מועד פרעון

 20,263.5 326.5 37.2 5,126.9 1,945.0 12,827.9 סכום כולל

       
 * 2009 בדצמבר 31 ליום יתרה

       

 הלוואות  תקופה לפרעון
אגרות 

 חוב
חשיפות 

 חוץ מאזני
נגזרים 

)OTC( 
נכסים 
 סכום כולל אחרים

 11,048.1 156.6 36.8 4,648.2 125.7 6,080.8 לפי דרישה ועד שנה

 4,937.0    -   7.2 688.6 458.7 3,782.4 מעל שנה ועד חמש

 3,469.1    -   37.7 2.8 581.5 2,847.2 מעל חמש שנים

 266.3 189.4    -      -      -   76.9 ללא מועד פרעון

 19,720.6 346.0 81.7 5,339.7 1,165.9 12,787.3 סכום כולל

       
  

  .הוצג מחדש *

  מדיניות ניהול מערך הביטחונות. ו

אופן השעבוד שלהם ושיעורי ההשענות על כל סוג וסוג , לבנק מדיניות מפורטת בנושא קבלת נכסים כבטחונות לאשראי -

 . ומאושרים אחת לשנה בהנהלת ובדירקטוריון הבנק ומפורטים בהרחבה בנהליםעיקרי המדיניות נדונים . של ביטחון
 שלוקחים ,מבטיחה היא אותו האשראי ואופי הבטוחה סוג לפי שוויין להערכת וכללים עקרונות נקבעו מדיניות הבמסגרת -

 . ואינדיקטורים כלכליים שונים בחשבון משתנים
וכן ומערכי בקרה בתחום ניהול , ובשוויין בהן השינויים אחר ולמעקב וחותבבט הטיפול נוהלים לאופן נקבעו ,כן-כמו -

  .תותפעול מערך הביטחונו

שעבודי , שעבודים שוטפים, המחאות עתידיות, ניירות ערך, תפיקדונו: סוגי הביטחונות העיקריים עליהם נשען הבנק הינם -

  .ערבויות בנקאיות ומסמכי יצוא, ן"נדל

 שדרוג המערכות הממוכנות בתחום של תיעוד המסמכים המשפטיים היוצרים את השעבודים הבנק נמצא בתהליך של -

כל הנתונים הנדרשים לניהול , באופן שעם השלמת הפרויקטים, והערכת שווים של הנכסים בתיקי הלקוחות שנתנו כבטחון

  .סיכוני האשראי בהוראות החדשות ימוכנו ויהיו זמינים

  .II באזל ון האשראי הנמדד לצרכי הלימות הון בהתאם להוראות השימוש בבטחונות להפחתת סיכ

הותרה הפחתת סיכון אשראי המובטח במלואו או בחלקו ,  הגישה הסטנדרטית-בהתאם להוראת הפיקוח על הבנקים 

ערבות צד שלישי או פקדונות כאשר הפחתה זו ממלאת אחר הדרישות לוודאות , ניירות ערך, בביטחונות כגון מזומנים

  .שפטית כפי שתוארה בהוראותמ

הבנק בחן את כשירותם של הביטחונות השונים המשמשים בפעילותו השוטפת לצורך הפחתת סיכון האשראי הנמדד 

  .להלן פרטים על היקף הפחתת סיכון האשראי בהתאם להוראה. II באזל במסגרת הוראות 
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  סוגי החשיפה וכיסוי בביטחון כשירהתפלגות החשיפה לפי 

  

  2010 בדצמבר 31ליום יתרות 

  

סוג החשיפה

חשיפה ברוטו 

(לאחר 

הפרשה 

לחובות 

מסופקים)

חשיפה 

שמכוסה על 

ידי ערבויות

סה" כ חשיפה 

שמכוסה על 

ידי נגזרי 

אשראי

סכומים 

שנוספו

 חשיפה שמכוסה 

על ידי ביטחון 

פיננסי כשיר 

וביטחונות

יתרת החשיפה 

לאחר הפרשה 

ספציפית לחובות 

מסופקים  ולאחר 

הפחתת בטחונות

4,117.1----4,117.1ריבונות 
21.687.6353.3--419.3יישויות סקטור ציבורי 

17.2-390.1--372.9תאגידים בנקאיים
62.42,782.1--2,871.126.6תאגידים 

------בביטחון נדל" ן מסחרי 
123.210,432.6--10,556.20.4קמעונאים ליחידים 

235.21,168.0--1,415.011.8עסקים קטנים 
1.2184.2---185.4בגין משכנתאות לדיור

326.5----326.5נכסים אחרים 

    20,263.538.8-38.8509.619,753.9סך הכל

 2009 בדצמבר 31 ליום יתרות

סוג החשיפה

חשיפה ברוטו 

(לאחר 

הפרשה 

לחובות 

מסופקים)

חשיפה 

שמכוסה על 

ידי ערבויות

סה" כ חשיפה 

שמכוסה על 

ידי נגזרי 

אשראי

סכומים 

שנוספו

 חשיפה שמכוסה 

על ידי ביטחון 

פיננסי כשיר 

וביטחונות

יתרת החשיפה 

לאחר הפרשה 

ספציפית לחובות 

מסופקים  ולאחר 

הפחתת בטחונות

3,807.3----3,807.3ריבונות 
94.7345.5---440.2יישויות סקטור ציבורי 

4.6-479.8--475.2תאגידים בנקאיים
48.62,455.1--2,507.13.4תאגידים 

36.6----36.6בביטחון נדל" ן מסחרי 
106.610,417.8---10,524.4קמעונאים ליחידים 

145.11,277.8--1,424.11.2עסקים קטנים 
0.5159.2---159.7בגין משכנתאות לדיור

346.0----346.0נכסים אחרים 

 19,720.64.6-4.6395.519,325.1סך הכל
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  פיקוח ובקרה על השימוש בבטחונות

בקרה שונות באמצעותן מבצע הבנק - מרוכזים במערכות , דים כנגדןכל חבויות לקוחות הבנק לרבות שווי הביטחונות העומ

  .מעקב שוטף של מצבת הביטחונות אל מול חשיפות האשראי

מעקב שוטף אחר חוסר ביטחונות ברמת הלקוח הבודד מתבצע בסניפים ובחטיבה העיסקית באמצעות דוחות יעודיים 

, יטחונות שלו אל מול מסגרות האשראי שאושרו לוממערכות התפעול בהם מפורטות כל חבויות הלקוח ומערך הב

  . ומתקבלת תמונת מצב שלמה על חשיפת הלקוח

מתבצעת עבודת פיקוח ובקרה גם במערכי בקרה נוספים כאמור בפרק , במקביל לטיפול הסניף ברמת הלקוח הבודד

  . פיקוח ובקרה על ניהול החשיפה לסיכוני אשראי דלעיל

  

  ת לחובות מסופקים חובות בעייתיים וההפרשו. ז

  

  .בבנק קיימים תהליכים מובנים המסודרים בנהלי עבודה לזיהוי ואיתור מוקדם של לווים בעייתים

המשקפים , קיימים ומוסדרים בנהלים תהליכי עבודה מוגדרים בהתייחס לתהליך ביצוע הפרשה לחובות מסופקים, כמו כן

  . הערכה שמרנית להפסדי האשראי הצפויים לבנק

  

 ממוכנת המשמשת בבנק לאיתור חובות בעייתיים מחייבת את האחראים לטיפול בחוב ביחידות השונות לבצע מערכת

פעולות גבייה בפרק זמן קצוב מראש לכל שלב ובסדר פעולות הולך ומחמיר שבסופו מועבר החוב לגבייה באמצעים 

  .משפטיים ואחרים במטה הגבייה

  

  .מימוש בטחונות והפעלת אמצעי גבייה, יצוניים אחראית להליך הסדרי חובות היחידה בסיוע עורכי דין ח-מטה הגבייה 

  
סיכון אשראי , המדידה והגילוי של חובות פגומים" פרסם המפקח על הבנקים חוזר בנושא 2007 בדצמבר 31ביום 

 למדידה השפעת ההוראה" פרטים על  השפעת יישום ההוראה על הדוחות הכספיים ראה פרק " והפרשה להפסדי אשראי
" 2010 בדצמבר 31והפרשה להפסדי אשראי על סעיפים מאזניים  מסוימים ליום , סיכון אשראי, וגילוי של חובות פגומים

  .דלעיל

  

   החשיפה לסיכוני אשראי ניהולפיקוח ובקרה על. ח

  

טוריון וכן על  מסתמך על סמכויות אשראי ברמות שונות הנקבעות ומאושרות על ידי הדירקמערך ניהול סיכוני האשראי

ניהול סיכון האשראי מתבצע בחטיבה . אשר מגדירים את תהליך אישורי האשראי ואת תהליך הבקרה, נהלי אשראי

מורכבות ודרישות , סיכון הלקוח, הקימעונאית ובחטיבה העיסקית הנבדלות בינהן בפרופיל הלקוח ומתבטא בגודל האשראי

  . התמחות ועוד

  .בהתאם למדרג סמכויות, ון האשראי בסניפים ובמטה אשראי בהנהלה הראשיתבחטיבה הקימעונאית מנוהל סיכ

המנהלים את כל , מחולקים לסקטורים של פעילות, בחטיבה העיסקית מנוהלים הסיכונים על ידי מנהלי קישרי לקוחות

 פועל מטה פעילות הלקוח בנוסף קיימת בחטיבה העיסקית מחלקה למימון מתמחה המרכזת את פעילות הפקטורינג וכן

  .עיסקי המרכז את פעילות האשראי במסגרת קרנות מימון לעידוד עסקים

  

ההנהלה ודרגי , ברמת הדירקטוריון, וועדות ופורומים ייעודייםמתבצעים על ידי הפיקוח והבקרה על ניהול החשיפה 

  : הבינייים שהמרכזיים שבהם הינם

  

  הדירקטוריון וועדותיו

מדיניות החשיפה האסטרטגיה ותוכנית העבודה השנתית על בסיסה קובע את לשנה את דירקטוריון הבנק מתווה אחת  -

מסגרות הסיכון ותקרות החשיפה המותרות בתחומי ,  תיאבון הסיכון הכולל:אתהכוללת בין היתר ,  אשראיהכוללת לסיכוני

  . אשראיפה לסיכוניודיווח על החשי, בקרה ,מדידה, וכן מציב סטנדרטים לניהול, הפעילות ובמגזרים השונים
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מוקנות סמכויות דירקטוריון בין היתר למתן , המתכנסת בדרך כלל לפחות אחת לחודש,  של הדירקטוריוןאשראי לועדת  -

כמו כן הוועדה דנה אחת לשנה . ב"מדרג סמכויות למתן אשראי וכיו, קביעת בטוחות, קביעת מסגרות אשראי, הלוואות

  .במדיניות האשראי

חשיפות גם במסגרתו מדווחות , דירקטוריון במסמך החשיפות הכולל של הבנק והקבוצהב  דיוןתקייםאחת לרבעון מ -

  .ועמידת הבנק במגבלות שקבע הדירקטוריון, אשראיהבנק לסיכוני 

הביקורת הפנימית מעריכה את התהליך הכולל של הבנק בניהול סיכון האשראי ומעריכה את יישום המדיניות וביצוע  -

  .העמידה במגבלות ומהימנות וזמינות המידע הניהולי, רקטוריון בנושאי ניהול סיכון האשראיהחלטות הדי

הביקורת אחראית על מתן הערכה עצמאית בקשר עם מידת הציות לנהלים והאפקטיביות של יישום התהליכים והנהלים 

  .לניהול סיכוני האשראי

  

  ההנהלה וועדותיה

  .ל"וע בראשות המנכוועדת אשראי המתכנסת לפחות פעם בשב -

 מתכנסת אחת לחודש ובהתאם לצורך לפני פרסום דוחות מנהל החטיבה העיסקית בראשות במעקבוועדת חובות  -

  .לים בחטיבה העיסקית" המאושכלים לצוותי המקבמעקב  ודנה בחובות כספיים

לצורך לפני פרסום דוחות וועדת חובות בעייתיים בראשות מנהל החטיבה הקימעונאית מתכנסת אחת לחודש ובהתאם  -

  .כספיים ודנה בחובות בעייתיים באחריות החטיבה הקימעונאית

  . בתקופהועדה לדיון בכשלי אשראי המתכנסת מדי רבעון ודנה בכשלי האשראי -

בנושא יישום הוראת בנק ישראל דנה  – מנהל החטיבה העיסקיתחובות פגומים בראשות לפרוייקט ועדה היגוי עליונה  -

  .מדי שבועמתכנסת , חובות פגומיםבנושא 

  
  יחידות פורומים ומערכי בקרה

  
  המחלקה לתפעול מעקב ופיקוח אשראי בחטיבה העיסקית

המחלקה עוסקת באיתור מוקדי סיכון  אשראי . מחלקה בלתי תלויה בפעילות העיסקית הכפופה למנהל החטיבה העיסקית
. מערכות תפעוליות של התראות וסיווגים ומקורות חיצוניים, יעודייםבכל הבנק  באמצעות מקורות מידע שונים כגון דוחות י

בנוסף מבצעת המחלקה  בקרות ספציפיות על תיקי לווים לפי תוכנית מפורטת  בהתאם לנהלים פנימיים המסדירים 
 .פעילות זו

דות אשראי בסניפים פעילות הבקרה כוללת בנוסף לאיתור מוקדי סיכון כאמור לעיל גם מתן הנחיות לביצוע מעקב ביחי
  .ויחידות אשראי אחרות וכן תמיכה וסיוע מיקצועי ליחידות אשראי בביצוע פעילות שוטפת

  
ומבצעת באופן שוטף הערכת רמת הסיכון של לקוחות וקבוצות , ר הדירקטוריון" הכפופה ליויחידה לבקרת סיכוני אשראי

 יש לבדוק בסבב תלת ופיעל , ")בקרת אשראי ("319תקין היחידה פועלת באופן בלתי תלוי על פי נוהל בנקאי . לקוחות
ת י מונחהיחידה. יבדק לפחות שליש מאוכלוסייה זוי שבכל שנה  כךכלווים גדולים"שנתי את האוכלוסייה המוגדרת 

  .בעבודתה על ידי הדירקטוריון ומדווחת אליו
בחינה של הפרשות , סקטורים של פעילותהתפתחות היקף החובות הבעייתיים לפי : נבדקים והמדווחיםבין הנושאים ה

בחינת סכומים שנקבעו כניתנים לגבייה בתהליך הגבייה וההפרשה לחובות , לחובות מסופקים בחתכים סקטוריאליים
  .בדיקה פרטנית ומידגמית של תיקי לווים ועוד, מסופקים

  
   לבקרה עסקיתיחידות

קשר בין המרווח באמצעות בין השאר הלקוחות בבנק על מנת למצות את מלוא הפוטנציאל העסקי הגלום בפעילות 
 לקוחות במגוון חתכיםהת את התפתחות הרווחיות הכוללת של ווחנפועלות מספר יחידות הב. הפיננסי וסיכון האשראי

על ידי המטה  ,  פעילות זו מתבצעת על ידי האגף למידע ניהולי בחטיבה הפיננסית  .לרבות מול דירוג הסיכון של הלקוחות
עיסקי בחטיבה העיסקית באמצעות נתונים  המועברים מן האגף למידע ניהולי ועל ידי האגף לניהול מכירות בחטיבה ה

  . הקימעונאית 
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  היחידה לניתוח פיננסי ומידע עיסקי בחטיבה העיסקית
, ות העסקיתבלתי תלויה בפעיל, עוסקת בניתוח אנליסטי של דוחות כספיים ותוכניות עסקיות ללקוחות החטיבה העסקית

  .הניתוח כולל הערכה לרמת הסיכון על בסיס הדוחות הכספיים
  

  הביקורת הפנימית 
ובכלל זה ביחידות העוסקות  ,פ תוכנית עבודה ממוקדת סיכונים"ע ,הביקורת הפנימית מבצעת ביקורת בכל יחידות הבנק

 .בניהול הסיכונים ובבקרתן
  .לניהול הסיכונים ואיכות תהליכי הבקרה הפנימיים בבנקבמסגרת הביקורת נבחנים ישום התהליכים והנהלים 

  

  ניהול סיכונים סביבתיים. ט

  
בהוראת .  על הבנקים הוראה בעניין החשיפה לסיכונים סביבתיים ואופן ניהולםהמפקח הפיץ 2009במחצית השנייה של 

רך בזיהוי מוקדם של המפקח מתוארים ההיבטים השונים של החשיפה האפשרית לסיכונים סביבתיים ומודגש הצו
מובהר כי מצופה מתאגידים בנקאיים לקיים מערך ניהול סיכונים ביחס . הערכתם וניהולם כסיכונים פרטניים, הסיכונים

  .לסיכונים אלה שיכלול נהלים וכלים לזיהוי סיכונים אלה בעת מתן האשראי ולאורך חיי האשראי
  .דרך של לימוד הנושאבקר בשלב זה בעי, החל להערך ליישום הוראות המפקח הבנק

  

  

  

  דיווח על החשיפה לסיכוני אשראי. י

  

ועדת אשראי וועדת תפעול נוסטרו וניהול סיכונים מקבלים מגוון דיווחים על החשיפה לסיכוני , דירקטוריון הבנק, ההנהלה

  .הפיקוח והבקרה, ידי גורמי הניהול-ובחתכים שונים על, אשראי

למגבלות שנקבעו על ידי הדירקטוריון ולסמכויות לניהולם , בהשוואה למסגרות, אשראימדווחת החשיפה לסיכוני , בנוסף

  . להוראות ניהול בנקאי תקין339הרבעוני כנדרש בהוראה " מסמך החשיפות"במסגרת 

ת בהנהלה ובוועדת אשראי או בוועדת תפעול נוסטרו וניהול סיכונים לפי העניין ובמליא, אחת לרבעון, מסמך החשיפות נדון

  .הדירקטוריון

במסגרת זאת בוחן הבנק מתווה של תרחישי קיצון גם בתחום . הבנק גיבש מתווה תרחישי קיצון לבחינת הנאותות ההונית

במסגרת ). וכן תרחישים המשלבים התממשות סיכוני אשראי עם כמה סיכונים אחרים ובו זמנית(התממשות סיכוני אשראי 

  . וכן יכולת הבנק לגייס הון,  ההון לרכיבי סיכוןיחס, נבחנת השפעת התממשות הסיכון על בסיס ההון, זאת

  

  )זרים ומקומיים(חשיפת אשראי למוסדות פיננסיים . יא

הבנק עבור עצמו ופעילות פעילות לקוחות הבנק מתאריך זה מתבצעת  נסגר חדר העסקות של הבנק ו2010 במאי 28ביום 

, רים שנבעו מהתמשכות עסקות שנקשרו בעברחשיפות הבנק למוסדות ז. באמצעות חדרי העסקות בבנק הבינלאומי

כל החשיפות שנוצרו במועד שקדם למועד .  באמצעות הסכמי החלפה בין הצדדים לאחריות הבנק הבינלאומיוהועבר

חשיפות הנוצרות בגין פעילות שוטפת הינן מול הבנק הבינלאומי . ההסבה היו לחשיפות של הבנק מול הבנק הבינלאומי

  .בלבד

  

  ים במכשירים פיננסיים נגזריםניהול סיכונ

עילות הבנק באופציות נעשית פ.  FORWARDהבנק פועל במגוון מצומצם של מכשירים פיננסים נגזרים ובעיקר עיסקות 

. במסגרת זו פעיל הבנק בעיקר באופציות על שערי החליפין של מספר מטבעות זרים ביחס לשקל, ללא חשיפת שוק

 וצרים המובנים המשווקים ללקוחות נעשית תוך כיסוי מלא של ההתחייבות ללקוחפעילות הבנק באופציות ובתחום המ
 או לדולר ח"שהאופציות הכלולות בפקדונות המקנים למפקיד ברירה בין הצמדה ל. בהתחייבות מקבילה של החברה האם

   .מנוהלת במסגרת ניהול חשיפות השוק הכולל של הבנק

 מאושרת במסגרת - היקפי הפעילות ומגוון המכשירים המותרים לשימוש : לרבות, מדיניות ניהול סיכוני המכשירים הנגזרים

  .ל"נוסטרו וניהול סיכונים והוועדה לניהול נכסים והתחייבויות בראשות המנכ, ועדת הדירקטוריון לתפעול, דירקטוריון הבנק
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רי העיסקות של הבנק  באמצעות חד2010פעילות לקוחות ופעילות הבנק עבור עצמו מתבצעת החל מחודש יוני 

בתחומי ניירות ערך ומעוף  פועל חדל הבנק להיות חבר במסלקת הבורסה ומסלקת המעוף והוא, כמו כן. הבינלאומי

  .באמצעות הבנק הבינלאומי 

החשיפה הנוצרת הן בבסיס והן ברבית כתוצאה מפעילות זו נכללת במסגרת המגבלות המאושרות על ידי הדירקטוריון 

  . וברביתלחשיפות בבסיס
  

  סיכון אשראי במוצרים מובנים

המאפשרים ללקוח , בפקדונות)  Structured Products(נמשכה פעילות הבנק במוצרים מובנים , 2010במהלך שנת 

כנגד לקיחת סיכון של הפסד הרבית האלטרנטיבית וזאת מבלי לסכן את , סיכוי לתשואה גבוהה ביחס למוצרים שגרתיים

, טווח השתנות מוגדר מראש של שער החליפין: התשואה במוצרים מותנית בפרמטרים כגון. סיסקרן הפיקדון במטבע הב

מדדי סחורות או , מדד חוזי סחורות, או מדדי מניות לרבות השתתפות בעליה או בירידה של שערי חליפין, שיעורי הרבית

 בהסכם עם החברה האם על פיו תשלם הבנק קשור.  התאפיינה בגידול בהיקף הפעילות2010 בשנת הפעילות . סל מניות

  .לו החברה האם את הסכומים בהם התחייב הבנק ללקוחותיו בעקבות מכירת מוצרים בהסכמים כאמור
  

  ף"סיכוני האשראי במכשירים פיננסים בשוק המעו

ת על לבנק מדיניות אשראי מפורטת בכל הקשור בהסתמכו. ף"הבנק מאפשר לחלק מלקוחותיו לפעול באשראי בשוק המעו

לצד זה מבצע הבנק מעקב שוטף . התיק מסתמך על בעלי נזילות גבוהה כגון פקדונות וניירות ערך. בטחונות בשוק ההון

  .דירקטוריון הבנקקבע וצמוד על סיכון התיק ביחס לבטחונות ולמסגרות הפעילות המאושרות על בסיס מדיניות האשראי ש
  

במיליוני (סיים נגזרים ועל היקף החשיפה לצרכי הלימות ההון להלן פרטים על היקף העיסקאות במכשירים פיננ

  ):ח"ש

   2010 בדצמבר 31ליום  
 

סכום נקובMTMסוג החשיפה

סכום 

מזומןהחשיפה

ניירות ערך 

ממשלתיים

מניות 

בתא 

100

חשיפה 

לאחר 

ביטחונות

1.0---0.4101.61.0נגזרי מדד
4.3---4.3        0.2477.8נגזרי ריבית
17.3--17.60.3     5.61,179.5נגזרי מט" ח 
7.7828.814.35.70.20.38.1נגזרי מניות 

37.26.00.20.330.7     13.92,587.7סך הכל

ביטחונות

   
 2009 בדצמבר 31ליום 

 

סכום נקובMTMסוג החשיפה

סכום 

מזומןהחשיפה

ניירות ערך 

ממשלתיים

חשיפה 

לאחר 

ביטחונות

45.2--0.4416.245.2נגזרי ריבית
25.90.0-28.9     5.41,416.7נגזרי מט" ח 
10.64.4-3.2     9.61,139.0נגזרי מניות 

------נגזרי אשראי 
------נגזרי סחורות ואחרים

81.74.4-77.3     15.42,971.9סך הכל

ביטחונות
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  פיקוח ובקרת ניהול סיכוני המכשירים הנגזרים

 .פעילות הבנק במכשירים פיננסיים נגזרים עבור עצמו מבוקרת ומפוקחת על ידי היחידה לבקרת סיכוני שוק ונזילות

ת במכשירים נגזרים אל מול מגבלות החשיפה שנקבעו מרוכזות ומדווחות במסגרת מסמך החשיפות לסיכונים שבפעילו

  . וניהול סיכונים ובדירקטוריוןלתפעול נוסטרובועדת הדירקטוריון , המובא לדיון לאישור בהנהלה, החשיפות הרבעוני

   

  חשיפה וניהול סיכוני שוק

  כללי. א
שערים ומרווחים בשווקים הפיננסיים ,  והון הבנק כתוצאה משינויים במחיריםסיכון השוק הוא סיכון קיים או עתידי להכנסות

-מחירי ניירות, אינפלציה, שערי חליפין, שיעורי הרבית: בהם הוא פועל והמשפיעים על ערך נכסי הבנק או התחייבויותיו

  .התנודתיות של פרמטרים אלה ושינויים במדדים כלכליים אחרים, מחירי מוצרים, ערך

  

החטיבה העיסקית והחטיבה , ן השוק מובנה בפעולות כל היחידות העיסקיות בבנק הכוללות את החטיבה הקמעונאיתסיכו

פעילות החטיבה הפיננסית באמצעות כלים העומדים לרשותה מכוונת למדידת סיכון השוק הנוצר ולגידורו בתוך . הפיננסית

התאבון לסיכון שוק מפורט בכל אחד ממרכיבי סיכון זה . וןהמסגרות שנקבעו על ידי הדירקטוריון במסגרת התאבון לסיכ

  ).סיכון ריבית,סיכון בסיס(

  

מסמך המדיניות . לבנק מדיניות מפורטת לניהול החשיפה לסיכוני שוק המאושרת מדי שנה על ידי ההנהלה והדירקטוריון

עקרונות לפעילות ומגבלות ברמת , ן הבודדתיאבון כולל לסיכוני שוק ותיאבון לסיכון בחתך הסיכו: בין היתר, מתווה ומפרט

בחינת שינויים נדרשים בהתאם , דיווח תקופתי לדירקטוריון על החשיפה לסיכונים, המכשירים והפעילים בהם בבנק

  .הבקרה והפיקוח על הסיכונים, מדידה, הגדרת הגופים המעורבים בתהליך ניהול, לשינויים בפעילויות הבנק

 ובדירקטוריון במסמך החשיפות הכולל של הבנק ת תפעול נוסטרו וניהול סיכוניםובוועד, בהנהלהאחת לרבעון מתקיים דיון 

  .במסגרתו מדווחות חשיפות הבנק לסיכונים פיננסיים 

  

   דרישת ההון בגין סיכוני שוק.ב
    

  מות ההון הלי.  בחר הבנק ליישם את הגישה הסטנדרטית בגין החשיפה לסיכוני שוקIIבמסגרת יישום הוראות באזל 

  . סיכוני מניות  בתחומי המסחר בלבדהרגולטורית מחושבת על סיכוני מטבע  בכלל הבנק ועל סיכוני ריבית סיכוני אופציות

 ):ח”במיליוני ש(דרישת ההון בגין סיכוני שוק להלן 
 

סך הכלסיכון כללי סך הכלסיכון כללי 

0.60.60.70.7בגין סיכון ריבית 
----בגין סיכון מניות 

0.10.11.71.7בגין סיכוני מטבע 
----אופציות על ריבית 
----אופציות על מניות

----אופציות על מט" ח 

0.70.72.42.4סך כל דרישות ההון בגין סיכוני שוק

ליום 31 בדצמבר  2009ליום 31 בדצמבר 2010

    

   שוקהמתודולוגיה לאמידת החשיפה לסיכוני. ג

 VARהבנק מנהל ומבקר את החשיפה לסיכוני השוק על פי נתונים המתקבלים מחברת האם הכוללים בין היתר גם חישובי 
  :כמפורט להלן ,Stress Test וגם הפעלת תרחישי קיצון

  
  VAR) - ה(הערך בסיכון 

לרבות מכשירים , חייבויותנכסים והת(בשווי ההוגן של הבנק הצפוי  מודד את ההפסד , הערך הנתון לסיכון VAR-ה -

ובהתקיים תנאי ) 99%(בהינתן רמת מובהקות מסוימת  ,) ימי עסקים10(במהלך אופק השקעה נתון , )פיננסיים נגזרים

  .שוק נורמאליים
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  .- variance co-varianceהשוטף המחושב בבנק מתבסס על שיטת ה VAR-ה -

  

  התאבון לסיכון

 31ח ביום " מיליון ש10.7- לכבהשוואה, ח" מיליון ש4.8-של הבנק בכ VAR -ה הסתכם ערך 2010 בדצמבר 31ביום 

   .2009בדצמבר 

  

  תרחישי קיצון לבחינת גובה השחיקה המקסימלי בשווי ההוגן

דירקטוריון הבנק קבע מגבלות על גובה השחיקה המקסימלי בשווי הוגן של הבנק בגין הפעלתם של מספר תרחישי קיצון 

 מהונו העצמי של 10% - של שינוי בעקומי הריבית מסתכם בסך המגבלות בתרחישי קיצון . השוקבתחום התממשות סיכוני 

  . הבנק

  :תרחישי קיצון לבחינת הנאותות ההונית והשפעת התממשות תרחישי קיצון על יחס ההון לרכיבי סיכון

ש הבנק מתווה תרחישי קיצון גיב, וקידום ניהול הסיכונים בבנק II  של באזל2כחלק מהיערכותו ליישום הוראות נדבך 

הנזילות והאשראי תוצאות תרחישי הקיצון , המתווה כולל תרחישים בתחום סיכוני השוק. לבחינת הנאותות ההונית

  .נדונו בהנהלה ובמליאת הדירקטוריון, ומשמעותיהם

  

  חשיפת הבסיס. ד
  

  כללי

תרחש כתוצאה משינויים בלתי צפויים במדד סיכון הבסיס הוא סיכון קיים או עתידי להכנסות ולהון הבנק העלול לה

כולל השפעת עסקאות (או בשערי החליפין עקב ההפרש בין שווי הנכסים לבין שוויי ההתחייבויות , המחירים לצרכן

המגזר הצמוד למדד : חשיפת הבסיס נמדדת ומנוהלת בכל אחד ממגזרי ההצמדה השונים). עתידיות ואופציות גלומות

  .ר במטבע חוץ ובשקלים צמודים למטבע חוץהמגז, המחירים לצרכן

כך שהשקעת ההון במגזר שאינו המגזר השקלי מוגדרת , על פי כללי החשבונאות ההון מוגדר כמקור שקלי לא צמוד

  .כחשיפת בסיס

  

  ניהול חשיפת הבסיס

שוטפות לגבי ניהול סיכוני הבסיס והשקעת ההון הפנוי במגזרי ההצמדה השונים נעשה בהתבסס על הערכות ותחזיות 

  .התפתחויות צפויות בשווקי הכספים וההון

ועל בסיס , תמהיל ההשקעה של ההון הפנוי במגזרי ההצמדה השונים מנוהל באופן שוטף בכפוף למגבלות המוצגות לעיל

התחזיות לגבי משתני השוק הרלוונטיים תוך ניצול פערי המחירים בין עלות המקורות ותשואת השימושים במגזרי 

  .בכל מגזר ומגזר" חסר"או " יתר" השונים וכדאיותן של פוזיציות ההצמדה

כאמצעי לנטרול החשיפה לסיכונים , במכשירים פיננסיים נגזרים, בין השאר, במסגרת ניהול מאזני ההצמדה נעזר הבנק

  .ביתיבבסיס ובר

  

  התיאבון לסיכון

  :של נכסים על התחייבויות וחשיפת ההון הפנוי) רחוס(דירקטוריון הבנק קבע מגבלות לגבי הפוזיציות המותרות עודף או 

 ועודף ההתחייבויות על הנכסים ולא 150%סך עודף הנכסים על ההתחייבויות במגזר השקלי הלא צמוד לא יעלה על  -

 מההון 100% עודף הנכסים על ההתחייבויות במגזר צמוד המדד לא יעלה על . מההון הפנוי של הבנק150%יעלה על  

עודף הנכסים על ההתחייבויות במגזר המטח ,  מההון הפנוי וכן100%דף ההתחייבויות על הנכסים לא יעלה על ועו, הפנוי

  . מההון הפנוי25%עודף ההתחייבויות על הנכסים לא יעלה על ו מההון הפנוי 25%והצמוד למטח לא יעלה על 

, בניכוי נכסים לא כספיים נטו,  מסופקיםוהכללית לחובות ההון הפנוי מוגדר כהון עצמי בתוספת ההפרשה המיוחדת -

  .הכוללים בעיקר השקעות במבנים ובציוד

  .תיק הנוסטרועל קבע דירקטוריון הבנק מגבלות פרטניות , בנוסף למגבלות על ההון הפנוי

בוחן הבנק מתווה של תרחישי קיצון גם , במסגרת זאת.  מתווה תרחישי קיצון לבחינת הנאותות ההונית גיבשהבנק -

, במסגרת זאת). וכן תרחישים המשלבים התממשות סיכוני הבסיס עם כמה סיכונים בו זמנית( תחום סיכוני הבסיס ב

  .יחס ההון לרכיבי סיכון וכן יכולת הבנק לגייס הון, נבחנת השפעת התממשות הסיכון על בסיס ההון
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נוסטרו וניהול סיכונים , רקטוריון תפעולשש פעמים בשנה להנהלה ולוועדת הדיכתוצאות התרחישים ומשמעותם מדווחים  -

  .של הדירקטוריון

  

  החשיפה בפועל ליום הדוח

) ח"במיליוני ש(בהשוואה למגבלות הדירקטוריון , להלן תיאור חשיפת ההון הפנוי בפועל
)1(

:  

 
כחלק מההון הפעיל

2010200920102009
מגבלת 

הדירקטוריון

150%/150%-618.8846.483.6%125.0%מיגזר שיקלי לא צמוד
100%+/100%-(28.8%)14.9%(195.0) 110.6מיגזר שיקלי צמוד מדד

25%+/25%-10.625.81.4%3.8%מט" ח וצמוד מט" ח
740.0677.2100.0%100.0%סך הכל

  ליום 31 בדצמבר

 
  

  .יהשיעורים השליליים מבטאים עודף התחייבויות על נכסים כאחוז מההון הפנו )1(

  

המדידה ). ח"במיליוני ש(להלן תיאור רגישות הון הבנק לשינויים בשערי החליפין של מטבעות החוץ העיקריים 

  :מתייחסת להשפעת השינויים על ההון וכוללת את הפעילות במכשירים מאזניים וחוץ מאזניים

  

מטבע

התחזקות  

של 5%

התחזקות 

של 10%

החלשות 

של 5%

החלשות 

של 10%

           (0.1)            -           0.1              -דולר
            -            -          -              -ארו

מטבע

 התחזקות  

של 5%

 

התחזקות 

של 10%

 החלשות 

של 5%

 החלשות 

של 10%

           (1.1)           (0.5)           1.1               0.5דולר
           (0.1)            -           0.1              -ארו

 מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

ליום 31 בדצמבר 2010

ליום 31 בדצמבר 2009

 
 
  

  :הערות

  .תרחיש עלייה פירושו התחזקות המטבע הנדון כנגד השקל (1)

  .הנתונים משקפים את השפעת השינויים בשערי החליפין על השווי ההוגן לאחר השפעת המס (2)

  .הבנק ויים בשערי החליפין של שאר המטבעות יש השפעה זניחה על רווחילשינ (3)

  

  .ידי הדירקטוריון- עמד הבנק במגבלות החשיפה בבסיס שנקבעו על2010 בשנת
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  חשיפת הרבית. ה
  

  כללי

 מועדי שינוי סיכון הרבית הוא סיכון קיים או עתידי להכנסות והון הבנק העלול להיווצר בגין הפער בין מועדי הפירעון או

  .הרבית בין הנכסים וההתחייבויות למיניהם בכל אחד ממגזרי הפעילות

הינם הסיכונים הדומיננטיים להם חשוף הבנק בכל הקשור להשפעה על השווי ההוגן של , לכלל התיק, הסיכונים ברבית

  . הנכסים וההתחייבויות ועל הרווח
  

  ניהול חשיפת הריבית

וצמצום החשיפה , נעשה תוך פיזור נאות של השקעת ההון הפנוי בין טווחי הזמן השוניםניהול חשיפת הסיכונים לרבית 

החשיפה לריבית נמדדת על ידי בקר סיכוני שוק . כתוצאה משינויים בלתי צפויים בשערי הרבית, לשחיקת השווי ההוגן

גזר השקלי הלא צמוד ובמגזר החשיפה העיקרית לסיכוני רבית בבנק מיוחסת לפעילות המימון במ. ונזילות מידי חודש

  .הנגזרים מטווח השימושים והמקורות במגזרים אלה, ונובעת ממאפייני ההשקעה, צמוד המדד
  

  התיאבון לסיכון

דירקטוריון הבנק קבע מגבלות על החשיפה הכוללת לסיכוני הרבית באמצעות תחימת החשיפה המקסימאלית לשחיקת 

  .ח"במגזר השקלי ובמגזר המט,  בעקום הרבית במגזר הצמוד1%ביל של השווי ההוגן של ההון העצמי עם שינוי מק

   . מההון העצמי4%מגבלה בשיעור של : מגזר פעילות צמוד מדד- 

  . מההון העצמי5%מגבלה בשיעור של : מגזר פעילות שקל לא צמוד- 

  . מההון העצמי1%מגבלה בשיעור של : מגזר פעילות מטח וצמוד מטח- 

   

 לרבות סיכוני -קבע מגבלה על גובה השחיקה המקסימאלי בשווי ההוגן בתחום החשיפה לסיכוני שוק דירקטוריון הבנק 

  . מההון העצמי10%המגבלה שנקבעה היא עד . רבית

  

  החשיפה בפועל ליום הדוח

חשיפת הריבית במגזר השקלי הלא צמוד נובעת מכך שהפעילות מאופיינת במשך חיים של נכסים ארוך ממשך חיים של 

  .ובגין היקף ההשקעה באפיק זה שהוא הדומיננטי מבין שלושת מגזרי ההצמדה, חייבויותהת

ריבית במגזר צמוד המדד נובעת מכך שהפעילות מאופיינת בתקופה האחרונה במשך חיים של התחייבות ארוך השיפת ח -

  .נקממשך חיים של הנכסים על רקע גיוס כתבי התחייבות נדחים שהגדילו את בסיס ההון של הב

בשל הפעילות במכשירים , בין היתר, זאת, החשיפה נמוכה יחסית למגזר המדדי והשקלי, ח"ח וצמוד המט"במגזר המט -

  .ובעיקר בעסקאות החלפת רבית אשר תורמות לצמצום החשיפה להשתנות הרבית במגזר זה, פיננסיים שונים

  .ן שוליתהשפעת פרעונות מוקדמים של הלוואות ושל פקדונות ללא זמן פרעו -
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  סיכון הרבית בתיק הבנקאי

  :להלן פרטים על השפעת שינויים ברבית על השווי ההוגן של עודף הנכסים במגזר

  

  2010 בדצמבר 31ליום 

לפני השפעת שינויים תיאורטיים בשיעורי (שווי הוגן של המכשירים הפיננסיים של הבנק למעט פריטים לא כספיים   .א

   ):ח"יוני שבמיל) (הרבית

 
מטבע חוץ**מטבע ישראלי

סך הכלאחרדולרצמוד מדדלא צמוד

במיליוני ש"ח במיליוני ש"ח 

           12,069.92,436.1426.8204.315,137.1נכסים פיננסיים*
185.2101.51,122.2329.01,737.9סכומים לקבל בגין מכשירים פיננסיים נגזרים וחוץ מאזניים***

10,365.12,504.71,076.9348.414,295.1התחייבויות פיננסיות*
1,129.5-471.1182.81,783.4סכומים לשלם בגין מכשירים פיננסיים נגזרים וחוץ מאזניים

760.532.91.02.1796.5שווי הוגן  נטו של מכשירים פיננסיים

  

השפעת שינויים תיאורטיים בשיעורי הרבית על השווי ההוגן נטו של המכשירים הפיננסיים של הבנק וחברות   . ב

  ):ח"במיליוני ש(למעט פריטים לא כספיים , חדות שלומאו

 
שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים, לאחר השפעת שינויים בשיעורי הרבית****

סך הכל מטבע חוץ**מטבע ישראלי

לא צמוד

צמוד 

אחרדולרמדד

השפעות 

סך הכלמקזזות

באחוזיםבמיליוני ש"ח שינויים בשיעורי הריבית

762.930.31.72.0-796.90.40.07%גידול מיידי מקביל של אחוז אחד
(0.0%)(0.4) 760.133.00.92.1-796.1גידול מיידי מקביל של 0.1 אחוז

0.00%(0.2) 758.235.60.32.2-796.3קיטון מיידי מקביל של אחוז אחד

שינוי בשווי הוגן
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  2009 בדצמבר 31ליום 

לפני השפעת שינויים תיאורטיים בשיעורי (פיננסיים של הבנק למעט פריטים לא כספיים שווי הוגן של המכשירים ה  . א

  ):ח"במיליוני ש) (הרבית

 
מטבע חוץ**מטבע ישראלי

סך הכלאחרדולרצמוד מדדלא צמוד

במיליוני ש"ח במיליוני ש"ח 

           11,233.92,311.0558.7195.314,298.9נכסים פיננסיים*
134.796.31,156.2386.71,773.9סכומים לקבל בגין מכשירים פיננסיים נגזרים וחוץ מאזניים***

9,508.92,601.81,086.6437.213,634.5התחייבויות פיננסיות*
1,012.945.2591.3160.11,809.5סכומים לשלם בגין מכשירים פיננסיים נגזרים וחוץ מאזניים

  628.8(15.3) 37.0(239.7) 846.8שווי הוגן  נטו של מכשירים פיננסיים
  

נויים תיאורטיים בשיעורי הרבית על השווי ההוגן נטו של המכשירים הפיננסיים של הבנק וחברות השפעת שי  . ב

  ):ח"במיליוני ש(למעט פריטים לא כספיים , מאוחדות שלו

 
שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים, לאחר השפעת שינויים בשיעורי הרבית****

סך הכל מטבע חוץ**מטבע ישראלי

לא צמוד

צמוד 

אחרדולרמדד

השפעות 

סך הכלמקזזות

באחוזיםבמיליוני ש"ח שינויים בשיעורי הריבית

0.1645.119.33.08%(14.7) 35.8(224.6) 848.5גידול מיידי מקביל של אחוז אחד
627.82.00.32%-(15.4) 37.0(238.1) 844.3גידול מיידי מקביל של 0.1 אחוז

(3.1%)(19.5) 0.2606.3(16.0) 38.5(255.0) 838.6קיטון מיידי מקביל של אחוז אחד

שינוי בשווי הוגן

  
                                           

  :הערות

  .לא כולל יתרות מאזניות של מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים. כולל מכשירים פיננסיים מורכבים *

  .לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ **

  שהם מהוונים ברביות,ן מכשירים פיננסיים חוץ מאזנייםבגין מכשירים פיננסיים נגזרים ובגי) לשלם(סכומים לקבל  ***

  .ב ואינם מטבעות עיקריים שניתן להם גילוי נפרד"אשר שימשו לחישוב השווי ההוגן בכל שאר המטבעות ושאינם דולר ארה

שינוי שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים המוצג בכל מגזר הצמדה הוא השווי ההוגן נטו במגזר זה בהנחה שחל  ****

סך השווי ההוגן נטו של מכשירים פיננסיים הוא השווי ההוגן נטו של כל . שצוין בכל שיעורי הרבית במגזר ההצמדה

  .בהנחה שחל השינוי שצוין בכל שיעורי הרבית בכל מגזרי ההצמדה, )למעט פריטים לא כספיים(המכשירים הפיננסיים 

  

  סיכוני אופציות. ו

  כללי

  .ון להפסד הנובע משינויים בפרמטרים המשפיעים על שווין של האופציותסיכוני אופציות הם הסיכ

  

  התיאבון לסיכון

דירקטוריון הבנק קבע ביחס לפעילות המותרת באופציות כי לא תותר כל חשיפה וכי כל עיסקה באופציה שיבצע הבנק 

  . יפת שוק יהיה אפסעבור לקוחתיו תהיה מכוסה בעיסקה נגדית כך שסך החשיפה של שתי העיסקות במונחי חש
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  ניהול החשיפה

  .המעקב אחר העמידה במגבלות שקבע הדירקטוריון מתבצע על ידי היחידה לבקרת סיכוני שוק ונזילות

  . עמד הבנק במגבלות שנקבעו על ידי הדירקטוריון2010 בשנת 

    

  פיקוח ובקרה על ניהול החשיפה לסיכוני השוק והנזילות. ז

כימות ואמידה שוטפים של החשיפה לסיכוני שוק ובקרת ,  זיהוילסיכוני שוק  מבוססים עלהחשיפה  של הניהול והבקרה 

  .עמידה במגבלות שנקבעו

  : בין היתר,ובהם, ניהול החשיפה לסיכוני השוק נבחן ומבוקר באופן שוטף על ידי ועדות ופורומים ייעודיים

  

  הדירקטוריון וועדותיו

הוועדה .  וועדה ייעודית לתחומי הניהול הפיננסי וניהול הסיכונים-הול סיכונים וועדת הדירקטוריון לתפעול נוסטרו וני 

בטרם מובאים נושאים שונים בתחום לדיון , מקיימת דיון ראשוני במרבית הנושאים הקשורים לתחום הניהול הפיננסי בבנק

כונים הפיננסיים מבצעת מעקב ופיקוח אחר התפתחויות בחשיפה לסיהוועדה  .והחלטה במליאת הדירקטוריון

מעקב ובקרה אחר עמידת הבנק במגבלות ומנהלת ,  דיון באופי והיקף המגבלות הפיננסיות הרצויותמקיימת,השונים

  .מערך בקרת הסיכוניםו, מעקב ובקרה אחר נאותות מערך ניהול הסיכוניםכן החשיפה שנקבעו ו

בנק ומעריכה את ההשלכות האפשריות על רמת הוועדה עוקבת אחר מצב השווקים הפיננסיים וסביבתו העסקית של ה 

   .הועדה מתכנסת לפחות שש פעמים בשנה. החשיפה וניהולה

במסמך החשיפות הכולל של דיון בוועדת דירקטוריון לניהול פיננסי וניהול סיכונים ובדירקטוריון  אחת לרבעון מתקיים  

 .מידת הבנק במגבלות שקבע הדירקטוריוןובע, חשיפות הבנק לסיכונים פיננסייםגם במסגרתו מדווחות , הבנק
    

  ההנהלה וועדותיה  

 אחר יישום מדיניות , אחת לחודשדנה ועוקבת, ל הבנק" וועדה בראשות מנכ-) ה"ננ(וועדה לניהול נכסים והתחייבויות  

 סמך מכלול הסיכונים הפיננסיים כפי שנקבעה על ידי הדירקטוריון ודנה בהתפתחויות המרכזיות בחשיפה לסיכוני שוק על

  .דיווחים המועברים לה

ובדרכים לשיפור ושכלול , מידי יום במצב החשיפות לסיכונים פיננסיים בבנק דן, צוות בראשות מנהל החטיבה הפיננסית  

  .אמצעי השליטה והבקרה בתחום זה

  

  גורמי פיקוח נוספים  

ל "כפופה ישירות למנכ, ת ובלתי תלויהשהיא פונקציה עצמאי,  היחידה-  ונזילותהיחידה לבקרת ניהול סיכוני שוק 

"). ניהול סיכונים ("339היחידה פועלת מכוח הוראת ניהול בנקאי תקין . ואחראית על בקרת סיכוני השוק והנזילות בבנק

בוחנת , במסגרת פעילותה מבקרת ובוחנת היחידה לבקרת סיכוני שוק ונזילות את טיב הכלים המשמשים למדידת הסיכון

  .פות הבנק למגבלות שנקבעו ומדווחת מיידית על חריגות ממגבלות אלו אם היואת התאמת חשי

אחת לרבעון מתקיים דיון בהנהלה במסמך החשיפות הכולל של הבנק  במסגרתו מדווחות גם חשיפות הבנק לסיכונים   

  .פיננסיים ובעמידת הבנק במגבלות שקבע הדירקטוריון

ובכלל זה ביחידות העוסקות ,פ תוכנית עבודה ממוקדת סיכונים"ע ,דות הבנקמבצעת ביקורת בכל יחי - הביקורת הפנימית  

 .בניהול הסיכונים ובבקרתן
  .במסגרת הביקורת נבחנים ישום התהליכים והנהלים לניהול הסיכונים ואיכות תהליכי הבקרה הפנימיים בבנק

  

  ניהול על בסיס קבוצתי של חשיפות השוק

הן . רות את התאבון לסיכון נקבעות ומאושרות ברמת ההנהלה ודירקטוריון הבנקהמסגרות לחשיפה לסיכוני שוק המגדי

נקבעות ומאושרות בהתחשב במגבלות התאבון לסיכון בקבוצת הבנק הבינלאומי המידע על מצב החשיפות בהתאם 

  .למסגרות שנקבעו מדווח לחברה האם

  דיווח על החשיפות לסיכוני שוק. ח

  .על ידי גורמי הניהול והבקרה, בחתכים שונים, ם מגוון דיווחים על החשיפה לסיכוני שוקהנהלת ודירקטוריון הבנק מקבלי

והסמכויות לניהולם מרוכזות , החשיפות לסיכוני השוק בהשוואה למסגרות וגבולות הפעילות שנקבעו על ידי הדירקטוריון

בהנהלה , אחת לרבעון, פות נדוןמסמך החשי. 339הרבעוני כנדרש בהוראה לניהול בנקאי תקין " מסמך החשיפות"ב
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  .נוסטרו וניהול סיכונים ובדירקטוריון, ובוועדת הדירקטוריון לתפעול
  

  סיכוני נזילות

  כללי.  א

 לרבות - סיכון הנזילות הינו סיכון קיים או עתידי שהבנק יתקשה לספק את צרכי נזילותו במצבי ביקוש והיצע חריגים  

ביקוש בלתי צפוי לאשראי ואי וודאות לגבי זמינות , תי צפויות מפיקדונות הציבורמשיכות בל, התחייבויות בלתי צפויות

  .המקורות

בהתאם לנדרש בהוראת ניהול בנקאי , ח"ח וצמוד מט"הבנק מיישם מדיניות לניהול סיכון הנזילות במטבע ישראלי ובמט 

  .  של הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל342תקין 

וקבע מגבלות על פער ויחס הנזילות במצב רגיל ובתרחיש ,  מדיניות לניהול סיכוני הנזילותבהתאם אישר דירקטוריון הבנק 

התייחסות לכלי המדידה השליטה והבקרה ולמנגנוני הדיווח שיש לקיים כחלק מניהול , בין היתר, המדיניות כוללת. קיצון

  .סיכון הנזילות

על מודל כמפורט להלן כחלק מעמידה , בין היתר, המבוססים, פיקוח ובקרה על הנזילות, שליטה, הבנק מפעיל כלי ניהול 

  .342בהוראת ניהול בנקאי תקין 

 אימץ ,נק הפועלים למערכות הבנק הבינלאומיבת מערכות המחשב של הבנק ממערכות מועד הסב ,2010מחודש יוני החל   

  .הבנק את מודל הנזילות המשמש את הבנק הבינלאומי

   מערכות ומודלים למדידה וניהול של החשיפה-הנזילות התשתית לניהול סיכון .  ב

הן , ח"התשתית לניהול סיכון הנזילות בבנק משלבת מודלים שונים לניהול השוטף של הנזילות במטבע ישראלי ובמט

  .והן תחת תרחיש המדמה מצבי קיצון ולחץ, בתרחיש של מצב עסקים רגיל

  

  ח"מודל פנימי במטבע ישראלי ובמט

ומנוהל סיכון הנזילות באמצעות מודל פנימי שפותח בבנק הבינלאומי ושמטרתו מעקב  נמדד , הנזילות הכולללצורך ניהול 

. אחר האמצעים הנזילים שברשות הבנק תחת תרחיש של מצב עסקים רגיל והן תחת תרחיש המדמה מצב לחץ וקיצון

  .ח מדי יום ולתקופות שונות" ובמטפיקוח ובקרה על מצב הנזילות במטבע ישראלי, שליטה, המודל מאפשר ניהול

י מימוש בתקופות שונות וכן את רמת נהמודל הפנימי אומד את רמת ההסתמכות האפשרית על נכסי הבנק השונים כב 

בכל אחד מהתרחישים נבחן מצב הנזילות על . ההתחייבויות התזרימיות הצפויות לתקופות פירעון שונות בשני התרחישים

  .פער הנזילות ויחס הנזילות לפי תקופות פרעון: םבסיס שני מדדים כמותיי

העקרונות העומדים בבסיס המודל גורסים כי ככל שיש בידי הבנק יותר נכסים נזילים ביחס להתחייבויות הצפויות  

המודל נסמך על מבדקים שונים . כך מבטיח הבנק את יכולתו לעמוד בכל צורכי הנזילות, ש על פי המודל הפנימימלהתמ

  .נשענים על בחינה היסטורית של התנהגות היתרות המאזניות והחוץ מאזניות בבנק הבינלאומיהבבנק הבינלאומי שנעשו 

   .ישמשו הנתונים שיצטברו במודל הנזילות ובתרחישי הקיצון, עם הצטברות נתוני הבנק במערכות הבנק הבינלאומי  

תוצאות המודל . נזילות בבנק ולניהול סיכוני הנזילותלבחינת מצב ה, בתדירות יומית, המודל משמש כלי ניהולי דינמי 

מוצגות בישיבה יומית של צוות ניהול פיננסי ומבוקרות על ידי הגורמים הרלוונטיים ובכללם יחידת בקרת סיכוני שוק 

  .ונזילות

  

  תרחישי קיצון 

תרחיש יומי על , במצבי קיצוןח מבצע הבנק לצורך בחינת הנזילות "במסגרת מודל הנזילות הפנימי במטבע ישראלי ובמט 

 על בסיס שילוב הפרמטרים המחמירים שנצפו קיצוןהתרחיש משקף את מצב הנזילות במצבי . בסיס נתוני המודל הפנימי

  .  החודשים האחרונים בכל אחד מהסעיפים המאזנים והחוץ מאזנים24בבנק הבינלאומי על פני נתוני 

  

עורך הבנק תרחישי קיצון ,  יומי במסגרת מודל הנזילות היומי כמפורט לעילבנוסף לתרחישי הקיצון המבוצעים על בסיס 

  .ובוחן את השפעתם גם על בסיס ההון ויחס ההון של הבנק, המשלבים גם תרחישי לחץ בשוקי ההון והכספים בישראל

חמורים יותר מכל , מיהמסתמכים על תרחישי הקיצון של הבנק הבינלאו,יצויין כי תרחישי הקיצון המבוצעים על ידי הבנק  

  .תרחיש שהתנסה בו הבנק בעבר

  

  



  

  
  
                                                                                                                2010 לשנתדין וחשבון    

76

  פיקוח ובקרה על ניהול החשיפה לסיכוני נזילות. ג

פיקוח "פרטים על התייחסות הדירקטוריון וההנהלה לפיקוח ולבקרה בנושא ניהול החשיפה לסיכון נזילות ראה בפרק 

  . דלעיל"ובקרה על ניהול החשיפה לסיכוני שוק ונזילות

 
   

   על חשיפה לסיכון נזילותדווח. ד

דווח על החשיפות לסיכון הנזילות בהשוואה למסגרות ולגבולות הפעילות שנקבעו על ידי הדירקטוריון ניתן במסגרת דיון 

  .המתקיים בחטיבה הפיננסית מדי יום

מך החשיפות מס. 339הרבעוני הנדרש בהוראות ניהול בנקאי תקין " מסמך החשיפות"דיווח על חשיפות הנזילות מרוכז ב

  .ובמליאת הדירקטוריון, נוסטרו וניהול סיכונים, בוועדת הדירקטוריון לתפעול, אחת לרבעון, נדון

  

לצורך ניהול הנזילות השוטפת בשקלים משתמש הבנק במערכת שפותחה בבנק הבינלאומי לצורך עמידה , בנוסף

ללא , ערכת מאפשרת סליקה בזמן אמתהמ. RTGS) -ב"מערכת זה(בדרישות הרפורמה במערכת התשלומים והסליקה 

ומאפשרת לבנק לזהות בכל רגע נתון את התזרים הכספי שעבר , השהייה בין ביצוע הוראת התשלום לבין אישורה

  .בחשבונות

  
  הול הסיכונים התפעולייםני
  
  כללי. א

 ומערכות או כתוצאה אנשים, סיכון תפעולי הינו הסיכון להפסד כתוצאה מאי נאותות או כשל של תהליכים פנימיים -

היבטי החשיפה והניהול (אך אינה כוללת סיכון אסטרטגי או סיכון מוניטין , ההגדרה כוללת סיכון משפטי. מאירועים חיצוניים

  ).של הסיכון המשפטי על היבטיו השונים נדונים בהרחבה בפרק נפרד

משכך מושם עיקר הדגש בניהול . בבנקת הסיכון התפעולי גלום בכל אחת מהפעילויות הבנקאיות והאחרות המתבצעו -

אומדן ומיזעור הסיכונים , של מוקדי הסיכון העיקריים, ככל שניתן, איתור וזיהוי מוקדם, החשיפה לסיכון התפעולי על מיפוי

  .באמצעות הטמעת בקרות מונעות מפצות וביצוע מעקב קפדני אחר יישומן

הסיכונים .  נפרד ממערך ניהול הסיכונים כבסיס לפעילותו העיסקיתהבנק רואה בניהול הסיכונים התפעוליים חלק בלתי -

ובשל כך מהווה ניהול הסיכונים , במגוון המוצרים והמערכות, התפעוליים גלומים בכל הפעילויות ותהליכי העבודה בבנק

  .התפעוליים חלק אינטגראלי מניהול הפעילות העסקית

בתאום ושיתוף עם מומחים , מים האחראים לתחומי הפעילות השוניםהנהלת הבנק והגור, מנהל הסיכונים התפעוליים -

במטרה למזער את , הפיקוח והבקרה הקיימים בבנק, משקיעים מאמצים רבים כדי לשפר את כלי המדידה, חיצוניים

  .הסיכונים התפעוליים בתחומים השונים

 של Sound Practices-י לבין הוראת ההבנק נערך להשלמת צמצום פערים בין המצב הקיים בניהול הסיכון התפעול -

  . הסיכוןולשיפור מתמיד של סביבת הבקרה והמסגרות הארגוניות לניהול, ועדת באזל שאומצו על ידי הפיקוח על הבנקים

  

  מדיניות. ב
המסגרות , דירקטוריון הבנק קבע מדיניות כוללת ומקיפה לניהול הסיכונים התפעוליים המתווה את סביבת הבקרה -

כמו כן מעוגנים במסגרת . ניות והפונקציות הניהוליות שיפעלו לניהול ולמזעור החשיפה לסיכונים תפעוליים בבנקהארגו

  .הבקרה והניטור וכן מערכי הדיווח, המדיניות מנגנוני המדידה

  שלSound Practices-על ה, מתבססת על הוראות ניהול בנקאי תקין, המדיניות המבוססת על מדיניות חברת האם -

  .ועדת באזל שאומצו על ידי הפיקוח על הבנקים ועל פרקטיקות מקובלות בתחום ניהול הסיכון התפעולי

אחראי לגיבוש , דירקטוריון הבנק מינה מנהל סיכונים תפעוליים ובאמצעות יחידת יישומים אינטגרציה וסיכונים תפעוליים -

לעיגון , להנחיית החטיבות השונות בבנק,  הדירקטוריוןויישום המדיניות לניהול הסיכונים התפעוליים שאושרה על ידי

  .וליישום והטמעת המדיניות בבנק, דיווח ובקרה, סטנדרטים של מעקב
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  ניהול החשיפות. ג
  

  מיזעור וניטור, מיפוי, איתור

 מובנה של בבנק מבוצע תהליך. סקר מיפוי וזיהוי הסיכונים התפעוליים הינו אחד מהכלים המרכזיים לשליטה ובקרה בהם

  . מיפוי הסיכונים התפעוליים ביחידות הבנק השונות על בסיס מיפוי קווי עסקים

  .לפי הנחיית בנק ישראל, במסגרת הסקר יכלל גם נושא מיפוי החשיפה לסיכוני הונאות ומעילות -

קרי סיכונים על ביצוע ס, מיפוי התהליכים העסקיים של הבנק, הבנק נמצא בשלבי אימוץ המתודולוגיה של חברת האם -

  .התהליכים הייחודיים לבנק ואימוץ סקרי הסיכונים של חברת האם תוך התאמתם לתהליכי הבנק

  .הבנק מבצע באופן שוטף סקרי סיכונים לאיתור מוקדי סיכון בפעילויות ויחידות חדשות בבנק -

, (Key Risk Indicators -KRI),  ילאחר אימוץ התהליכים יגדיר הבנק אינדיקטורים לאיתור מוקדם של הסיכון התפעול -

  .על ידי מנהלי התהליכים ובקר הסיכונים

  

  איסוף אירועי כשל

לאומדן , כבסיס נתונים לאימות הערכות של מומחי התוכן, או כשל/הבנק החל בתהליך איסוף ותיעוד אירועי הפסד ו

  .יית כשליםהסיכונים התפעוליים בתהליכים העסקיים וביחידות ארגוניות ולשמירת היסטור

  .בבנק מונו נאמני סיכונים תפעוליים בפריסה ארצית אשר אמונים על דיווח הכשלים התפעוליים

  

  שיפור ושדרוג מנגנוני הבקרה ותהליכי העבודה

שולבו , ממצאי הביקורת הפנימית ותהליכי הפקת לקחים בגין אירועי כשל, בעקבות ממצאי סקרי הסיכונים שמתבצעים

  .וכן שופרו ושודרגו נהלי ותהליכי העבודה, חרות בפעילויות הבנק השונותבקרות מיכוניות וא

של ועדת Sound Practices -הבנק נערך להשלמת צמצום פערים בין המצב הקיים בניהול הסיכון התפעולי לבין הוראת ה

  .ניהול הסיכוןולשיפור מתמיד של סביבת הבקרה והמסגרות הארגוניות ל, באזל שאומצו על ידי הפיקוח על הבנקים

  
  )Business Continuity Planning(המשכיות עסקית . ד

נערך , בהתאם להוראות בנושא. הוראות בנק ישראל מחייבות את הבנקים לפעול להבטחת המשכיות עסקית בעת חירום

: םהיערכותו של הבנק מורכבת מכמה נדבכי. הבנק להתאוששות ממקרה אסון והמשכיות עסקית במצבי חירום שונים

המבוססת על מדיניות ההמשכיות העסקית הקבוצתית ואושרה על , גיבוש מסמך מדיניות מקיף בנושא המשכיות עסקית

לאחר ההסבה הבנק החל בהערכות מחדש לגיבוש והטמעת תוכניות , תשתיות טכנולוגיות נאותות. ידי דירקטוריון הבנק

בבנק קיים חדר מצב ופורום הערכות . ם מצבי חירום שוניםפעולה מקיפות ותשתית נהלים תומכת וביצוע תרגילים המדמי

לשעת חירום בראשות ראש אגף משאבים אשר מרכז פעילות זו הקבוצה נציג הבנק משתתף בפורום היערכות לשעת 

הנהלים והמעקב אחר היערכות הקבוצה למצבי , הפורום הפנימי של הבנק מופקד על יישום המדיניות. חירום קבוצתי

מתקיים דיווח שנתי בהנהלה ובדירקטוריון בנושא המשכיות עסקית והיערכות . ים ומתכנס לפחות אחת לרבעוןחירום שונ

  .לשעת חירום

  

  אבטחת מידע. ה

  .בנקשל ה אבטחת המידע כמנהל מונה הקבוצתימנהל אבטחת המידע , מר מיכאל זגרסון

ף "חברת מת.  המבוססת על מדיניות חברת האםההנהלה ודירקטוריון הבנק קבעו מדיניות מפורטת בנושא אבטחת מידע

  .  ומדווחת להנהלת הבנק 357הוראת ניהול בנקאי תקין כמתחייב מאת כל הסקרים והמיפויים בבנק  תמבצע

  

  סיכוני מעילות והונאות. ו

  .ותיהיה אחראי גם על נושא מניעת סיכוני מעילות והונא, דירקטוריון הבנק החליט כי מנהל הסיכונים התפעוליים

  

  מדיניות הביטוח והיקף הכיסוי הביטוחי . ז

  

  :הבנק מבוטח בביטוח משותף לקבוצת הבנק הבינלאומי המחזיקה ליום הדוח שלושה כיסויים ביטוחיים עיקריים

  :פוליסה כמפורטהאחריות בפוליסה זו משותף לארבעת פרקי הגבול , (.B.B.B)" בנקאי משולב"כיסוי ביטוח  .א
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נזק הנגרם , פרק זה מכסה נזק כספי ישיר שנגרם לבנק ממעשה אי יושר או תרמית של עובדי הבנק: יפרק ביטוח בנקא - 

, נזק הנגרם כתוצאה מזיוף המחאות, "רכוש בעל ערך"סיכוני העברה של , "רכוש בעל ערך"כתוצאה מאובדן או נזק ל

  .'מזומנים מזויפים וכו, בטחונות מזויפים

חיוב , מתן אשראי, זה מכסה נזק שנגרם כתוצאה מתשלום או העברת כספים או רכושפרק : פרק ביטוח פשעי מחשב - 

כתוצאה ישירה של הזנה במרמה או בזדון של מידע אלקטרוני ישירות לתוך , חשבון או מתן ערך כלשהו על ידי הבנק

 למערכת מערכת המחשב של הבנק או למערכת מחשב של לשכת שרות או למערכת אלקטרונית להעברת כספים או

או כתוצאה משינוי או השחתה במרמה או בזדון של מידע אלקטרוני האגור במערכות כאשר פעולת : תקשורת עם לקוחות

  .המרמה נעשתה על ידי אדם שפעל מתוך כוונה לגרום הפסד לבנק או לשם הפקת רווח פיננסי למען עצמו או למישהו אחר

בגין   הבנק בגין חבותו החוקית כלפי צדדים שלישיים בהתייחס לתביעהפרק זה מכסה את: פרק ביטוח אחריות מקצועית - 

  .טעות או השמטה רשלניים או הפרת אמונים של עובד הבנק, הפסד כספי הנגרם כתוצאה ממעשה

ביטוח זה מכסה את אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה בגין תביעה ": דירקטורים ונושאי משרה"פוליסת ביטוח  .ב

כאשר נושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד , הפרת חובת אמונים כלפי החברה, חובת זהירות ומיומנותבגין הפרת 

לכיסוי   Run Offהבנק מבוטח בביטוח. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אחר, להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה

בתקופה שלפני השינוי בבנק ומכירת פעילות , ואחריות דירקטורים ונושאי משרה של הבנק ושל קופות הגמל שהיו בבעלות

  .קופות הגמל

ביטוח תאונות אישיות וביטוח , ביטוח חבויות, ביטוח נכסים: עיקרי הכיסוי הביטוחי": ביטוחים אלמנטאריים"פוליסת  .ג

  .כספים

  
  פיקוח ובקרה על ניהול החשיפה לסיכונים תפעוליים. ח

  

והאחראי לגיבוש ויישום מדיניות ,  המשאבים הוא מנהל הסיכונים התפעולייםל בכיר ומנהל חטיבת"סמנכ, מר דן טראוב

ידי ההנהלה והדירקטוריון וכן אחראי להנחיית היחידות השונות בבנק ולהסדרת -ניהול הסיכונים התפעוליים שאושרה על

  . דיווח ובקרה, נהלי מעקב

 כמוקד הידע המתודולוגי תנים תפעוליים המשמשסיכויישומים אינטגרציה ו יחידתבפועל מתבצעת הפעילות באמצעות 

ובאמצעות נאמני סיכונים תפעוליים בסניפים וביחידות המטה אשר תפקידם טיפול בסיכונים , והזרוע הביצועית בתחום

  .התפעוליים של יחידתם ואיסוף ארועי כשל

  

ניהול החשיפה . ול הסיכונים התפעולייםפיקוח וביקורת על תהליך ניה, ניהול, הבנק מקיים מערך נאות של מנגנוני שליטה

  :שהמרכזיים שבהם הינם, ההנהלה ודרגי הביניים, לסיכונים תפעוליים נבחן ומבוקר על ידי הדירקטוריון

  

  הדירקטוריון וועדותיו

  .הדירקטוריון נושא באחריות העליונה לניהול הסיכון התפעולי בבנק ואחראי להערכת הסיכון לו הוא חשוף

את , בין היתר, הכוללת, ן הבנק מתווה אחת לשנה את מדיניות החשיפה הכוללת לסיכונים תפעולייםדירקטוריו -

  .ודיווח על החשיפה לסיכונים תפעוליים, בקרה, מדידה, הסטנדרטים לניהול

נים במסגרתו מדווחות גם חשיפות הבנק לסיכו, אחת לרבעון מתקיים דיון בדירקטוריון במסמך החשיפות הכולל של הבנק -

  .תפעוליים

  

  ההנהלה וועדותיה

  במסגרתו מדווחות גם חשיפות , אחת לרבעון מתקיים דיון בהנהלה במסמך החשיפות הכולל של הבנק

 .הבנק לסיכונים תפעוליים
  

                         גורמי פיקוח נוספים  

 .ל הבנק"ף  למנכו כפ–בקר סיכונים תפעוליים  -
ובכלל זה ביחידות ,פ תוכנית עבודה ממוקדת סיכונים"ע ,יקורת בכל יחידות הבנקמבצעת ב - הביקורת הפנימית -

 .העוסקות בניהול הסיכונים ובבקרתן
  .במסגרת הביקורת נבחנים ישום התהליכים והנהלים לניהול הסיכונים ואיכות תהליכי הבקרה הפנימיים בבנק
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  פורומים ומערכי בקרה, יחידות  

מקיים מעקב שוטף לגבי מצב החשיפה , בראשותו של מנהל הסיכונים התפעוליים, פעולייםהפורום לניהול סיכונים ת -

וכן אחר הפעולות , באמצעות היחידה לניהול סיכונים תפעוליים כפי שעולה מסקרי הסיכונים השונים, לסיכונים תפעוליים

  .בנושא מניעת סיכוני מעילות והונאותהפורום משמש גם כפורום . למזעור חשיפות אלה, ידי היחידות השונות-הננקטות על

  .ף"ל מת"הבנק חבר בועדת ההיגוי מידע לאבטחת מידע בראשות מנכ -

 .חבר בפורום סיכונים תפעוליים קבוצתי בראשות מנהל הסיכונים התפעולים הקבוצתי -
 .מנהל חטיבת המשאבים חבר בפורום המשכיות עסקית בשעת חירום הקבוצתי -
אחראית על והטמעת ,, הפועלת מטעמו של מנהל הסיכונים התפעוליים, נטגרציה וסיכונים תפעולייםאי, יחידת יישומים -

  .ניטור ובקרת הסיכונים התפעוליים באופן בלתי תלוי ביוצרי הסיכון, מתודולוגיות למדידת

בשיתוף מנהל הסיכונים ופועלת ,  חבר כגורם בקרה בלתי תלוי בפורום לניהול סיכונים תפעוליים התפעולייםבקר סיכונים -

  .התפעוליים לשיפור סביבת הבקרה

  

  דיווח על החשיפה לסיכונים תפעוליים. ט

 להוראות ניהול בנקאי 339הרבעוני כנדרש בהוראה " מסמך החשיפות"החשיפות לסיכונים תפעוליים מרוכזות ומדווחות ב

  . תקין

  .בהנהלה ובדירקטוריון, אחת לרבעון, מסמך החשיפות נדון

 מנהל מונהבבנק לכל תהליך מרכזי , י תהליכים"ות הטמעת מתודולוגיית חברת האם ומעבר לניהול סיכונים עפבעקב

  .תהליך האחראי לבקרה ומיזעור הסיכונים התפעוליים בתהליך ודיווח למנהל הסיכונים התפעוליים

  

  ניהול על בסיס קבוצתי של הסיכונים התפעוליים. י
  
  . האםהחברהמדיניות  לע הסיכונים התפעוליים ומתודולגיית הניהול  את מדיניות ניהולמבססהבנק 

  

  דיווח על החשיפה לסיכונים תפעוליים. יא

  להוראות ניהול בנקאי339הרבעוני כנדרש בהוראה " מסמך החשיפות"החשיפות לסיכונים תפעוליים מרוכזות ומדווחות ב

  .נוסטרו וניהול סיכונים ובמליאת הדירקטוריון,תפעולבוועדת , בהנהלה, אחת לרבעון, מסמך החשיפות נדון. תקין
  

  ניהול הסיכונים המשפטיים והרגולטוריים

  כללי. א

סיכון להפסד כתוצאה , סיכון משפטי מוגדר בבנק כסיכון הנובע מאי קיומן של הוראות דין לרבות הוראות רגולטוריות

ייעוץ משפטי מול /בעים מפעילות ללא גיבוי משפטיסיכונים הנו, מהעדר אפשרות לאכוף באופן משפטי קיומו של הסכם

סיכונים הכרוכים בהליכים משפטיים וכל סיכון אחר העלול לחשוף את הבנק לדרישה , או צדדים נוספים/ספקים ו, לקוחות

  .או תביעה משפטית

  

  מדיניות וניהול הסיכון המשפטי והרגולטורי. ב

המדיניות מוגשת . לניהול הסיכון המשפטי ובהתאמה לצרכי הבנקהבנק פועל על בסיס ובהתחשב במדיניות הקבוצתית 

  . מיפויו ומיזעורו, הדרכים לאיתורו,  במסגרתה מתואר הסיכון המשפטי-לאישור ההנהלה והדירקטוריון מדי שנה 

ת שמרנית הבנק ינקוט במדיניו. ולא כמותיים) "סיבולת סיכון"(תאבון הסיכון המשפטי בבנק מוגדר בקריטריונים איכותיים 

בכל הנוגע לסיכון שמקורו , של סיבולת סיכון נמוכה ביחס לקשירת הסכמים והתחייבויות משפטיות ושל אפס סובלנות

  .משמעותיות או צרכניות, בהפרה של הוראות דין פליליות

על פי . ביהםפועל הבנק לאיתור מראש של סיכונים משפטיים הכרוכים בתהליכים השונים על כל של, במסגרת ניהול הסיכון

שירות חדש או פעילות חדשה ואף עורכת את מכלול המסמכים /מתכונת זו בוחנת הלשכה המשפטית של הבנק כל מוצר

כן נוקט . שירות או פעילות במגמה למזער את הסיכון המשפטי ככל האפשר/הכרוכים באותו מוצר, ככל שנדרש, המיוחדים

צעות סקר סיכונים במסגרת סקר הסיכונים התפעוליים הקשורים לעבודת לרבות באמ, הבנק באמצעי איתור ומיפוי שוטפים

  .הלשכה לייעוץ המשפטי ובאמצעות תהליכי הפקת לקחים לשם מניעת הישנות הסיכון

, בתקינה ובפסיקה, בחקיקה, הלשכה המשפטית של הבנק מקיימת מעקב שוטף אחר ההתפתחויות בהוראות הדין
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הבנק פועל למזעור הסיכונים על בסיס התפתחויות אלו . פת של יחידות הבנקהעשויות להשליך על הפעילות השוט

עדכונים נדרשים במערך המסמכים המשפטיים , על פי הצורך, הלשכה המשפטית עורכת, כמו כן. ובהתאם להשלכותיהן

וים מנחים או ק/ובחוות דעת משפטיות המהוות בסיס להתקשרויות ו, אם לא שונו על ידי חברת האם, שבשימוש הבנק

למעט נהלים עצמאיים , י חברת האם"המבוססים על הנהלים המופצים עבנוסף נקבעים בבנק נהלים . לפעילויות שונות

ונעשות הדרכות שוטפות ליישומם תוך שימת דגש על הנושאים המשפטיים הכרוכים בפעילות בנושאים היחודיים בבנק 

  .הבנק

  

  גולטורייםדיווח על החשיפה לסיכונים משפטיים ור. ג

 להוראות ניהול 339הרבעוני כנדרש בהוראה " מסמך החשיפות"החשיפות לסיכונים משפטיים מרוכזות ומדווחות ב -

  .נוסטרו וניהול סיכונים ובדירקטוריון, בוועדת תפעול, בהנהלה, אחת לרבעון, מסמך החשיפות נדון. בנקאי תקין

מועבר למנהלת הסיכונים המשפטיים , יעה או התממשות סיכון תפעוליכגון תב, בעת אירוע מהותי בעל אפיונים משפטיים -

מנהלת הסיכון המשפטי ממליצה לגורמים העסקיים לפי הצורך על האמצעים שיש לנקוט על מנת . דיווח ביחס לאירוע

הביקורת בעובדי , המשפטיתבעורכי דין בלשכה לצמצם את מידת החשיפה לסיכון המשפטי שנוצר ונעזרת לשם כך 

  .ל" אירועים מהותיים מדווחים באופן מיידי למנכ.בהתאם לצורך, קצין הציות ועובדי הבנק הרלוונטיים, הפנימית

  

  ניהול על בסיס קבוצתי של הסיכונים המשפטיים והרגולטוריים. ד

דרת  הגוובאחריות,  המשפטי של החברה האם פועל כיחידת המטה של הקבוצה בנושא ניהול הסיכונים המשפטייםמערךה

  . מדיניות ניהול הסיכונים המשפטיים הקבוצתיים

את מדיניות החברה האם בכל הנוגע לניהול הסיכונים , בשינויים המחוייבים, הונחו ליישם, חברות הבנות והבנק בינהן

הן דיווח פרטני ,  המשפטי של החברה האם ולדווח להראש המערךלקבל את ההכוונה המקצועית של , המשפטיים כאמור

  .על סיכונים משפטיים שאותרו על ידן,  הצורך והן דיווח תקופתילפי

  

  ניהול סיכוני ציות

  כללי. א

 של הפיקוח על הבנקים מחייבת את הבנקים לפעול לקיום ההוראות הצרכניות החלות על 308הוראת ניהול בנקאי תקין 

  .יחסי הבנק עם לקוחותיו

לרבות הוראות רגולטוריות צרכניות המחייבות את , אות דין צרכניותסיכון ציות על פי הוראה זו נובע מאי עמידה בהור

  .הוראות חוק ורשויות אשר חלות על יחסי הבנק עם לקוחותיו,  דהיינו-התאגיד הבנקאי 
  
  מדיניות. ב

עיקרי תוכנית הציות כוללים . דירקטוריון הבנק מאשר וקובע אחת לשנה את תוכנית העבודה של מחלקת הציות של הבנק

את הכלים והאמצעים לשם בקרה ותמיכה שוטפת בנושא הציות ואת מנגנוני ,  תפקידי ותחומי האחריות של קצין הציותאת

  .הדיווח לשם אכיפת הציות
  
  ניהול החשיפה. ג

 אשר אחראי גם ליישום החקיקה הקשורה במניעת הלבנת הון ומימון , כפוף למנכל ,לשם קיום ההוראה מונה קצין ציות -

  .טרור

 אחראית על ריכוז הבקרה בבנק לציות להוראות צרכניות בהתאם לתכנית הציות ותוכנית העבודה השנתית ידת הציותיח

כמו גם ביצוע , על ידי בחינת מוצרים חדשים ואו פעילויות חדשות, ולדיווח על ליקויים או פערים לכל מדרג הסמכויות בבנק

 תואמים את ההוראות הרגולטוריות השונות בתחום הצרכני ובתחום בקרות שוטפות על מוצרים ופעילויות קיימות כי הם

  .טרם פרסומם, לקוח-בוחנת היחידה חוזרים ונהלים חדשים בהיבטי יחסי בנק, כחלק מתפקידה. איסור הלבנת ההון

 אחר שינויים בחקיקה, בסיוע הלישכה המשפטית, היחידה בודקת את קיום ההוראות הצרכניות ועוקבת באופן שוטף -

  .בזיקה להוראות צרכניות, ובהוראות רגולטוריות

   . חמש שניםסקר תשתיות ומיפוי הוראות צרכניות מדיעל הבנק לערוך , 308בהתאם לנוהל בנקאי תקין  -

בנק  על סקר תשתיות של נסמך הבנק) 2006(העברת השליטה בבנק מבנק הפועלים לבנק הבינלאומי עד למועד 

ממועד הסבת מערכות המחשב של הבנק מאלו של בנק הפועלים לאלו של הבנק .  2003 אשר בוצע בשנת הפועלים

  . האםעל ידי החברה על סקר התשתיות אשר נערך  הבנק נסמך , 2010הבינלאומי במאי 

  : לצד קצין הציות פועלים -
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  וח או טיפוללזהות ולאתר אירועים המצריכים דיו, בין היתר, אשר מתפקידם, אמני ציות בכל אחד מסניפי הבנקנ

  .מיוחד של היחידה

  .ועדת תיאום לאכיפת הציות אשר כוללת נציגים של יחידות הבנק השונות

  .ביחידה לפניות הציבור ובלשכה המשפטית,  הביקורת הפנימית של הבנקמטהמסתייעת המחלקה ב, כמו כן -

  .ם ימי עיון והדרכות לסניפיםבבנק מבוצעים תהליכי הטמעה שוטפים בנושא הציות להוראות צרכניות על ידי קיו

  

  דיווח על החשיפה. ד

הדיווח המפורט כולל סיכום פעילות . אחת לרבעון מדווח קצין הציות להנהלת הבנק על פעילותו במהלך הרבעון שחלף -

פרטים ביחס להפרות של הוראות צרכניות שזוהו במהלך התקופה המדווחת והמלצות לגבי , פירוט המלצות, המחלקה

  .שיש לנקוט בגין ההפרות ומניעת הישנותן והיערכות הבנק ליישום הוראות צרכניות חדשות אם היו כאלהצעדים 

פרטים על הפרות של הוראות , המלצות, בין היתר, הדיווח כולל .אחת לשנה לפחות מדווח קצין הציות לדירקטוריון הבנק -

  .תוכנית עבודה שנתית לשנה הבאה, ותצרכניות אשר זוהו במהלך התקופה והצעדים שננקטו לטיפול בהפר

  .ל על כל הפרה מהותית של הוראה צרכנית"קצין הציות מדווח מיידית למנכ, בנוסף -

  ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ומימון טרור

  כללי. א

ים על הבנק הינם הסיכונים להטלת עיצומים כספיים משמעותי") הלבנת הון"להלן (סיכוני איסור הלבנת הון ומימון טרור  -

לאור אי עמידה בהוראות החוק בנושא מניעת הלבנת הון ואיסור מימון טרור וכן הסיכון להיווצרותה של אחריות פלילית של 

התממשות עבירה על הוראות הדין בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור עשויה לגרור , בנוסף. התאגיד ועובדיו

  .התממשות של סיכון מוניטין

את החוק לאיסור , בין היתר, בנקאי חלות הוראות שונות במסגרת מניעת הלבנת הון ומימון טרור הכוללותעל המגזר ה -

, 411הוראת ניהול בנקאי תקין , תקנות איסור מימון טרור, צו איסור הלבנת הון, החוק לאיסור מימון טרור, הלבנת הון

  .חוזרים שונים ועוד

  

  מדיניות. ב

אשר עקרונותיו נגזרים ממסמך , הבנקסמך מדיניות איסור הלבנת הון ומימון טרור של דירקטוריון הבנק מאשר את מ

  .המדיניות הקבוצתי

  

  ניהול החשיפה. ג

. אשר מופקדת על יישום הוראות הדין בנושא זה ועל הטמעתן, בבנק פועלת יחידה למניעת הלבנת הון ומימון טרור -

  . המכהן אף כקצין הציות של הבנק,בראש היחידה עומד הממונה על איסור הלבנת הון

   :בין היתר, תפקידי האחראי על ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ומימון טרור כוללים -

יפול בדיווחי הסניפים על פעילות בלתי רגילה בחשבונות המתנהלים בבנק והעברת דיווחים על פעולות בלתי רגילות ט -  

  . לרשות לאיסור הלבנת הון

במטרה לאתר , על פעילות הסניפים באמצעות המערכות הממוכנות והדוחות אשר בשימוש המחלקהפיקוח ובקרה  - 

  .פעילות בלתי רגילה בחשבונות המתנהלים בבנק

, באופן שוטף, וכן רענון הידע בנושא, של דרישות וחובות איסור הלבנת הון ומימון טרור בקרב העובדים הטמעה ויישום - 

  .ל הרבדיםבאמצעות למידה ארגונית בכ

נאמני ציות המשמשים גם בסניפים ובחטיבה העיסקית לשם יישום החוק והטמעה קפדנית של הוראותיו מינה הבנק  -

  .כנאמני איסור הלבנת הון האחראים על הפעילות השוטפת למניעת הלבנת הון ומימון טרור בהתאם למדיניות ולנהלים

מנהל מטה : בין חברי הצוות. או על פי הצורך/מתכנס אחת לרבעון וה, פועל בבנק צוות איסור הלבנת הון, לצד הממונה

עיקר . נאמן הציות של החטיבה העסקית, נציג מטה הביקורת, נציג הלשכה המשפטית, הסניפים בחטיבה הקמעונאית

תרו בבנק תפקידי הצוות כוללים החלטה על הצורך בדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון על פעילות בלתי רגילה ואירועים שאו

  .וכן דיון בחשבונות בהם קיימת פעילות מורכבת על מנת לבחון ולקבל החלטה בדבר הצעדים שעל הבנק לנקוט

הרצאות בסניפים עצמם וכן השתלמויות , כנסים למנהלים,  לכל נאמני איסור הלבנת הון מפעם לפעםהבנק עורך ימי עיון -

מקיים הבנק מבדק שנתי לבחינת , בנוסף. דרכה של הבנקוהדרכות לכלל העובדים במסגרת הקורסים במחלקת הה

  .מהלכי ההדרכה שבוצעו הגבירו את המודעות לנושא. הטמעת הוראות החוק בקרב העובדים
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הבנק נוקט באופן שוטף במהלכים לאיתור וטיוב נתונים באמצעות דוחות בקרה המופצים לסניפים בצירוף הנחיות  -

  . מתאימות

ת מעקב אחר עדכוני חקיקה ווידוא מסירתם לאחראי על ניהול סיכוני איסור הלבנת הון וכן למתן הלשכה המשפטית מבצע -

  .לקיום חובות האחראי ופעילות היחידה והבנק, תמיכה משפטית ככל שזו נדרשת על ידי האחראי

  

  דיווח על החשיפה. ד

הדיווח המפורט כולל . מהלך הרבעון שחלףאחת לרבעון מדווח הממונה על איסור הלבנת הון להנהלת הבנק על פעילותו ב

  .בין היתר התייחסות למוקדי סיכון שאותרו על ידי האחראי ודרכי הטיפול בהם

  . ל על איתור מקרים מהותיים"למנכעל איסור הלבנת הון מדווח הממונה , בנוסף

  פרוט , סיכום פעילות היחידה, תרבין הי, הדווח כולל.  לדירקטוריון הבנקהממונה על איסור הלבנת הון אחת לשנה מדווח 

   וכן תכנית פרטים ביחס להפרת הוראות צרכניות אשר זוהו במהלך התקופה המדווחת והצעדים שננקטו לטיפול בהפרות,המלצות

  .עבודה שנתית
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  :ה בהםלהלן דרוג גורמי הסיכון שפורטו לעיל בהתאם להשפעת הסיכון הכוללת הגלומ

  

  
  

  גורם הסיכון

  
  

  תאור הסיכון

  
  השפעת 

  הסיכון הכוללת

  השפעה כוללת של 
  סיכוני אשראי

סיכון לפגיעה ברווחי הבנק ובהונו הנובע מאי יכולת של חייבים לעמוד 
  .בהתחייבויותיהם

  
  בינונית

  סיכון בגין איכות
  לווים ובטחונות

הבטחונות ואפשרות סיכון הנובע מפגיעה ביכולת ההחזר השוטפת ומהיקף 
  .מימושם בזמן סביר ותוך אבדן ערך ועלות מינמליים

  
  בינונית

  סיכון בגין ריכוזיות
  ענפית

  ,השפעות שיש לגורמי סיכון משותפים על ענף משק בעל מאפיינים דומים
  .על האפשרות לפגיעה ברווחי הבנק והונו

  
  נמוכה

  סיכון בגין ריכוזיות
  קבוצת לווים /לווים

  ש לגורמי סיכון משותפים ללווים בעלי קשרי בעלות משותפיםהשפעות שי
  .על האפשרות לפגיעה ברווחי הנק ובהונו

  
  נמוכה

  השפעה כוללת של 
  סיכוני שוק

  .סיכון לפגיעה ברווחי הבנק ובהונו כתוצאה משינוי בשווקים בהם פועל הבנק
  

  נמוכה

  נמוכה  שינויים בשיעור הריבית בשוקסיכון לפגיעה ברווחי הבנק ובהונו כתוצאה מ  סיכון ריבית 

  נמוכה  חשיפה לפגיעה ברווחים ובהון כתוצאה משינוי בשיעור האינפלציה  סיכון אינפלציה

  חשיפה לפגיעה ברווחים ובהון כתוצאה משינוי בשערי החליפין של  סיכון שער חליפין
  .מטבעות שונים בהם מושקע הון הבנק

  
  נמוכה

  נמוכה  .פסד כתוצאה מירידת ערכם של מניותסיכון לה  סיכון מחירי מניות

  סיכון לפגיעה ברווחי הבנק ובהונו כתוצאה מאי יכולת לעמוד בהתחייבויות  סיכון נזילות
  .העומדות לפרעון

  
  נמוכה

  בתפקוד, הסיכון לפגיעה ברווח ובהון כתוצאה מכשל בתהליכים  סיכון תפעולי
  .או אירוע חיצוני, כח אדם

  
  בינונית

  .סיכון להפסד כתוצאה מהעדר אפשרות לאכוף באופן משפטי קיומו של הסכם  טיסיכון משפ
  

  נמוכה

  בינונית  .סיכון לפגיעה ברווחים או בהון כתוצאה מחקיקה פוגעת  סיכון רגולטורי

  ,סיכון לפגיעה ברווח או בהון כתוצאה מפגיעה בתדמית הבנק אצל לקוחותיו  סיכון מוניטין 
  .אצל גופים הקשורים עימו

  
  נמוכה

  סיכון ריכוזיות
  קבוצת לקוחות

  

  סיכון לפגיעה ברווחים כתוצאה מהתנהלות מאורגנת של קבוצת לקוחות
  .בקביעת מחירי השירות הבנקאי

  
  בינונית 

  

   בוצעה הסבת מערכות התפעול של הבנק מאלו של בנק הפועלים 2010של שנת , במהלך הרבעון השני

  .השינויים העיקריים בעקבות ההסבה ראה בפרק שירותי תפעולפרטים על . לאלו של הבנק הבינלאומי

סיכון ההסבה שהוגדר כסיכון לפגיעה ברווח ובהון הנובע מפגיעה ביכולת לספק שרות וביכולת ניהול המידע והוגדר כסיכון 

וצאות ההסבה הסיכון התפעולי בטבלה דלעיל כולל את הסיכון הנובע מת. גבוה אינו כלול יותר ברשימת הסיכונים דלעיל

  .את השפעת השינוי במערכות התפעול על החשיפה לתקלות ולטעויות, בין השאר, המשקף
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  IIבאזל 
  
  קער. א

 את המלצותיה 2006 פרסמה ביוני ")II באזל "-להלן (ועדת באזל בנושא התכנסות בינלאומית למדידת הון ולתקני הון 
  .רכזיים בכל מדינהבהתאם להנחיות של הבנקים המ, שאמורות להיות מיושמות

  : נדבכים בהתייחס לכל אחד מסוגי הסיכונים3וכוללות , סיכוני שוק וסיכונים תפעוליים, ההנחיות מתייחסות לסיכוני אשראי
  .על פי הגישות השונות,  דרישות הון מזעריות- נדבך ראשון 

הבקרה , מערכי הפיקוח ,הבנקביחס לפרופיל הסיכונים של ההון להערכת נאותות  תהליך הערכה פנימי -נדבך שני 
המפקח על הבנקים מצפה מהתאגידים הבנקאיים ליישם תהליך פנימי הולם . וסביבתו העסקית, והביקורת שמיישם הבנק

קיום , בין היתר, ל כולל"הנ. ומציג את נאותות ההון אל מול הסיכונים שזוהו, המשלב רכיבים מרכזיים של תכנון וניהול ההון
מתודולוגית סדורה  מסגרת ועיגוןביקורת הבקרה ושיפור ושדרוג מערכי ה, ליישום ממשל תאגידיתהליכים פנימיים 

התהליך כולל גם סיכונים שאינם נכללים . כחלק מתהליך בחינת הנאותות ההונית, סיכוניםהחשיפה למכלול ההערכת ל
  .ועוד, סיכון רבית בתיק הבנקאי, ריכוזיות אשראי:  לרבות-בנדבך הראשון 

  . דרישות הגילוי והדיווח לציבור- משמעת שוק -ך שלישי נדב
  
  הוראות בנק ישראל.  ב
  

הוראת  ”-להלן (” מסגרת עבודה למדידה והלימות הון”:  פרסם בנק ישראל הוראת שעה בנושא2009 בינואר 5ביום 

ית למדידת הון ולתקני המבוססת על המלצות ועדת באזל בנושא התכנסות בינלאומ " )IIהוראת השעה באזל ”או , ”השעה

  .2006שפורסמו בספטמבר , הון

    . 2009 בדצמבר 31לפי הוראת השעה יישום ההוראה חל ביום 

השונות במסגרת פרסום הוראות ניהול בנקאי תקין חדשות  II  איגד בנק ישראל את הנחיות באזל 2010בחודש יוני 

  . להלן7כמפורט בסעיף 

  :אשר נציין להלן את העיקריים שבהם, יוטות להתייעצות ופרסומים שונים המשיך בנק ישראל לפרסם ט2010שנת ב
  

אימוץ החלופה של משקל סיכון נחות ברמה אחת ממשקל הסיכון שנגזר : משקל הסיכון לחובות של תאגידים בנקאיים .1  

  .התאגיד הבנקאי על פני משקל סיכון בהתאם לדירוג, מדירוג המדינה

כחלק ממאמצי הפיקוח על , 2009 תרגום של מסמך ועדת באזל מחודש מאי - בחני קיצוןניהול נאות ופיקוח על מ .2  

   .הבקרה והממשל התאגידי, הבנקים לפעול לשדרוג מערך ניהול הסיכונים

יסווג כחבות של תאגיד , המיועדת לבנות עשר יחידות דיור ומעלה,  אשראי שהועמד לקבוצת רכישה-קבוצות רכישה 3. 

את עקב כך שאשראי שנלקח במסגרת קבוצות רכישה כרוך בסיכונים נוספים מעבר לסיכון בהעמדת וז, ן”בענף הנדל

לאחר (הן לחברי הקבוצה והן לתאגיד הבנקאי המממן פעילות זאת עד למסירת הדירות לדיירים ,  ”סטנדרטי”אשראי לדיור 

  ).מכן הופך לאשראי לדיור

עד להתאמת ההוראות לשינויים שפורסמו על ידי  ועדת באזל בנושא , יים בתקופת הבינ-מדיניות הון לתקופת ביניים . 4 

כהגדרתו ,  ליחס הון ליבה2010 בדצמבר 31-על תאגיד בנקאי לאמץ יעד ל, ”חיזוק העמידות של הסקטור הבנקאי”

אם תאגיד בנקאי לא יחלק דיבידנדים , בהיעדר אישור מראש מהמפקח על הבנקים. 7.5%לפחות של , בהוראת השעה

  .ל או אם חלוקת הדיבידנד תגרום לכך שלא יעמוד ביעד”אינו עומד ביעד הנ

 7 כמפורט בסעיף 202על פי הוראת ניהול בנקאי - דיבידנד לאחר תאריך המאזן -מסגרת עבודה למדידה והלימות הון . 5  

שהוצע או שהוכרז לאחר תאריך לא יכלול דיבידנד , אשר נכלל בהון של תאגיד בנקאי, סעיף עודפים, נקבע כי מעתה, להלן

  . המאזן

 בנק ישראל מבקש שרואי החשבון יערכו בדיקה בנושא נאותות -בדיקה בנושא נאותות הדיווח לפיקוח על הלימות ההון . 6 

 במאי 1יש להגיש לפיקוח על הבנקים את הממצאים עד ליום . 2010 בדצמבר 31הדיווח לפיקוח על הלימות הון לתאריך 

2011.  

 פורסם חוזר של המפקח על הבנקים אשר קובע הוראות ניהול בנקאי תקין חדשות בנושא מדידה 2010וני חודש יב. 7 

  .והלימות הון

נוסח מסגרת העבודה פוצל . ”מסגרת עבודה למדידה והלימות הון”ההוראות ממזגות אליהן את תוכן הוראת השעה בדבר 

  :כדלהלן, להוראות ניהול בנקאי תקין חדשות

  ;תחולה וחישוב דרישות,  מבוא- 201את ניהול בנקאי תקין הור -

  ; רכיבי ההון- 202הוראת ניהול בנקאי תקין  -

  ; אופן חישוב ההון הנדרש בגין סיכון אשראי לפי גישה     סטנדרטית- 203הוראת ניהול בנקאי תקין  -
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  ; גישת הדירוגים הפנימיים אופן חישוב ההון בגין סיכון אשראי לפי- 204הוראת ניהול בנקאי תקין  -

  ; הטיפול בעסקאות איגוח- 205הוראת ניהול בנקאי תקין  -

  ; אופן חישוב דרישות ההון בגין סיכון תפעולי- 206הוראת ניהול בנקאי תקין  -

  ; אופן חישוב דרישות ההון בגין סיכון שוק-  208הוראת ניהול בנקאי תקין   -

  ;)הנדבך השני( ייםהבנקא ת לתהליך הערכת נאותות הלימות ההון בתאגידים הנחיו- 211הוראת ניהול בנקאי תקין  -

  )דרישות גילוי(המתווה את ההוראות והציפיות בנוגע למשמעת השוק , הנדבך השלישי, חלק נוסף

  .מוזג לתוך קובץ הוראות הדיווח לציבור
  
  הבנק הערכות.  ג
  

  .2009 בדצמבר 31החל מיום   II את הוראת באזל הבנק החל ליישם,  לפי הוראות בנק ישראל-  הנדבך הראשון

  .  הבנק מיישם בשלב זה את הגישה הסטנדרטית לפי הוראות בנק ישראל- סיכוני אשראי 

  ). BIA( הבנק החליט ליישם את הגישה הבסיסית -סיכונים תפעוליים 

 של הקצאת ההון הנדרשת בגין במסגרת זו נבחן הצורך בחישוב.  הבנק בחר ליישם את הגישה הסטנדרטית-סיכוני שוק 

  . הסיכון הספציפי בתיק הסחיר
  

, פי הנחיית המפקח על הבנקים פטורות החברות הבנות הבנקאיות של הבנק הבינלאומי  והבנק בכללן- על- הנדבך השני

ולם עליהן לבצע תהליך פנימי  אICAAP)-תהליך ה(מהגשת מסמך המרכז את ממצאי תהליך בחינת הנאותות ההונית 

תהליך זה נועד להבטיח קיום רמה הולמת של אמצעים הוניים שתתמוך בכלל הסיכונים . לבחינת הנאותות ההונית

לרבות בהתחשב בתוכניות אסטרטגיות עתידיות וזאת מעבר לדרישות ההון המינימאליות שעל , הגלומים בפעילות הבנק

  .הבנק להחזיק בהתאם לנדבך הראשון
 ומשברים שפל מצבי בעת אמצעים הוניים בכדי להתגונן די לבנק יש לבחון האם, שניה הנדבך במסגרת נדרש, בנוסף

תרחישי הקיצון מהווים כלי . (Stress Tests and Stress Scenarios)הבנק  על ולהשפיע להתרחש כלכליים העלולים
  . הנאותות ההונית אליה נדרש הבנק בהערכת חשוב

 של התאגידים הבנקאיים במסגרת ICAAP -הליך סקירה והערכה של הנדרש הפיקוח על הבנקים  לבצע ת, במקביל
 .על מנת לקבוע אם  ההון ויעדי ההון  הולמים , SREP (Superviory Review and Evaluation Process (- תהליך ה

ידי במסגרת סקירה זו  עשוי הפיקוח לדרוש מן הבנק תוספת הון או צעדי תיקון לרבות בדרך של חיזוק הממשל התאג
  .ניהול הסיכונים והבקרות הפנימיות

  
 אישרו ההנהלה והדירקטוריון של הבנק את המסמך המרכז את ממצאי תהליך בחינת 2011פברואר במהלך חודש 

בחברה תשתית תהליך הנאותות ההונית שאושרה . 2010 ביוני 30-על בסיס נתוני ה) ICAAP-המסמך (הנאותות ההונית 
   .הבנק בהתאמות הנדרשות ועל בסיס פרופיל הסיכון הספציפי של בבנקנימי שבוצע  שימשה בסיס לתהליך הפהאם

העסקית  להלום את פרופיל הסיכון בפעילותו מנת על ממנו הנדרשת ההון העריך הבנק את רמת, במסגרת תהליך זה
  .כונים וצרכי ההון בגינם הינו תוצר של מגוון תהליכים שבוצעו בבנק להעמקת זיהוי הסיהמסמך .ובזו המתוכננת  הנוכחית
חשוף הן  הוא אליהם בסיכונים לתמוך הון יש די שלבנק כך על שביצע הבנק מצביעות הנאותות ההונית הערכת תוצאות

  .במהלך עסקים רגיל והן תחת תרחישי קיצון
יחס  לא יפחת ) SREP-תהליך ה(בדיקת הנאותות על ידי הפיקוח  החליט דירקטוריון הבנק כי עד להשלמת תהליך כמו כן

- לא יפחת מ) הון הליבה( החליט דירקטוריון הבנק כי יחס ההון הראשוני 2010בחודש יולי . 13%-ההון הכולל של הבנק מ
7.5% .  

  
  :כחלק מהיערכות הבנק ליישום ההוראה ביצע הבנק את הפעולות והמהלכים כמפורט

  
  :עריכת סקרי פערים ובניית מפת הפערים של הבנק

ידי הפיקוח על הבנקים בבנק -כפי שנדרש על  BIS עקרונות ה14 -את ביצועם של סקרי פערים ביחס להבנק השלים - 

  .ישראל

כך שביחס לכל פער שיהיה משותף לחברה , ככל הניתן, מתודולוגית סגירת הפערים שגובשה הינה מתודולוגיה קבוצתית- 

  .יועבר ליישום בבנק בהתאמות ובשינויים המתבקשיםהפתרון לסגירת הפער יגובש ויותווה ברמת הקבוצה ו, האם ולבנק

  .הבנק ביצע התאמות במדיניות ניהול הסיכונים בתחומים שונים ובנהלים על בסיס הפערים שזוהו בסקרים- 

  .לסגירת הפערים שזוהו בסקרי הפערים, הנהלת הבנק אישרה תכנית עבודה תלת שנתית מונחית שיקולי הון- 

  פורט של דרישות הגילוי הכלולות בהוראת השעה בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון  דיווח מ-  הנדבך השלישי
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  עמוד גילוי איכותי  עמוד גילוי כמותי  טבלה' מס  

  תחולת היישום  145  - 1טבלה   .1
 189  מבנה ההון-לדוחות הכספיים  12ביאור     דוח על השינויים בהון העצמי 2טבלה  .2
 נכסי סיכון ודרישות הון -הלימות ההון   .א  3טבלה   .3

סיכוני שוק וסיכון , בגין סיכוני אשראי
                                                 תפעולי

 -חות הכספייםא לדו' א12ביאור   .ב
הלימות הון לפי הוראות המפקח על 

                                                הבנקים

  
  

56  
  

190  

   IIבאזל 

',  א4טבלה  .4
 'ב

סך כל חשיפות סיכון אשראי ברוטו וחשיפה 
ברוטו ממוצעת במשך התקופה ממוינות 

  לפי סוגים עיקריים של חשיפת אשראי

58  

 ניהול -פרק מדיניות ניהול סיכונים   .א
  סיכוני אשראי

מדיניות חשבונאית ואומדנים בנושאים   .ב
 הפרשה לחובות מסופקים - קריטיים

  וסיווג חובות בעייתיים

56-58  
  
  

44,48-52 

התפלגות החשיפה לפי סוג ענף או צד  'ג 4טבלה  
ממוינת לפי סוגים עיקריים של , נגדי

  59  חשיפות אשראי

- 

 
פיצול כל התיק לפי יתרת תקופה חוזית  'ד 4טבלה  

ממוין לפי סוגים עיקריים של , לפרעון
  62   אשראיחשיפת

- 

 
  .יתרות הפרשות ספציפיות וכלליות 'ה 4טבלה  

 סיכון האשראי הכולל לפי -' תוספת ה
  130-131  משק ענפי

- 

 
: תנועה ביתרת הפרשה לחובות מסופקים 'ו 4טבלה  

 הפרשה -לדוחות הכספיים  ' ד4באור 
  183  מסופקים לחובות

- 

 
לגבי התיקים גילוי , סיכון אשראי  5טבלה   .5

המטופלים בהתאם לגישה הסטנדרטית 
  60-61  לפני ואחרי הפחתות סיכון

 הקצאת ההון בגין -ניהול סיכוני אשראי 
  סיכוני אשראי

  
  

56 
גילויים בגישה : הפחתת סיכון אשראי  7טבלה   .6

  63  הסטנדרטית
 מדיניות ניהול מערך -ניהול סיכוני אשראי 

 62-63  הבטחונות
גילוי כללי לגבי חשיפות שקשורות לסיכון   8ה טבל  .7

  אשראי של צד נגדי

67  

  ניהול סיכוני אשראי צד נגדי  .א
 מדיניות ניהול -ניהול סיכוני אשראי   .ב

  מערך הבטחונות

66-67  
  

62-63 
 גילוי של תאגידים בנקאיים -סיכון שוק   10טבלה   .9

  68  המשתמשים בגישה הסטנדרטית
     של סיכוני שוקהחשיפה והניהול

74-68 
  76-79  ניהול הסיכונים התפעוליים    -  12טבלה   .10

  דיון בגורמי סיכון. א    -  13טבלה   .11
מדיניות חשבונאית ואומדנים בנושאים  .ב

 - שווי הוגן של ניירות ערך -קריטיים 
  ירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני

-  
  
  

47-48 
12.  

 

  14טבלה 
  

  בתיק הבנקאיסיכון רבית 
  

72-73  
 

 -החשיפה והניהול של סיכוני שוק 
 71-73    ברבית חשיפה
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  פעילות הבנק בשוק ההון
  
מפעילות במכשירים , מניירות ערך זרים, א"ע בבורסה בת"הכנסות הבנק בשוק ההון מתבססות על פעילות לקוחותיו בני

   .פיננסים הנסחרים בבורסה ועמלות הפצה בקרנות נאמנות
 12.3 -ח בהשוואה ליתרה של כ" מיליארד ש13.4 - הסתכם תיק ניירות הערך למשמרת בכ2010 בדצמבר 31 -ביום

  .2009 בדצמבר 31ח ביום "מיליארד ש
  

  לקוחות נבחרים
  .  התרחב השירות שנותנת היחידה ללקוחות נבחרים והוא מקיף את כל סניפי הבנק2010בשנת 

שירותי יעוץ ללקוחות נבחרים בעלי עושר פיננסי גבוה אשר מעונינים בפעילות דינמית היחידה ללקוחות נבחרים נותנת 
  . ביחידה יועצים מקצועיים אשר נותנים ללקוחות שירות אישי ומקצועי בהשקעות. בשוק ההון

  
  מ"חברה לניהול תיקי השקעות בע" אוצרות"

  . אם לרשיון הרשות לניירות ערךהחברה עוסקת בניהול תיקי השקעות ללקוחות פרטיים ומוסדיים בהת
  .8%  בשיעור של2010סך הנכסים בתיקי ההשקעות של לקוחותיה גדל בשנת 

–ח  בהשוואה ל " מיליון ש14.6-הסתכם ב 2010 בדצמבר 31הון החברה ליום . 100%שיעור החזקת הבנק בחברה הוא 
   .2009 בדצמבר 31 ביום ח"ש מיליון 14.3

  
  וקרנות השתלמותשירותי תפעול  קופות גמל 

החל  ממועד זה ניתנים שירותי  .2010 עד לסוף חודש מאי  קופות גמל וקרנות השתלמות6 -  שירותי תפעול לנתןהבנק  
  .התפעול בפועל על ידי הבנק הבינלאומי

ן  מיליו0.8 - הסתכמו ב2010 בשנת  לתקופה בה נתנו שירותים אלה ג וקרנות השתלמות"הכנסות הבנק מדמי תפעול קופ
  .2009 בשנת ח"ש מיליון 1.9 -ח  בהשוואה ל"ש
   

  ייעוץ פנסיוני
  .  החל הבנק במתן שירות של יעוץ פנסיוני ללקוחותיו וללקוחות בנקים אחרים2008החל מן הרבעון השני של שנת 

וץ פנסיוני אשר הבנק משתמש במערכות לייע. לבנק יועצים פנסיוניים מנוסים ויועצים פיננסיים בעלי רשיון לייעוץ פנסיוני
  ). חברת האם(פותחו בבנק הבינלאומי 

  ).חברה בת של הבנק הבינלאומי(ף "י מת"שירותי התפעול ניתנים ע, המערכות שפותחו תומכות בייעוץ במערך הפנסיוני
  מיליון0.5 -ח בהשוואה ל"ש מיליון 1.5 - מסתכמות בכ2010הכנסות הבנק מדמי הפצה הנובעים מייעוץ פנסיוני בשנת 

  .2009ח בשנת "ש
  

  פעילות בבורסה לניירות ערך
  

הופסקה חברותו במסלקת הבורסה ובמסלקת , הבנק הבינלאומי למערכות מערכות התפעול של הבנק בעקבות הסבת 
  .הבנק הבינלאומיבאמצעות מתבצעת  לקוחותיו פעילות הסליקה של הבנק עבור עצמו ועבור .המעוף
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  משאבי אנוש 
  

  .עובדים בחברות בת ועובדי חברות כח אדם, עובדים זמניים, ת עובדי הבנק כוללת עובדים קבועיםאוכלוסיי
20102009

906902מספר משרות ביום 31 בדצמבר
    914913ממוצע שנתי של מספר המשרות

מעובדי הבנק בעלי השכלה  52%- כ.  שנים11.8 -הותק הממוצע הוא כ.  שנים39.4 - ובדי הבנק הוא כהגיל הממוצע של ע
  . מעובדי הבנק הם עובדים זמניים36.3% -כ. אקדמאית

  
  תכניות לפרישה מוקדמת

 ינלאומי  הוצעה לעובדים הבנק הבושילוב חלק מיחידות המטה עםעקב השינויים שחלו בעקבות הסבת מערכות המחשב 
  .  בהסכמת העובדים,תייתר  תכנית לפרישה מוקדמת  פרטניתשתפקידם ה

  מיליון 7.7- כ  2010 עלות התכנית בשנת. ₪ מיליון 14.2 - מוערכת בכ2010 -  ו2009עלות התכנית שנצברה בשנים 
   .ח"ש
  

  הכשרה מקצועית ופיתוח משאבי אנוש
 שירות ללקוח הינו מן היעדים החשובים של דע הנרכש במתןהרחבת הידע המקצועי בתחומי בנקאות ופיננסיים ושימוש בי

  .הבנק
מטרת ההכשרה המתבצעת בבנק הינה לפתח ולהדריך את העובדים והמנהלים בתחום המקצועי הניהולי וההתנהגותי 

  .ולהקנות את המיומנויות הנדרשות לעמידה ביעדים העסקיים של הבנק
ול השינוי בפרויקט הסבת מערכות הבנק והחברה האחות בנק מסד  במסגרת אחריות הבנק על מסלול ניה2010בשנת 

 2010היקף ההדרכה בשנת . הקדיש הבנק את עיקר תוכנית ההדרכה להדרכה והטמעה של מערכות הבינלאומי בבנק
 ימי 4,900- ביצע הבנק כ2009בשנת .  ימים לטובת הכשרה במערכות החדשות7,400מתוכם ,  ימים8,900-הסתכם ב

  .הדרכה
  

  ניוד עובדים 
 תכנית זו נותנת מענה להנחיות הפיקוח על הבנקים בנושא חובת ניוד .לניוד עובדים ומנהלים  תכנית רב שנתיתקבעהבנק 

לקידום ולניהול הקריירה של , להעשרה מקצועית, ורוטציה כחלק ממנגנון גידור הסיכונים של הבנק וכן לצרכי הבנק
 עובדים נוספים החליפו 87,  החליפו תפקידים במסגרת חובת ניוד עובדים עובדים31: 2010במהלך שנת  .העובדים

 הייתה שנה מורכבת לניוד עובדים על רקע הסבת המערכות 2010יודגש כי . תפקידים מסיבות של קידום ופיתוח קריירה
  .וסכסוך העבודה

  
  מדיניות התגמול לנושאי המשרה בבנק

מטרת . ן דירקטוריון הבנק במדיניות התגמול ובמתודולוגיה ליישומהד, 2009בהתאם להוראות המפקח מחודש אפריל 
לשמר ולתגמל מנהלים והישגיות וליצור זהות אינטרסים של המנהלים עם הבנק , המדיניות לאזן בין הרצון לעודד מוטיבציה

  .לטווח הארוך ובין הצורך למנוע לקיחת סיכונים מופרזת
. והיא חלק ממדיניות קבוצתית שגובשה בשיתוף החברה האם, נהלת הבנקל הבנק וחברי ה"המדיניות מתייחסת למנכ

  . בנוסף אישר הדירקטוריון כמידי שנה את מדיניות התגמול לכלל עובדי הבנק
אושרה בדירקטוריון והועברה להערות אחרונות של המפקח על ל הבנק ולחברי ההנהלה " למנכתהמדיניות המתייחס

  .הבנקים
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  כמי עבודה קיבוציים עבודה והסחסי י

ועד העובדים הארצי  -  עם נציגות העובדים 1965יחסי העבודה בבנק מוסדרים באמצעות הסכם קיבוצי מורחב שנחתם ב 
חברי הנהלת הבנק ומספר מצומצם . ומתעדכן מדי תקופה בהסכמי שכר שנתיים. והסתדרות העובדים הכללית החדשה

הקובע את רשימת התפקידים " ספר תפקוד"לבנק . סקים בהסכמים אישייםביותר של עובדים בתפקידים ייחודיים  מוע
    . השכר הצמודים אליהםונלוויבטווחי השכר שלהם 

 6 ובין הימים 2010 ביוני 6 עד ה 3ין הימים ב הוכרז סכסוך עבודה בבנק בעיקבותיו הושבת הבנק  2010 במאי 17ביום 
 1941קח על הבנקים על הפסקה במתן השירותים לפי פקודת הבנקאות ניתנה אכרזה על ידי המפ. 2010 ביולי 14עד ה 

על . 2010 ביולי14 ועד ליום 2010 ביולי 6 וכן בגין השביתה מיום 2010י נביו 6 ועד ליום 2010י נביו 3בגין השביתה מיום 
 שירותים לגביהם פי הפקודה האמורה לא יישא בנק באחריות אזרחית או פלילית בשל מעשה או מחדל הנובעים מהפסקת

  .ניתנה אכרזה
וספות שכר  חתמו הנהלת הבנק ונציגות העובדים על הסכם בנושאים שונים ובינהם הסכמה על ת2010 בנובמבר 7ביום 

,  ישלם הבנק מענקים בשיעור מדורג2011החל משנת  וכן הסכמה לפיה 2012שונות שישולמו בהדרגה עד לשנת 
  .7.5%ל בתשואת רווח נקי  להון עצמי של מע

  . 2013על פי ההסכם ישמרו הצדדים על שקט תעשייתי בכל עניין שהוסדר בו  עד לחודש מרץ 

  תרומה לקהילה  
  

האחד בשיתוף ,  מסלולי תרומה קבועים2הבנק מקיים . הבנק מעודד את עובדיו להשתלב בפעילות של תרומה לקהילה
השני .  בצורה מאורגנת לצרכים חברתיים ולאומיים שוניםבמסגרתו תורמים העובדים והבנק"  הדרך שלך לתת–מתן "עם 
  .במסגרתו אוספים עובדי הבנק מצרכי מזון עבור נזקקים לקראת פסח וראש השנה" פתחון לב"עם 

הבנק . האימוץ בא לידי ביטוי בתרומה כספית ובהשתתפות באירועים". אמץ לוחם"הבנק מאמץ גדוד תותחנים במסגרת 
 2010בשנת .  שונות לצרכים חברתיים וכן עובדי הבנק תורמים בסיוע לצרכים שונים בקהילהמעניק תמיכות וחסויות

  .ח"ש אלף 360-כהסתכמו תרומות הבנק למטרות שונות ב
  

  שירותי תפעול

שירותי .  הוסבו מערכות התפעול של הבנק ממערכות בנק הפועלים למערכות הבנק הבינלאומי2010 במאי 27ביום 

 חברה בת של הבנק הבינלאומי וחלק -ף"לקוחות הבנק ניתנים מאותו מועד באמצעות חברת מתהמחשב הבנקאיים ל

  .רותים הבנקאיים ללקוחות הבנק הניתנים באמצעות הבנק הבינלאומיימהש

בממשקים של , השינויים העיקריים שחלו במערכות ההפעלה באים לביטוי במערכות הסניפיות ובדרך מתן השירות ללקוח

  .קוחותיו באתר האינטרנט ובמערכות המטההבנק מול ל

  

במעבר . במטרה להקל על המעבר מושקעות תשומות ניכרות בשיפור אתר האינטרנט ובערוצי התקשורת האחרים

. המערכות לאפליקציות המחשוב החדשות התעוררו בעיות במספר תחומים שדורשות ריכוז תשומות והשקעת משאבים

טפל בהשלמת ההתאמות הנדרשות לצרכי מהבנק . ף וספקים נוספים"יתוף מתהנושאים מטופלים על ידי הבנק בש

  .המשתמשים ולצרכי הלקוחות וכן בשיפור והטמעת בקרות נדרשות בתהליכי העבודה החדשים

  

לא נרשמו אירועים המעידים על פגיעה משמעותית בהיקף השירותים שמספק הבנק ללקוחותיו או , ווחינכון למועד הד

  .המשמש את הנהלת הבנקבהיקף המידע 

 טרם ושירותים נוספים  את עלות שירותי המיחשוב ואבטחת המידע יםהמסדירף ועם הבנק הבינלאומי "הסכמים עם מת

 בהתאם למספר עקרונות שעלו ו שנתקבלים נכללה הפרשה בגין עלות השירות2010שנת לבדוחות הכספיים  .נחתמו

  .בין הצדדים מתנהל מ מתקדם "מו .ף ועם הבנק הבינלאומי"מ ובתאום עם מת"במו
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  הסכמים מהותיים
  

 זכה הבנק פעם נוספת במכרז למתן אשראי ושירותים בנקאיים לעובדי מערכת הביטחון שקיים 2008בחודש דצמבר 

אוכלוסייה הכוללת את אנשי , התנאים למתן אשראי לעובדי מערכת הביטחון, בין היתר, במכרז נקבעו. משרד הביטחון

יחידות הסמך של משרד הביטחון וגימלאיהן , עובדי משרד הביטחון וגימלאיו, ל"אזרחים עובדי צה, ל"גמלאי צההקבע ו

  .ואת הזכאים לקיצבאות שיקום

ל ודמי השכירות שישולמו בגין "נכללו גם הזכויות להפעלת סניפי בנק במחנות צה, ללא התמחרות אך כחלק מתנאי המכרז

  .2009 שנים החל מחודש יוני 7 -ההסכם על פי המכרז הינה לתקופת . השימוש במתקנים אלו

כי הבנק יעמיד הלוואות לאוכלוסייה שצוינה לעיל בהתאם להפניות שיפנה משרד הביטחון ובתנאי , בין היתר, במכרז נקבע

שישלם משרד הביטחון ישלם לבנק או יקבל ממנו את ההפרש בין הריבית , על פי תנאי המכרז. ריבית שיקבעו על ידו

מרווח הבנק בגין ההלוואות שיינתנו במסגרת המכרז . הלקוח ובין הריבית שהציע הבנק במכרז לגבי כל סוג של הלוואות

  .נמוך מהמרווח בגין הלוואות רגילות

הזכייה במכרז תאפשר לבנק הזדמנויות עסקיות נוספות להרחבת פעילותו בקרב אוכלוסיית המכרז והגדלת חלקו 

  .ותבאוכלוסיות נוספ

  תוכנית העבודה 
  

בחודש ".מידע צופה פני עתיד"על כל המשתמע מכך כאמור בפרק , מידע צופה פני עתיד, המידע המפורט בפרק זה

תוכנית המקיפה את כל תחומי הפעילות העסקית של , 2011 אישר הדירקטוריון את תוכנית העבודה לשנת 2010דצמבר 

 תעמוד בסימן של השקעת 2011שנת  .העסקי וניהול הנכסים, קמעונאיהבנק ומציבה יעדים להרחבת פעילות המגזר ה

   . הפעילות העסקיתבהטמעת מערכות התפעול  ושיפור השירות והרחבתתשומות 

  :בין היתר,  כוללים2011היעדים שנקבעו לשנת 

  . פעילויות לשימור פעילות לקוחות-

, יצירת מוצרים ושירותים מותאמים לצרכי הלקוח, רוצית ייחוד השרות ללקוח תוך יצירת מעטפת שירות מותאמת ורב ע-

  .רחבת הפעילות עם לקוחות קיימים וגיוס לקוחות חדשיםהלצורך 

  ).קמעונאות ועסקים( פיתוח והגברת השיווק בנישה האזרחית - 

ים בעלי סיכון תוך צמצום הפעילות במגזר,  גידול זהיר בפעילות האשראי- י הגברת הבקרה ושיפור איכות  תיקי האשרא- 

  .גבוה והרחבת הפעילות במגזרים דומיננטיים
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  עניינים אחרים 

  .לדוחות הכספיים) 2.  ג17בדבר תביעות משפטיות ראה באור 

  
  עמלות וריבית זכות 

 חיוב  איסור על,סלי עמלות, על שולחן הכנסת מונחות כיום  הצעות חוק פרטיות שעניינן מגבלות על גובה העמלות
וכן הצעות חוק שעניינן חיוב . .'איסור על גביית סוגים מסויימים של עמלות וכיוב, סוגי אוכלוסיות בעמלות מסוימות

  .הבנקים לתשלום ריביות על יתרות זכות בחשבונות לקוחות
  .הבנק עוקב אחר התפתחות הליכי החקיקה של ההצעות המצויות עדיין בשלבי חקיקה ראשוניים

  י חקיקה במערכת הבנקאיתעיקרי שינוי
  

  ייעוץ פנסיוני

לגבי כל סוגי ,  רשאים כל הבנקים שקיבלו רישיון יועץ פנסיוני לעסוק בייעוץ פנסיוני2009 באפריל 1החל מיום 
  .ולכלל האוכלוסייה, המוצרים הפנסיונים

ם פנסיונים לגבות טרם פורסם התיקון הדרוש בתקנות ההפצה כדי לאפשר ליועצי, נכון למועד פרסום דוחות אלה
  .עמלת הפצה בגין מוצרי ביטוח

  
עיסוק בייעוץ פנסיוני ( הוגשה הצעת חוק פרטית לתיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 2010 במרץ 17ביום 

המבקשת לבטל את האפשרות של יועץ פנסיוני לגבות עמלת הפצה מהגופים , 2005 -ה "התשס) ובשיווק פנסיוני
הצעת חוק פרטית קודמת שעיקרה שלילת עמלת , 2008מאז חודש יוני ,  כי על שולחן הכנסת מונחתיצויין. המוסדיים

לרבות במקרה שתוצאת הייעוץ היתה , ההפצה מיועץ פנסיוני במקרה בו לא בוצעה פעולה כלשהי בהמשך לייעוץ
  .ך מאותו סוגהפסקת החיסכון בסוג מסוים של מוצר פנסיוני או העברת חיסכון למוצר פנסיוני אחר א

הקמת מסלולי ) קופות גמל(ננסיים יה של תקנות הפיקוח על שירותים פי פורסמה טיוטה שני2010 ביולי 6ביום 
") הממונה"להלן (ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ,  ושל חוזר הממונה על שוק ההון 2010 -ע "ברירת מחדל התש

על פי ). "יליאני'המודל הצ"המודל הידוע בכינויו (החוסך בנושא התאמת מסלול החיסכון הפנסיוני למאפייני העמית 
מודל לסיווג עמיתים בקופות הגמל , 2010 בדצמבר 31עד ליום , הטיוטות האמורות על כל גוף מוסדי לקבוע

את העמיתים , בהתאם לאותו מודל, ולשייך, ובכלל זה גילו של עמית, שבניהולו בהתאם למאפיינים רלוונטיים שיקבע
  . השקעה אשר יהוו מסלולי ברירת מחדללמסלולי

אשר עתידה ") חברת המסלקה: "להלן (מ " הוקמה חברת המסלקה לחיסכון לטווח ארוך בע2010 במאי 11ביום 
להקים ולהפעיל את המסלקה הפנסיונית שתספק שירותי העברת מידע וסליקה כספית לגופים השונים בתחום 

בעלי המניות . ולמעסיקים, לסוכנים הפנסיוניים, ליועצים הפנסיוניים, ייםובכללם לגופים המוסד, החיסכון הפנסיוני
 50% -קבוצת הגופים המוסדיים מחזיקה יחדיו ב : בחברת המסלקה הינם גורמים שונים בתחום החיסכון הפנסיוני

ה על קבוצת הבנק הבינלאומי הנמנ. 50% -מחזיקה יחדיו ביתרת ה ) היועצים והסוכנים הפנסיונים(קבוצת המפיצים 
  . מהון חברת המסלקה8.33%מחזיק ב , המפיצים

, הקובעות,  פרסם הממונה הוראות לעניין דרכי פעולתה וניהולה של המסלקה הפנסיונית2010 בספטמבר 27ביום 
  .כי ניהולה של חברת המסלקה ופעילותה תהיינה כפופות לפיקוח הממונה, בין היתר

  
 חוק לתיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים עיסוק בייעוץ פנסיוני  פורסמה הצעת2010 באוקטובר 18ביום 

הצעת החוק .  שמטרתו להסדיר בחקיקה את נושא מערכת הסליקה הפנסיונית2005 -ה" התשס,ובשיווק פנסיוני
וכן את השימוש במערכת , מסדירה את הליך הרישוי של חברה להפעלת מסלקה פנסיונית ואת הפיקוח עליה

  .נסיונית ואופן הפעלתההסליקה הפ
  

  ייעוץ השקעות

 הגיש איגוד הבנקים בישראל תובענה לבית המשפט להורות ולהצהיר כי הוראות רשות ניירות ערך 2001בשנת 
לפי חוק הסדרת " יעוץ השקעות"לפיה עליהם לפעול בהתאם לעמדתה לגבי משמעות המונח , לתאגידים הבנקאיים
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יעוץ "חורגת מהגדרתו ומשמעותו של הביטוי , 1995 -ה "תשנ, קי השקעותהעיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תי
  .בין היתר בשל חוסר סמכות וחסר סבירות, ל והיא בטלה"על פי החוק הנ" השקעות

  
, בין היתר, יפו ובו קבע בית המשפט אביב- ניתן פסק דין על ידי בית המשפט המחוזי בתל2002 באוקטובר 23ביום 

בשים לב לתכליות המונחות ביסוד החוק המסדיר את יעוץ , ל הזהב בין יעוץ לבין מסירת מידעכי יש למצוא את שבי
אלא קבע שורה של הנחיות , לא קיבל את בקשת איגוד הבנקים לבטל את הנחיית הרשות, בית המשפט. ההשקעות

 הרשות תותאמנה והורה כי הנחיות, שאינם יועצי השקעות, והגבלות לגבי מסירת מידע על ידי פקידי בנקים
וכן קבע כי הבנקים ישתפו פעולה עם רשות ניירות ערך בגיבוש העקרונות והקווים המנחים ליישום פסק , להוראותיו

  .הדין
אך בימים , ש העליון על פסק הדין של בית המשפט המחוזי" הגישו הצדדים ערעורים לביהמ2003בחודש אפריל 

הגיעו הבנקים ורשות ניירות ערך להסדר בנושא ,  בערעורים אלואלה ובטרם ניתנה החלטת בית המשפט העליון
ביום . 2010 באוגוסט 3הודעה על ההסדר הוגשה לבית המשפט העליון ביום . אשר יסיים את ההתדיינות בערעורים

  . ניתן תוקף של פסק דין להסדר זה2010 בספטמבר 6
  

כאשר בחירתו של המידע הניתן נעשית על פי שיקול , םמתן מידע על נייר ערך ועל נכס פיננסי לאחרי, על פי ההסדר
ויש במידע כדי להוביל למסקנה ביחס לכדאיות ההשקעה בנייר ערך , דעתו של נותן המידע או הגוף שבו הוא מועסק

הוראות פסקה זו . הוא בבחינת ייעוץ השקעות גם אם לא ניתנה המלצה מפורשת להשקעה, או בנכס פיננסי מסוים
) שאינו פרי שיקול דעתו של נותן המידע( המידע על נייר הערך או על הנכס הפיננסי הינו מידע עובדתי לא יחולו אם

  .הניתן במענה לפנייה של מקבל המידע לרבות באמצעות טלפון פקס או אינטרנט
ם סקירות וניתוחים ענפיים וספציפיים המתייחסי )א(התאגידים הבנקאיים יהיו רשאים לפרסם : למניעת ספקות

ובלבד , נכסים פיננסיים המוצאים על ידם בצירוף לסקירת היתרונות והחסרונות הטמונים בהם) ב (לחברות וכן
ייעשו בהתאם לכללים הקיימים וכן חדרי העסקות של התאגידים הבנקאיים יהיו  - ) ב( ו) א(שפרסומים נשוא פסקאות 

ח סחורות וריביות ובלבד שדווחים אלו " נגזרי מטרשאים לדווח מיוזמתם ללקוחות על כל התפתחות עובדתית בתחום
  .יוקלטו ויישמרו בהתאם לנהלי התאגידים הבנקאיים

  .אין בהוראות ההסדר כדי לשנות מהיערכות הבנק לגבי מתן מידע ויעוץ השקעות
  

  2010 –א "התשע, )תיקוני חקיקה(הצעת חוק הגבת האכיפה בשוק ההון 
  

מטרת החוק המוצע הינה להגביר את יעילותה וגמישותה של . 2010ר  באוקטוב18הצעת החוק פורסמה ביום 
בחוק הפיקוח על  , 1981 –א "התשמ, )ביטוח(מערכת האכיפה הקיימת בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק ( הפיקוח על שירותים פיננסיים 2005 –ה "התשס, )קופת גמל(שירותים פיננסיים 
  .2005 –ה "התשס, )ניפנסיו

הביטוח והחיסכון , להרחיב את סמכויות הפיקוח של הממונה על שוק ההון, בין היתר, מוצע , במסגרת התיקון
מוצע , כמו כן. ולהעניק לו סמכויות פיקוח ובירור מינהלי רחבות מסמכויותיו כיום, ")הממונה "–להלן (במשרד האוצר 

. ולאחד את הסנקציות המינהליות תחת סמכות העיצום הכספי, ם כספילבטל את האבחנה בין קנס אזרחי ועיצו
ובכלל זה להפוך חלק מההפרות שנקבעו , מוצע להרחיב את מניין ההפרות שבגינן ניתן להטיל עיצום כספי, בנוסף

עיצום את סכומי ה) במרבית המקרים להגדיל(מוצע לעדכן . כעבירות פליליות להפרות שבגינן ניתן להטיל עיצום כספי
ובמקרים מסוימים היקף הנכסים המנוהלים , כאשר גובה העיצום יהיה נגזרת של חומרת ההפרה זהות המפר, הכספי
לעניין ביצוע הפרות בידי התאגיד , נקבעו הוראות בדבר אחריות פיקוחית של מנהל כללי בתאגיד, כמו כן. על ידו
  .ם כספיוכן איסור על ביטוח ושיפוי אדם בקשר עם עיצו, ועובדיו

  
   2010 -ע "התש) תיקוני חקיקה(חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך 

  
, מטרת החוק המוצע הינה לייעל את האכיפה של הוראות חוק ניירות ערך. ל" אושר החוק הנ2011 לינואר 27 -יוםב

 וחוק 1995 -ה "תשנה. בשיווק השקעות ובניהול תיקים, חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, 1968 -ח "התשכ
לקצר את משך הזמן שבין ביצוע ההפרה לבין הטלת העונש ולהתאים , 1994 -ד "התשנ, השקעות שותפות בנאמנות

  .את הענישה לחומרת ההפרה
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י "הטלת עיצום כספי ע: ר רשות ניירות ערך"לפי שיקול דעתו של יו, התיקון מציע שלושה ערוצי אכיפה מקבילים

מיועד (הליך אכיפה מנהלי באמצעות ועדת אכיפה מנהלית ; )ת הניתנות להוכחה בקלות יחסיתמיועד להפרו(הרשות 
  ).מיועד לטיפול בעבירות פליליות(הליך פלילי ; )להפרות המצריכות קיום הליך בירור משמעותי

כאלטרנטיבה לניהול הליכים , ר הרשות להתקשר בהסדר הפסקת הליכים מותנית"בנוסף מסמיך החוק את יו
בהליכים נגד  ר הרשות להתחייב להמנע מלנקוט הליכים או מלהמשיך"אשר במסגרתו רשאי יו,מינהליים כנגד מפר

  . המפר ומנגד מקבל על עצמו המפר את התנאים הקבועים בהסדר

בהתאם הורחבה . החוק נקבע מדרג חדש של הפרות על פי החוקים דלעיל והוחמרו הסנקציות המוטלות במסגרת
בין היתר נקבע כי תאגיד מדווח לפי . בכל אחד מהחוקים האמורים שות ניירות ערך להטיל עיצום כספיסמכותה של ר

  ותאגידח"ש 500,000חשוף לעיצום כספי המוטל על ידי הרשות עד לסך של )למעט תאגידים מיוחדים(ע "חוק ני
חשוף לעיצום  יחיד. ח"ש 1,000,000בנקאי חשוף לעיצום כספי המוטל על ידי הרשות לפי חוק הייעוץ עד לסך של 

שיחיד בעל רשיון לפי חוק הייעוץ חשוף לעיצום   בעודח"ש 6,000ע בסך של "כספי המוטל על ידי הרשות לפי חוק ני
ועדת אכיפה מינהלית מוסמכת להטיל . לפי סיווג ההפרה,ח"ש 15,000כספי המוטל על ידי הרשות עד לסך של 

 ח"ש5,000,000ע וחוק הייעוץ של עד "תאגיד חשוף לעיצום כספי לפי חוק ני אשרעיצומים כספיים נרחבים אף יותר כ
והכל לפי סיווג , ח"ש 5,000-1,000,000ע וחוק הייעוץ בסכומים שבין "ואילו יחיד חשוף לעיצום כספי לפי חוק ני

למעט במקרה ( ובתובמקביל אוסר החוק על ביטוח ושיפוי של המפר בגין עיצום כספי שיפסק לח.ההפרה וסיווג המפר
  ).של תשלום לנפגע הפרה והוצאות שהוצאו בקשר עם הליך בעניין

ל התאגיד חייב לפקח ולנקוט את כל האמצעים "על פיה מנכ, ל התאגיד"כי החוק קובע חובת פיקוח על מנכ,יצויין
 החוק קובע כי אם .למניעת הפרות על ידי התאגיד או בידי מי מעובדיו, כמפורט בסעיף,הסבירים בנסיבות העניין

לאמצעי  ל הפר את חובת הפיקוח האמורה והוא יהיה חשוף"חזקה שהמנכ) למעט בהפרות מסוימות( בוצעה הפרה
לרבות על ידי , הישנותה או/ל אשר פעל למניעת הפרה ו"במקביל קובע החוק כי מנכ. אכיפה כאילו היה הוא המפר

 ימים ממועד פרסום 30יכנסו לתוקף  עיקרי התיקון. האמורהחזקה שקיים את חובת הפיקוח, קביעת נהלים מתאימים
לפי , או סדרי הדין של ועדת האכיפה המנהלית(כספי  החוק או ממועד פרסום תקנות בעניין הכללים להפחתת עיצום

  .הבנק לומד את החוק ונערך להטמעתו. לפי המאוחר, )העניין

  2010 -ע "התש, חוק בנק ישראל
  

החוק מחליף את . 2010 בספטמבר 1אשר יכנס לתוקף ביום , קבל בכנסת חוק בנק ישראל הת2010 במרץ 16ביום 
במסגרת . והכל במטרה להתאימו למציאות הכלכלית הנוכחית, חוק בנק ישראל הקיים ואת חוק הפיקוח על המטבע

, )חיריםכאשר המטרה המרכזית היא שמירה על יציבות המ(מטרותיו של בנק ישראל , בין היתר, החוק נקבעו
בחוק החדש . ועקרון עצמאותו) פיקוח והסדרה של המערכת הבנקאית, ביניהם ניהול מדיניות מוניטרית(תפקידיו 

ועדה מוניטרית אשר הוסמכה לקבל החלטות בנושאים ,  נגיד-הוגדרו האורגנים של בנק ישראל וסמכויותיהם 
  . הקשורים לפעילות המנהלית של הבנקומועצה מינהלית אשר הוסמכה לקבל החלטות בנושאים, מוניטריים

  
  .נקבעו סוגי פעולות שהבנק מוסמך לבצען לשם השגת מטרותיו ומילוי תפקידיו לפי החוק

  
הוקנתה לנגיד , בין היתר. ים אחריםיכמו כן נקבעו סמכויות בנק ישראל לגבי תאגידים בנקאיים ולגבי גופים פיננס

אשר לא , ל תאגיד"להטיל עיצום כספי על מנכ, ות מסויימות של החוקלהטיל עיצומים כספיים על מפר הורא, סמכות
י התאגיד ואף להורות על הפסקת "פיקח או נקט את כל האמצעים הסבירים למניעת הפרת הוראות חוק מסויימות ע

  .כהונתו
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  פסק דינו של בית המשפט העליון בערעור על החלטת בית הדין לחוזים אחידים
ם בענין תיקון חוזים בנקאיים בהתאם לפסיקת בית הדין לחוזים אחידים ובית הוראת המפקח על הבנקי

  המשפט העליון 
 י בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים" ע2010 בפברואר 18בעקבות פסק דין שניתן ביום 

ש שלבנק לאומי "וזה עוביטול תנאים מקפחים בח /ד לחוזים אחידים בעניין שינוי"בערעור על פסק דינו של ביה
ביטול תנאים /ד לחוזים אחידים בעניין שינוי"י ביה" ע2009 במאי 5ופסק דין נוסף שניתן ביום , מ"לישראל בע

 ,)ד"הבנק ערער על חלק מקביעות ביה(מ "של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע מקפחים בחוזה הלוואה לדיור
 לתקן את החוזים הבנקאיים, לכל התאגידים הבנקאיים, 2010 בדצמבר 5ביום , הורה המפקח על הבנקים

לפרסם את פסקי הדין באתר האינטרנט של התאגידים , וכן, ל במועדים שנקבעו בהוראה"ולהתאימם לפסקי הדין הנ
  . להוראות המפקח על הבנקיםהבנק נערך בימים אלה בהתאם .הבנקאיים

  

  

  הצעת חוק בענין העברת מידע בקבוצה בנקאית 

, 2009 ביוני 16פורסמה ביום ,  לענין ניהול סיכונים על בסיס קבוצתיIIנת שניתן יהיה ליישם את כללי באזל על מ
,  לפקודת הבנקאות שמטרתה להסמיך את המפקח על הבנקים5הצעת חוק לתיקון סעיף , במסגרת חוק ההסדרים

אית למאגר מידע מרכזי אשר ישמש להורות על העברת מידע על לקוחות של חברות בנות בקבוצה בנק, בין היתר
הצעת החוק פוצלה מחוק . IIאת חברת האם לניהול סיכוני אשראי על בסיס קבוצתי בהתאם להוראות באזל 

  .ההסדרים והועברה לועדת הכספים להמשך הליכי חקיקה
  

   הנחיות בנושא התפתחויות בסיכונים בגין הלוואות לדיור –חוזר בנק ישראל 
  

 פורסמה הנחיה על פיה נדרשים התאגידים הבנקאיים לבחון מחדש את הסיכונים בתיק 2010 ביולי 11ביום 
על . האשראי הקיים וכן את המדיניות בתחום המשכנתאות על מנת לוודא שאינה מביאה לנטילת סיכונים מעבר לרצוי

ן בהלוואות לדיור התאגידים הבנקאיים לבחון את הצורך בהגדלת ההפרשות לחובות מסופקים בגין הגידול בסיכו
 1 בגין יתרות הלוואות לדיור אשר ניתנו החל מיום 0.75%ועליהם להחזיר הפרשה נוספת שלא תפחת משיעור של 

הדרישה להפרשה נוספת כאמור . 60% –ואשר שיעור המימון בהם במועד העמדת האשראי גבוה מ  2010ביולי 
  . ואילך2010 בספטמבר 30תחול מהדוחות הכספיים ליום 

  
   בעניין הלוואות ממונפות לדיור בריבית משתנהנק ישראלחוזר ב

 
  בית משתנהי פרסם המפקח על הבנקים חוזר בנושא הלוואות ממונפות לדיור בר2010באוקטובר  28ביום 

אשר , בית משתנהיעל התאגיד הבנקאי להגדיל את הקצאת ההון בגין הלוואות לדיור בר,בהתאם להוראות החוזר
ההלוואה לדיור  לבין סך, בית משתנהיוהיחס בין חלק ההלוואה לדיור שהועמד בר, 60%-הן גבוה מהמימון ב שיעור

 100%בית משתנה יהיה יבר משקל הסיכון של החלק מההלוואה שהועמד.  או יותר25%-שווה ל, שהועמדה ללווה
ור בהן סכום ההלוואה האמור לעיל לא יחול על הלוואות לדי).בהתאם למאפייני ההלוואה, 75% או 35%במקום (

שניתנו ללווים שעומדים בקריטריונים של משרד הבינוי  ח ועל הלוואות לדיור" אלפי ש800-שאושרה ללווה נמוך מ
 2010 באוקטובר 26הנחיות הכלולות בחוזר יחולו על הלוואות שאושרו מיום .והשיכון לקבל מהמדינה עזרה בשיכון

  .הבנק נערך ליישום הוראות החוזר. ואילך
  

  חוזר המפקח על הבנקים בנושא קבוצות רכישה
  

החוזר מפרט סיכונים אפשריים .  פרסם המפקח על הבנקים חוזר בנושא קבוצות רכישה2010 במרץ 25ביום 
חשש לפגיעה מהותית באיכות האשראי ובמוניטין של הבנק במקרה בו יתממש אחד או , לדעת בנק ישראל, היוצרים

שהועמד ) מאזני וחוץ מאזני(המפקח קבע כי אשראי . ים בפעילות במסגרת קבוצת רכישהיותר מגורמי הסיכון הקיימ
, ן"לקבוצת רכישה המיועדת לבנות עשר יחידות דיור ומעלה יסווג במהלך תקופת בנייה כחבות של תאגיד בענף הנדל

ם יסווג האשראי בתום הבנייה ולאחר מסירת המפתח לרוכשי.  בחישוב הלימות הון100%והוא ישוקלל בשיעור 
האמור בחוזר ייושם . המפקח הורה על קביעת נהלים לטיפול באשראים מסוג זה". אשראי לדיור"לחברי הקבוצה כ
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  .2010 בספטמבר 30לא יאוחר מהדוחות ליום 
  .להוראות חוזר זה אין השפעה על עסקי הבנק

  
  הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא עבודת הדירקטוריון

  
ההוראה החדשה . פרסם המפקח על הבנקים הוראה חדשה בנושא עבודת הדירקטוריון 2010 בדצמבר 29 יוםב

נערכה במטרה לחזק את עקרונות הממשל התאגידי במערכת הבנקאית ולהתאים את חובות הדירקטוריון ותפקידיו 
  ".ועדת באזל"להמלצות 

  :ההוראה כוללת הנחיות חדשות ותוספות להנחיות קיימות שעיקרן 
  
,  הובהר כי הליך ההודעה מראש לגבי מינוי נושאי המשרה למפקח– )Fit & Properהליך ( נושאי משרה שוראי- 

. ר"ומינוי דירקטור כיו; מינוי לתפקיד אחר הדורש אישור; מינוי מחדש; יחול גם בעת הארכת כהונה, כפי שנדרש כיום
  . ת לשלוש שניםלפחות אח, בכל מקרה, כמו כן נקבע כי לגבי דירקטורים ההליך יבוצע

האחריות ;  הובהרו עקרונות האחריות לעסקי התאגיד הבנקאי ולאיתנותו הפיננסית–תפקידי הדירקטוריון -
קיום תחומי ;פיקוח על פעולות ההנהלה; אישור מדיניות בהתאם לאסטרטגיה; )Top-Down(אסטרטגיה  תילהתווי

האמור הינו מעבר . וציות לחוק ולרגולציה;")ן בצמרתהטו("קיום תרבות ארגונית ; אחריות ודיווח ברורים בתאגיד
, כמו כן הובהר כי על פי המלצות ועדת באזל. הדירקטוריון לדון לפירוט נרחב של נושאים ספציפיים שבהם נדרש

שתצמצם את מעורבותו באישור עסקאות ולהתמקד באישור מדיניות בתחומים  הדירקטוריון צריך לפעול בדרך
לאישור  בהקשר זה נקבע כי על תאגיד בנקאי להגיש. אות שהן חריגות ביחס למדיניות שנקבעהעסק השונים ואישור

 תכנית לצמצום מעורבות הדירקטוריון באישור מתן אשראי ולהתאמה הנדרשת 2011 ביולי 1הפיקוח עד ליום 
  .ניתן ליישם את התכנית בהדרגה על פני שנתיים. בבקרה

 
דירקטוריון חברת אם בנקאית לקבוע אסטרטגיה ומדיניות ניהול סיכונים באופן הובהרה אחריות – פיקוח קבוצתי -

במדיניות הקבוצתית בשים לב לטובת התאגיד  תוך הבהרה כי על דירקטוריון של תאגיד נשלט להתחשב, קבוצתי
  .הנשלט ולהוראות החוק

  
ל והדרג הבכיר לפחות אחת " המנכ כולל מדיניות מינוי והערכת ביצועים של– מדיניות כח אדם ותגמוליםקביעת -

  .לשנה
  
ולענין " אנשים קשורים"לענין עסקאות עם , בין היתר,  מדיניות זו תתייחס–  מדיניות למניעת ניגודי עניניםקביעת -

  . פעילות הבנק והקבוצה במגזרים השונים
  
  ."פעילויות נעדרות שקיפות"מדיניות ל תקביע -
  
, ל וההנהלה"חות אחת לשנה יתקיים דיון בנושאים שעיקרם תפקוד המנכ לפ– ישיבות ללא נוכחות ההנהלה -

  . ללא נוכחות חברי ההנהלה, הערכת שכר ותגמולים לדרג הבכיר ואפקטיביות הבקרות
כולל ( הועלה שיעור הדירקטורים החיצוניים הנדרשים על ידי בנק ישראל מרבע לשליש – הרכב הדירקטוריון -

הוחלו כל התנאים החלים על דירקטורים חיצוניים שמונו לפי חוק החברות גם על ). תחיצוניים על פי חוק החברו
נקבעו תנאי כשירות נוספים לדירקטורים חיצוניים ; )למעט בענין אופן המינוי(דירקטורים חיצוניים שמונו לפי הנוהל 

 1על מינויים החל מיום שיחולו , ) מהון הבנק5%והעדר זיקה גם למחזיק מעל –כמו (על פי הוראת בנק ישראל 
; "מומחיות חשבונאית ופיננסית"וכן חמישית יהיו בעלי " סיון בנקאייבעלי נ"חמישית מהדירקטורים יהיו ; 2011בינואר 

הובהר כי גודל , ככלל. ר הדירקטוריון"בעל שליטה ודירקטור חיצוני לא יכהנו כיו; ל לא יוכל לכהן כדירקטור"מנכ
  .עילות ודיון אסטרטגי מהותיהדירקטוריון צריך לעודד י

  
 דירקטור בבנק לא יוכל לכהן כדירקטור או כחבר ועדת השקעות בגופים המפורטים בהוראה –כשירות דירקטורים  -
לאשר חריגה , במקרים חריגים, המפקח רשאי. וכן לא יוכל לכהן בתאגיד בשליטת הבנק) בעיקר גופים מוסדיים(
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אדם . ווים מנחים להגדרת פוטנציאל לניגוד ענינים דרך קבע בין דירקטור לבנקהדירקטוריון נדרש לקבוע ק. מהאמור
  . ינים דרך קבע לא יתמנה כדירקטור בבנקישעיסוקיו יוצרים ניגוד ענ

  
הדירקטוריון חייב למנות גם ועדת שכר ותגמולים וועדה לניהול ,  מעבר לועדת הביקורת– ועדות דירקטוריון -

וכן נדרשת ; הוגבל מספר החברים בועדה למחצית מחברי הדירקטוריון; )ליצות בלבדשתיהן ועדות ממ(סיכונים 
  .ר שלהן"בחינה תקופתית לצורך ברוטציה בהרכב חברי הוועדות ויו

  
תקיים אחת לשנה דיון עם ; "מומחיות חשבונאית ופיננסית" דירקטורים בעלי 2 יכהנו בה לפחות – ועדת הביקורת -

היועץ , קצין הציות, רואה החשבון המבקר, מבקר פנימי: בנוכחותם בלבד, הבאיםכל אחד מבעלי התפקידים 
הועדה תהיה אחראית לפיקוח על עבודת רואה החשבון ; החשבונאי הראשי והאחראי על איסור הלבנת הון, המשפטי
י רשאי  תאגיד בנקא1.1.2013עד (הועדה תבחן את הדוחות הכספיים ותמליץ לדירקטוריון על אישורם ; המבקר

הועדה תבחן את אפקטיביות ; )בהרכב מיוחד שנקבע בהוראה, לקיים דיונים בנושא זה בועדה שאינה ועדת ביקורת
  .הבקרות הפנימיות המרכזיות ותעריך את אפקטיביות הבקרות הפנימיות לדיווח הכספי או לביקורת

  
  . ימי עסקים3כי טיוטת החלטות תופץ תוך ונקבע ;  שונו המגבלות בענין היעדרות מישיבות– ישיבות דירקטוריון -
   
הבנת הסביבה ; הבנת התפקיד ופרופיל הבנק( הוגדרו הדרישות מדירקטור – תפקוד יעיל של הדירקטוריון -

הדירקטוריון יקבע קווים מנחים למקרים בהם יש ; הוסדרו הכללים לסיוע מקצועי לדירקטוריון; )הרגולטורית ועוד
הוגדרו מחדש ההסדרים בענין הקשר של ; אישי וכן יקבע נהלי התנהגות במקרים אלהלדירקטור ניגוד ענינים 

הובהר כי דירקטור לא יהיה בעל תפקיד ביצועי בבנק וימנע ; דירקטורים עם עובדי התאגיד הבנקאי מחוץ לישיבות
כמו כן ; וריםהדרכה ומומחיות מקצועית לדירקט, נקבעה חובה להסדרת תכנית הכשרה; מהשתתפות בניהול השוטף

אחת לשנתיים תהליך הערכה עצמית לבדיקת אפקטיביות עבודת , לצרכיו הפנימיים, על הדירקטוריון לבצע
  . הדירקטוריון

  
  הוראת המפקח על הבנקים בעניין רשתות חברתיות

  
ותיו  פרסם המפקח על הבנקים הוראה בנושא הסיכונים הפוטנציאליים לתאגיד בנקאי וללקוח2010 ליולי 28ביום 

במסגרת ההוראה נדרש התאגיד הבנקאי לפעול לצמצום הסיכונים . הטמונים בשימוש ברשתות חברתיות באינטרנט
מיפוי השימושים של התאגיד , קביעת מדיניות בדבר השימושים ברשתות החברתיות, י הערכתם"בין היתר ע, כאמור

  . הבנק נערך ליישום ההוראה. הטמעת אמצעי בקרה וכדומה, הבנקאי
  

  גילוי בדבר מבקר פנימי בתאגיד

  פרטי המבקר הפנימי

המבקר הפנימי הינו עובד תאגיד . 2000ח מכהן כמבקר הפנימי הראשי של הבנק החל מחודש נובמבר "רו, מר ניר אבל

למעט שתי ,  ומשמש כמבקר פנימי בכל החברות בקבוצת הבינלאומי2006החל מחודש אוגוסט ) הבנק הבינלאומי(האם 

המבקר . ל להן מונה מבקר חיצוני וחברות בנות לא בנקאיות להן מונה כמבקר סגן המבקר הפנימי"בנות בחוהחברות 

ובעל ניסיון בתחומי , הפנימי הינו בעל תואר ראשון בראיית חשבון ובכלכלה מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים

  . שנים13- הפנימית בבנק הפועלים במשך כלרבות מגוון תפקידים ניהוליים בביקורת , הביקורת במערכת הבנקאית

המבקר . לחוק הביקורת הפנימית) א(3המבקר הפנימי הראשי הינו עובד הבנק הבינלאומי ועומד בתנאים הקבועים בסעיף 

ופועלים בהתאם להוראות המבקר הפנימי כאמור , ללא ניגוד עניינים, הפנימי ועובדיו משמשים בתפקידי ביקורת בלבד

  . לכללי הבנקאות8 לחוק הביקורת הפנימית והוראות סעיף 8הוראות סעיף , לחוק החברות) ב (146בסעיף 

 .מועד מדוייק לעזיבתו טרם נקבע.  הודיע המבקר על פרישתו מהבנק2010 בנובמבר 30ביום 
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  דרך המינוי וכפיפות אירגונית

  . 2000 באוגוסט 27רקטוריון ביום  ובדי2000 באוגוסט 15מינוי המבקר הפנימי אושר בוועדת הביקורת ביום 
  .ר הדירקטוריון"הממונה בארגון על המבקר הפנימי הינו יו

  

  תוכנית העבודה של הביקורת הפנימית

בבניית תוכנית . ממוקדת סיכונים)  שנים5-ל(תוכנית העבודה של הביקורת הפנימית נסמכת על תוכנית עבודה רב שנתית 

מיפוי היחידות השונות וקווי העסקים : וביניהם, נימי על מכלול גורמיםהביקורת הרב שנתית מתבסס המבקר הפ

סקר סיכונים ; )סיכוני אשראי שוק ותפעול(מיפוי והערכת הסיכונים הגלומים ביחידות ובתהליכים אלה ; והתהליכים בארגון

אירועי כשל אשר היו ; הבנקיםהוראות כל דין והנחיות המפקח על ; )לרבות סיכוני מעילות והונאות(תפעוליים שנערך בבנק 

  . או בארגונים מקבילים במערכת/בעבר בארגון ו

. אשר עומדים בבסיס בניית תוכנית העבודה, נגזרה משורה של משתנים שונים, 2010תוכנית עבודת הביקורת לשנת

הנחיות ועדת , סקרי סיכונים שנערכו בבנק, הוראות ניהול בנקאי תקין, תוכנית עבודה רב שנתית עדכנית: עיקרם

ח המבקר וממצאי דוח הביקורת המפורט שהוצא "המלצות רו, תחומי פעילות חדשים ושינויים במבנה הארגוני, הביקורת

  .המלצות בעלי תפקידים בבנק וממצאים קודמים, משאבי הביקורת, ממצאי דוחות ביקורת בנק ישראל, על ידו

, ר הדירקטוריון"אושרו על ידי ועדת הביקורת ויו, נגזרת ממנהתוכניות העבודה הרב שנתית ותוכנית העבודה השנתית ה

  .וכן הוצגו בפני הדירקטוריון

  .מובאים לדיון בפני ועדת הביקורת, שינויים מהותיים מתוכנית העבודה שאושרה
  

  היקף משרות

 -עמד על כמספר העובדים בביקורת הפנימית . המבקר הפנימי הינו עובד החברה האם ומועסק במשרה מלאה, כאמור

  . משרות בממוצע9.8

 2- כ(תחלופת כוח אדם במהלך השנה ותגבור על ידי מיקור חוץ , נגזר מתוכנית העבודה הרב שנתית, היקף משרות זה

  ). משרות
  

  עריכת הביקורת

כללי , פקודת הבנקאות, לרבות חוק הביקורת הפנימית, עבודת הביקורת הפנימית מבוצעת על פי דרישות החוק השונות

של לשכת " הסטנדרטים לעיסוק מקצועי בביקורת פנימית  "-ועל תקנים מקצועיים מקובלים ) הביקורת הפנימית(בנקאות ה

על הניהול , בכל הקשור לבדיקת תקינותן של פעולות הארגון מבחינת שמירה על חוקים, המבקרים הפנימיים בישראל

וכן הנחיות , הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו, ף המבוקראי תלות בגו, על טוהר המידות ועל חסכון ויעילות, התקין

כתב . אשר מבסס את מעמדה וסמכותה בתאגיד, כי נערך כתב מינוי לביקורת הפנימית, יצויין. גופים רגולטורים אחרים

  .המינוי אושר כנדרש בועדת הביקורת ובדירקטוריון והופץ בין כלל עובדי הבנק

  
  גישה למידע

לכל , 1992-ב"התשנ,  לחוק הביקורת הפנימית9כאמור בסעיף , יתנת גישה חופשית ובלתי אמצעיתלמבקר הפנימי נ

  .ובכלל זה למערכות המידע ונתונים כספיים, מערכות הבנק ומערכות חברות הבנות
  

  דין וחשבון המבקר הפנימי הראשי

  . הליה הפנימייםבכל הנוגע לתהליכי עבודת הביקורת ונ, המבקר הפנימי מדווח לוועדת הביקורת

וכן מוגשים סיכומי , הדיווח כולל העתק של כל דוחות הביקורת. ר ועדת הביקורת"המבקר הפנימי מדווח באופן שוטף ליו

, בהתייעצות עם המבקר הפנימי, ר ועדת הביקורת"יו). סיכומי פעילות חצי שנתי ושנתי(פעילות הביקורת לתקופות שונות 

  .קובע מהם דוחות הביקורת הפנימית המהותיים שיובאו לדיון בועדת הביקורת,  להתייחסותור הדירקטוריון"ותוך יידוע יו
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. טרם הצגתם בועדת הביקורת, עם הגורמים המבוקרים הנוגעים, ל"דוחות הביקורת נדונים בישיבות אצל המנכ, כמו כן

  .מצאיו בהנהלהונערך דיון על מ, ל הבנק"ר הדירקטוריון ולמנכ"דיווח פעילות רבעוני נשלח ליו

על מנת להביא את תוכן הדיונים לידיעת חברי , לחברי הדירקטוריון נמסרים עותקי פרוטוקולים של ועדות הביקורת

  .שאינם חברים בוועדת הביקורת, הדירקטוריון

  .ל"נמסר דווח מיידי לממלאי התפקידים הנ, במקרים של ממצאים חמורים במיוחד

  

 נדון 2010  בספטמבר12ביום , 2009דת הביקורת סיכום פעילות הביקורת לשנת  נדון בווע2010 בפברואר12ביום 

 נדונה תוכנית 2010 בדצמבר 5 וביום 2010בוועדת הביקורת סיכום פעילות הביקורת למחצית הראשונה של שנת 

  . 2011העבודה של הביקורת לשנת 
  הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי

אופי ורציפות הפעילות ותוכנית העבודה של המבקר הפנימי הינם סבירים , היקף, דת הביקורתלדעת הדירקטוריון ווע

  .ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בתאגיד, בנסיבות העניין

  
  תגמול

  . הבנק הבינלאומיהמבקר הפנימי מקבל את שכרו מן

  
  עבודת הדירקטוריון

  
בקביעת , נק את פעילותו בקביעת מדיניות הבנק והקווים העקרוניים לפעולתו המשיך דירקטוריון הב2010במהלך שנת 

המליאה וועדותיה קיימו דיונים  מפורטים בהיבטים השונים . הנחיות ובקיום פיקוח ובקרה על הפעילות השוטפת של הבנק
וכן ,  בות ללא התכנסות ישי2מתוכן ,  ישיבות של מליאת הדירקטוריון17 התקיימו 2010במהלך שנת . של פעילות הבנק

  . ישיבות של ועדות הדירקטוריון41התקיימו  
  

מאשרת מסגרות אשראי או אשראי חדש ,  מקבלת סקירות מקיפות על לווים בעלי חבות מעל גודל מסויםועדת אשראי
שרת את דנה ומא, מקבלת סקירות ענפיות, דנה בהסדרי חוב משמעותיים ובחובות קשי גבייה שסכומם מהותי, ללקוחות

  .מדיניות האשראי ואת תוכנית העבודה השנתית של יחידת בקרת האשראי
  . ישיבות ללא התכנסות4מתוכן  , 2010 ישיבות במהלך שנת 15אשראי קיימה הועדת 

  

דנה בישיבותיה  ")ומאזןועדת ביקורת  : "להלן (מאזן וחברות בנות, ועסקאות עם אנשים קשוריםועדת ביקורת 
מקבלת ; וממליצה לדירקטוריון על אישור הדוחות, ית של הבנק ובדוחות הכספיים הרבעוניים והשנתייםבמדיניות החשבונא

סקירות מאת רואי החשבון המבקרים על פעולת הביקורת וממצאיה בקשר עם סקירת הדוחות הרבעוניים וביקורת הדוח 
  .Long Form Report -בקשר עם ה, וןידי רואי החשב-מקיימת דיון בממצאים העיקריים המוצגים בפניה על; השנתי
דנה הועדה בדוחות הכספיים הרבעוניים והשנתיים של חברות הבת ובכל שינוי מהותי במבנה או במדיניות של , כמו כן

  .אחת או יותר מחברות הבת
לטים או הבו/ובדוחות המהותיים ו, דנה הועדה בדוחות הביקורת של בנק ישראל המועברים אליה במהלך השנה, בנוסף

הועדה מקבלת דיווחים על סיכומים תקופתיים של יחידת הביקורת הפנימית ועל תכנית העבודה .  של הביקורת הפנימית
  .השנתית של הביקורת הפנימית

פי הגדרות -על, בישיבותיה כועדה לעסקאות עם אנשים קשורים דנה הועדה בעסקאות עם בעלי עניין ועם אנשים קשורים
  .מתן אשראי לגופים אלה ובקביעת דרכי פעולה לטיפול בהםבאישור , בנק ישראל

 -מתוכן קיימה הועדה דיון במאזן הבנק ובמאזן חברות הבת ב, 2010 ישיבות במהלך שנת 12קיימה ומאזן ועדת ביקורת  
  . ישיבות8 -ב, ודיון בדוחות ביקורת ובעסקאות עם אנשים קשורים,  ישיבות4
  

והדירקטוריון בדבר תנאי העבודה והפרישה של נושאי המשרה ומאזן דת ביקורת  וע דנה וממליצה בפני ועדת השכר
מקבלת דיווח שנתי בנושא , מאשרת את מדיניות משאבי האנוש, דנה במדיניות התגמול, מאשרת תכניות פרישה, בבנק

הועדה דנה על . ל הבנקודיווח בנושא העתודה הניהולית ש, דיווח בנושא חובת הניוד, האדם והשינויים שחלו בה- מצבת כח
  . בתנאי השכר ובתנאי העבודה של עובדי הבנק, שינויים בהסכם השכר לפני ביצועם וכן בכל שינוי מהותי במבנה הארגוני

  .2010 ישיבה במהלך שנת 1ועדת השכר קיימה 
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במדיניות , ישומה דנה בישיבותיה במדיניות ניהול הסיכונים של הבנק ואופן ינוסטרו וניהול סיכונים, ועדת תפעול
וכן בתקציב השקעות התפעול והוצאות התפעול השנתי של , במדיניות ההמשכיות העסקית, המחשוב וטכנולוגיית המידע

  . הבנק
, בחשיפת הבנק לסיכונים השונים, דנה הועדה במדיניות ניהול הנוסטרו ובקביעת המגבלות על תיק הנוסטרו, בנוסף

במעקב אחר , במעקב ובקרה אחר עמידת הבנק במגבלות החשיפה, יננסיות בבנקבמעקב ובקרה אחר היקף המגבלות הפ
ובאישור פעילות במוצרים פיננסיים ,  נאותות מערך ניהול הסיכונים ובקרת החשיפה הכוללת של הבנק לסיכונים השונים

  .וכן באישור מערך הבקרות וניהול הסיכונים לפעילות זו, חדשים או פעילות נוסטרו חדשה
   .2010 ישיבות במהלך שנת 6 תפעול נוסטרו וניהול סיכונים קיימה ועדת

  

הוק לליווי פרוייקט הסבת מערכות בנק אוצר החייל -כועדת אד 2009 במאי 3הוקמה ביום ,  ועדת ההסבה והשילוב
הנובעים דנה הועדה בסיכונים , בין היתר. הועדה דנה בהיערכות לקראת ההסבה"). ההסבה("למערכות הבנק הבינלאומי 

הועדה ניהלה מעקב שוטף . באופן ניהול הסיכונים במסלולי הפרוייקט השונים ובהיערכות במסגרת כל מסלול, מההסבה
לרבות פעילות הנהלת הבנק להבטחת המשכיות עסקית לאחר , אחר התהליכים השונים במסגרת פרוייקט ההסבה

דנה הועדה במדדים , כמו כן. ת בעקבות ההסבהפגיעה ברמת השירות ללקוחות ומניעת נטישת לקוחו-אי, ההסבה
 במאי 27וקיבלה החלטה על ביצוע המעבר ביום , לקביעת מעבר מערכות בנק אוצר החייל למערכות הבנק הבינלאומי

2010.  
  . הוחלט על ביטול הועדה2010 ביוני 13בישיבת דירקטוריון הבנק מיום 

  .2010 ישיבות במהלך שנת 7ה קיימה ועדת ההסב
  

  וח על דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסיתדיו

 נדרש הבנק ליישם הנחייה של הרשות לניירות ערך בדבר 2004 בדצמבר 11בהתאם להוראות בנק ישראל בחוזר מיום 
  ").ההנחיה: "להלן" (דיווח על דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית"

, "בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית"המזערי הראוי של דירקטורים שהנם על כל חברה לקבוע את המספר , על פי ההנחיה
באופן שיאפשר לדירקטוריון לעמוד בחובות המוטלות , סוג פעילותה ומידת מורכבותה, לגודל החברה, בין היתר, בהתייחס

  .עליו ובמיוחד לאחריותו לבדיקת מצבו הכספי של התאגיד ולעריכת הדוחות הכספיים ואישורם
ואשר בשל , כדירקטור שאינו ממלא תפקיד נוסף בחברה, "דירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית"חיה הוגדר בהנ

בקרה , חשבונאיים, הינו בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים, כפי שיפורטו בדיווח, נסיונו או כישוריו, השכלתו
 את הדוחות הכספיים של החברה ולהעלות על סדר היום של באופן המאפשר לו להבין לעומקם, פנימית ודוחות כספיים

  .הדירקטוריון סוגיות ושאלות בקשר לדיווח הכספי של החברה במטרה להביא לאישור ולפרסום דוחות כספיים נאותים
  

 ואין ,"בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית"כי אין היא מיועדת להקנות מעמד מיוחד לדירקטורים שהוגדרו כ, בהנחיה הודגש
כי בדוח , עוד קובעת ההנחיה.  כאמור בכל  דין, בה כדי לשנות מן האחריות המוטלת עליהם ועל הדירקטורים האחרים

אף אם מספרם , מכלל חברי הדירקטוריון" בעלי המיומנות החשבונאית והפיננסית"הדירקטוריון יצוין מיהם הדירקטורים 
  .ברהידי הח-עולה על המספר המזערי הראוי שנקבע על

  

בעלי מיומנות "קבע כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים , 2005 במרס 29בישיבתו מיום , דירקטוריון הבנק
י חוק "בדומה למספר הדירקטורים החיצוניים שיש למנות בחברה ציבורית עפ, יהיה שני דירקטורים, "חשבונאית ופיננסית

  .1999ט "התשנ, החברות
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
                                                                                                                2010 לשנתדין וחשבון    

100

  

, נם בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית לפי השכלתם ונסיונםיחברי הדירקטוריון שהלהלן פרטים אודות 
  :כהגדרתה בהוראת בנק ישראל דלעיל

  

  ר הדירקטוריון"יו

תואר , בעלת תואר בוגר בכלכלה וחשבונאות באוניברסיטה העברית, ל הבנק הבינלאומי"מנכ  :צדיק-סמדר ברבר
ר דירקטוריון "יו, חשבון-רואת, ברסיטה העבריתמוסמך במנהל עסקים התמחות במימון באוני

FIBI BANK (U.K.) PLC LONDON ,אחזקות . ס.י.ש.שי: חברה בדירקטוריונים של החברות
  , מ"בע) 1999(

  ".מתן"חברה בועד המנהל של עמותת 
  

 מוסמך במנהל ,בעל תואר בוגר כלכלה וסטטיסטיקה מהאוניברסיטה העברית בירושלים                   :דוד לוינסון
  .עסקים מאוניברסיטת תל אביב

ים -גב' מ ובחב"דירקטור באקסלנס נשואה שרותי בורסה בע, מ"נחשון בע. ל.ל ד"מנכ
  . מ"לקרקעות בע

  .משמש כיועץ בנושאי מימון ובנקאות לגופים שונים
כיהן כמנהל כללי של גרנית הכרמל אחזקות , מ"שימש בתפקידים בכירים בבנק הפועלים בע

ל בנק "לונדון וכמנכ) UK(ל פי בי בנק "מנכ, מ"ל בנק הספנות לישראל בע"מנכ, מ"בע
  .קונטיננטל לישראל

  

  .יורק-ניו,  בכלכלה מאוניברסיטת קולומביה.Ph.Dבעל תואר      :ראובן גרונאו

  .באוניברסיטה העברית בירושלים )  אמריטוס(פרופסור בכלכלה  
  ".מגדל"יסקונט ובחברת ביטוח בבנק ד, כיהן כדירקטור בבנק הבינלאומי

  

  .אביב- בעל תואר ראשון במדעי המחשב והניהול מאוניברסיטת תל                      :אייל חנקין
אביב ואוניברסיטת - התמחות במימון מאוניברסיטת תל–בעל תואר שני במנהל עסקים 

Northwestern מסלול Kelloggרקנאטי .  
  .1.1.2010מיום ל חברת סופרגז החל "מכהן כמנכ

ל שיווק "כסמנכ, 15.7.2009מ עד ליום "ל קבוצת שחר אחזקות לניהול בע"כיהן כמנכ: בעבר
  .NAMSל שיווק ופיתוח עסקי בחברת "כסמנכ, ומכירות באלקטרה מוצרי צריכה

  

  . עסקיםאביב ולימודי תעודה במנהל- בעל תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת תל                  :יהודה בוצר
  .1975ממלא תפקידים במערכת הבנקאית מאז שנת 

בעבר ניהל מספר סניפים ושימש כקצין , מנהל מחלקת אשראי באגף עסקים בבנק הבינלאומי
  .אשראי באגף עסקים בבנק הבינלאומי

  

  זרח : "רותוכדירקטור בחב,  "שלמה ביטוח"ר ועדת השקעות בחברת "מכהן כיו                       :רענן כהן
  ".מ"קווינקו בע"ו, "מ"נטו מלינדה סחר בע", "מ"גאון אחזקות בע. ב", "מ"חיפושי נפט וגז בע

וכדירקטור בחברת , 1.2.2010 ועד 2002ר הבנק לפיתוח התעשיה משנת "בעבר כיהן כיו
  .2007עד אוגוסט " הפניקס הישראלי"ביטוח 

, ניהול פיננסי,  דיני הבראת חברות,תורת ההשקעות: בעל הכשרה מקצועית בתחומים שונים
לימודי חשבונאות ופיננסים . תורת ההשקעות בניירות ערך ובמכשירים פיננסיים, ניהול סיכונים

  .במדרשה למנהל של הסתדרות העובדים בישראל
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  פרטים אודות הדירקטורים של הבנק בהתאם להוראות הדווח לציבור של בנק ישראל בנושא דוח הדירקטוריון
  

צדיק -סמדר ברבר: שם הדירקטור .1
1

    
  .ר הדירקטוריון" כיו31.10.2010,  כדירקטור18.10.2010:   תאריך תחילת כהונה

  שכר , תפעול נוסטרו וניהול סיכונים: חברות בועדות הדירקטוריון
  .לא: צ"כהונה כדח

  .כן: של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו, של חברה בת שלו, עובד של הבנק

  התמחות במימון וחשבונאות האוניברסיטה העברית ) MBA(תואר שני במנהל עסקים : השכלה
  .תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה האוניברסיטה העברית ירושלים, ירושלים

  לא: בן משפחה של בעל עניין אחר בבנק
  כן: בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית

  :בהם הוא משמש כדירקטור שנים אחרונות ופירוט התאגידים 5 -עיסוק ב

ל "ממלאת מקום מנכ, ל"משנה למנכ,  ראש אגף עסקים– 2005-2007בין השנים , ל הבנק הבינלאומי" מנכ2007משנת 
  .בבנק הבינלאומי

חברת הועד , מ"בע) 1999(אחזקות . ס.י.ש.דירקטורית בחברת שי, FIBI BANK (U.K.) PLC LONDONר דירקטוריון "יו
  ".מתן"המנהל בעמותת 

  
  
  ראובן גרונאו   : שם הדירקטור .2

  כן: צ"כהונה כדח
  20.6.2010:   תאריך תחילת כהונה שניה

  שכר , תפעול נוסטרו וניהול סיכונים, ביקורת ומאזן: חברות בועדות הדירקטוריון
  לא: של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו, של חברה בת שלו, עובד של הבנק

  יורק-ניו, אוניברסיטת קולומביה בכלכלה מPh.D: השכלה
  לא: בן משפחה של בעל עניין אחר בבנק

  כן: בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית
  : שנים אחרונות ופירוט התאגידים בהם הוא משמש כדירקטור5 -עיסוק ב

  )2005עד (פרופסור לכלכלה באוניברסיטה העברית 
  ).2005עד (דירקטור בבנק הבינלאומי 

  
  
  )  גוטפריד(רוני טל : רשם הדירקטו .3

  כן: צ"כהונה כדח
  27.11.2010 :  תאריך תחילת כהונה שניה

  שכר , אשראי, ביקורת ומאזן : חברות בועדות הדירקטוריון
  לא: של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו, של חברה בת שלו, עובד של הבנק

  האוניברסיטה העברית,  בכלכלה ומנהל עסקיםB.A:  השכלה

  לא: פחה של בעל עניין אחר בבנקבן מש
  לא: בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית

  : שנים אחרונות ופירוט התאגידים בהם הוא משמש כדירקטור5 -עיסוק ב

סיג "ל ודירקטור בחברת "מנכ, "מ"סיג תעשיות בע"ל בחברת "ר דירקטוריון ומנכ"יו, "סיג"ל של קבוצת חברות "בעלים ומנכ
, "מ"עדי ועוז בע"ב, "מ"בע) 1994(רוטם בקרים ממוחשבים "ב, "מ"סיג עגורנים בע: "דירקטור ב, "מ"טכנולוגיות הרמה בע

  ".מ"השקעות בע. מ.מיטל ר"וב
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  דפנה פלי: שם הדירקטור .4

  2.7.2002:  תאריך תחילת כהונה

   שכר, תפעול נוסטרו וניהול סיכונים, ביקורת ומאזן, אשראי: חברות בועדות הדירקטוריון

  לא: צ"כהונה כדח

  לא: של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו, של חברה בת שלו, עובד של הבנק

  האוניברסיטה העברית,  בכלכלה ויחסים בינלאומייםB.A:  השכלה
  לא: בן משפחה של בעל עניין אחר בבנק

  לא: בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית
  :הם הוא משמש כדירקטור שנים אחרונות ופירוט התאגידים ב5 -עיסוק ב

ר ועדת הכספים של המכללה האקדמית להנדסה בירושלים וחברה בועד המנהל של קרן גבריאל "חברה בועד המנהל ויו
  .שרובר

  .2006עד אוגוסט ירקטוריון בנק אוצר החייל ר ד"ל בנק הפועלים וכיו"כיהנה  בעבר כמשנה למנכ
  .31.12.2009מ עד ליום "ישראל בע) יורוקרד(וביורופיי מ "כיהנה כחברת דירקטוריון בחברת ישראכרט בע

  
  אירית שלומי: שם הדירקטור .5

  17.8.06:  תאריך תחילת כהונה

  ביקורת ומאזן , אשראי : חברות בועדות הדירקטוריון
  לא: צ"כהונה כדח

וראש החטיבה רת הנהלה חב, ל"סמנכ. כן: של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו, של חברה בת שלו, עובד של הבנק
  . בבנק הבינלאומי הבנקאית

  אוניברסיטת חיפה,  בכלכלהB.A:  השכלה
  לא: בן משפחה של בעל עניין אחר בבנק

  לא: בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית
  : שנים אחרונות ופירוט התאגידים בהם הוא משמש כדירקטור5 -עיסוק ב

 משקיפה מטעם הבינלאומי בדירקטוריון בנק -בעבר , ק הבינלאומית בבנינקאה הבטיבהחחברת הנהלה וראש , ל"סמנכ
  ל.א.כיהנה בעבר כדירקטורית מטעם הבינלאומי בויזה כ .מסד

  
   דוד לוינסון: שם הדירקטור.6

  17.8.06:  תאריך תחילת כהונה

  .  אשראי, ביקורת ומאזן *: חברות בועדות הדירקטוריון
  לא: צ"כהונה כדח

  לא: של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו, רה בת שלושל חב, עובד של הבנק
  א" במנהל עסקים אוניברסיטת תM.A,  בכלכלה וסטטיסטיקה האוניברסיטה העבריתB.A:  השכלה

  לא: בן משפחה של בעל עניין אחר בבנק

  כן: בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית
  :דירקטור שנים אחרונות ופירוט התאגידים בהם הוא משמש כ5 -עיסוק ב

משמש כיועץ . מ"ים לקרקעות בע-גב' מ ובחב"דירקטור באקסלנס נשואה שרותי בורסה בע, מ"נחשון בע. ל.ל ד"מנכ
כיהן כמנהל כללי של גרנית הכרמל , מ"שימש בתפקידים בכירים בבנק הפועלים בע. בנושאי מימון ובנקאות לגופים שונים

ל בנק קונטיננטל לישראל "לונדון וכמנכ (UK) ל פי בי בנק"מנכ, מ"אל בעכמנהל כללי של בנק הספנות לישר, מ"אחזקות בע
  .מ"בע

  
  .13.6.2010 -כיהן כחבר בועדת ההסבה והשילוב עד לביטולה ב* 
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  עתליה ארד   :שם הדירקטור .7
  1.6.2008:  תאריך תחילת כהונה

  אשראי, ל סיכוניםתפעול נוסטרו וניהו, ביקורת ומאזן:  חברות בועדות הדירקטוריון

  כן:  צ"כהונה כדח
  אל:  של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו, של חברה בת שלו, עובד של הבנק

  תואר שני בסוציולוגיה מהאוניברסיטה העברית:  השכלה
  לא: בן משפחה של בעל עניין אחר בבנק

  לא: בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית
  :ירוט התאגידים בהם הוא משמש כדירקטור שנים אחרונות ופ5 -עיסוק ב

  .מ"מכהנת כדירקטורית במפעלי נייר אמריקאיים ישראליים בע
היחידה הארצית לחקירות , ניצב- ראש מפלג חקירות בדרגת סגן, מנהלת מחלקת חקירות ברשות ניירות הערך: בעבר
  . משטרת ישראל, הונאה

  
  

  *גל-צחי עין :שם הדירקטור .8
   15.7.2008:  ונהתאריך תחילת כה

  שכר:  חברות בועדות הדירקטוריון
  לא:  צ"כהונה כדח

  *לא: של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו, של חברה בת שלו, עובד של הבנק
-תואר שני במנהל ציבורי מאוניברסיטת תל, שבע- תואר ראשון במנהל עסקים ומשאבי אנוש באוניברסיטת באר:  השכלה

  .חיפה המכללה לבטחון לאומי באוניברסיטתבמסגרת אביב ותואר שני 
  לא: בן משפחה של בעל עניין אחר בבנק

  לא: בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית
  : שנים אחרונות ופירוט התאגידים בהם הוא משמש כדירקטור5 -עיסוק ב

ר דירקטוריון "מכהן כיו". מ"עחבר משרתי הקבע והגמלאים ב"ר דירקטוריון "ל ויו"אדם בצה-ראש מחלקת הפרט באגף כח
ח .ל.ש.בא, ן מיסוד האגודה למען החייל.ר.י.ש, .)ר.ע(מכהן כדירקטור באגודה למען החייל , מ"מועדון חבר צרכנות בע

  .מ"ובחברת ארגון וניהול פנסיית קבע ייחודית מקיפה בע, מיסוד האגודה למען החייל
  

   בעל ענין בבנק-" מ"אים בעחבר משרתי הקבע והגמל"ר דירקטוריון "מכהן כיו* 
  
  
  אייל חנקין   :שם הדירקטור .9

   17.9.2008: תאריך תחילת כהונה

  , תפעול נוסטרו וניהול סיכונים, אשראי, ביקורת ומאזן*: חברות בועדות הדירקטוריון
  כן: צ"כהונה כדח

  אל:  של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו, של חברה בת שלו, עובד של הבנק

 – התמחות במימון –תואר שני במנהל עסקים , אביב-תואר ראשון במדעי המחשב וניהול מאוניברסיטת תל: השכלה
  . רקנאטיKellogg מסלול Nrthwesternאביב ואוניברסיטת -אוניברסיטת תל

  לא: בן משפחה של בעל עניין אחר בבנק
  כן: בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית

  :נות ופירוט התאגידים בהם הוא משמש כדירקטור שנים אחרו5 -עיסוק ב

כיהן , 2007ל שיווק ומכירות באלקטרה מוצרי צריכה עד שנת "כיהן כסמנכ, 1.1.2010ל חברת סופרגז החל מיום "מנכ
  .15.7.2009ל קבוצת שחר עד ליום "כמנכ

  
  .13.6.2010 -כיהן כחבר בועדת ההסבה והשילוב עד לביטולה ב* 
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  *יל'אברג) סיגלית(גלית   :טורשם הדירק .10
   24.12.2008:  תאריך תחילת כהונה

  שכר:  חברות בועדות הדירקטוריון
  לא:  צ"כהונה כדח

  *לא:  של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו, של חברה בת שלו, עובד של הבנק

  .אילן-ת מאוניברסיטת בר"המזהתואר ראשון בתולדות , אילן- תואר שני במנהל ציבורי מאוניברסיטת בר:  השכלה
  לא: בן משפחה של בעל עניין אחר בבנק

  לא: בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית
  : שנים אחרונות ופירוט התאגידים בהם הוא משמש כדירקטור5 -עיסוק ב

  .מ"צרכנות בע" חבר"ובמועדון , "מ"חבר משרתי הקבע והגמלאים בע"דירקטורית ב, ל"ת בצה"ח מופ"רמ
  .א בחיל המודיעין"מזכירת הפיקוד העליון ותפקידים בתחום כ, ל"צה, תפקידים בדרגת סגן אלוף: בעבר

  
   בעל ענין בבנק-" מ"חבר משרתי הקבע והגמלאים בע"דירקטורית ב* 

  
  סמדר אלחנני    :שם הדירקטור .11

   23.4.2009: תאריך תחילת כהונה

  רשכ, ביקורת ומאזן: חברות בועדות הדירקטוריון
  כן: צ"כהונה כדח

  לא:  של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו, של חברה בת שלו, עובד של הבנק
  . בכלכלה ובהיסטוריה כללית מהאוניברסיטה העבריתBA :השכלה

  לא: בן משפחה של בעל עניין אחר בבנק
  לא: בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית

  :ים בהם הוא משמש כדירקטור שנים אחרונות ופירוט התאגיד5 -עיסוק ב

  .תל אביב) מחנכי ילדים חרשים(א "חברת הועד המנהל של מיח. ירושליםYMCAחברת הדירקטוריון של 
  .היועצת הכלכלית לועדת הכספים של הכנסת: בעבר

  
  

  *  אברהם) שלמה(שלומי   :שם הדירקטור .12
   1.6.2009: תאריך תחילת כהונה

  . תפעול נוסטרו וניהול סיכונים:חברות בועדות הדירקטוריון
  לא: צ"כהונה כדח

  *לא:  של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו, של חברה בת שלו, עובד של הבנק
מאוניברסיטת  )EMBA (תואר שני במנהל עסקים , יטת חיפהתואר ראשון בסטטיסטיקה ומדע המדינה מאוניברס: השכלה

  .א"ת
  לא: קבן משפחה של בעל עניין אחר בבנ
  לא: בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית

  : שנים אחרונות ופירוט התאגידים בהם הוא משמש כדירקטור5 -עיסוק ב

א טכנולוגי ומחקר "ראש מנהל לכ, א"א באגף כ"ראש ענף תכנון ומנהל כ, א במטה הכללי"א באגף כ"ראש מדור תכנון כ
  .אדם- א באגף כח"סגן ראש חטיבת כ, א"באגף כ

  .צרכנות" חבר"ל מועדון "ומנכ" מ"חבר משרתי הקבע והגמלאים בע"ל "מנכ
  

  . בעל ענין בבנק-" מ"חבר משרתי הקבע והגמלאים בע"ל "מנכ* 
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יהודה בוצר  :שם הדירקטור .13
2
   

  4.3.2010: תאריך תחילת כהונה

  תפעול נוסטרו וניהול סיכונים, אשראי: חברות בועדות הדירקטוריון
  .לא: צ"כהונה כדח

  .אשראי בבנק הבינלאומי' מנהל מח. כן:  של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו, של חברה בת שלו, עובד של הבנק

  .אביב-  בכלכלה מאוניברסיטת תלBA: השכלה

  לא: בן משפחה של בעל עניין אחר בבנק

  כן: בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית
  :גידים בהם הוא משמש כדירקטור שנים אחרונות ופירוט התא5 -עיסוק ב

  . מועד מינויו לדירקטור בבנק אוצר החייל-  4.3.2010 ועד 2007כיהן כדירקטור ביובנק החל מינואר 
  

ברוך לוי  :שם הדירקטור .14
3
   

  15.4.2010: תאריך תחילת כהונה

  תפעול נוסטרו וניהול סיכונים: חברות בועדות הדירקטוריון
  לא: צ"כהונה כדח

  לא:  של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו, של חברה בת שלו, בד של הבנקעו

 BA, מאוניברסיטת תל אביב בחינוך MA, ב"ארה, בוסטון, אוניברסיטת ברנדייס,   במדיניות חברתית.Ph.D: השכלה
   במשפטים מהאוניברסיטה העבריתLLB, בסוציולוגיה ומדע המדינה מהאוניברסיטה העברית

  לא:   של בעל עניין אחר בבנקבן משפחה
  לא: בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית

  : שנים אחרונות ופירוט התאגידים בהם הוא משמש כדירקטור5 -עיסוק ב

כיהן ,  המועצה הלאומית להתנדבותכנשיאמכהן , ל"ר העמותה לסיוע לנוער במסגרות צה"יו, ל"ארגון גמלאי צה" צוות"ר "יו
  .2010עד ספטמבר " עמיגור" וכדירקטור ב2009עד מאי " רו גרופפט"כדירקטור חיצוני ב

  
רענן כהן :שם הדירקטור .15

4
   

  1.8.2010: תאריך תחילת כהונה

  תפעול נוסטרו וניהול סיכונים, אשראי: חברות בועדות הדירקטוריון
  לא: צ"כהונה כדח

  לא:  ניין בושל חברה קשורה שלו או של בעל ע, של חברה בת שלו, עובד של הבנק

 B.A, אביב- בלימודי היסטוריה של המזרח התיכון מאוניברסיטת תלMA, אביב- ר לפילוסופיה מאוניברסיטת תל"ד: השכלה
לימודי חשבונאות , לימודי מנהל ציבורי וסטטיסטיקה במכללת בית ברל, אביב-בהיסטוריה כללית מאוניברסיטת תל

  . בישראלופיננסים במדרשה למנהל של הסתדרות העובדים

  לא: בן משפחה של בעל עניין אחר בבנק

  .כן: בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית

 2002ר הבנק לפיתוח התעשיה משנת "כיהן כיו:  שנים אחרונות ופירוט התאגידים בהם הוא משמש כדירקטור5 -עיסוק ב
  .2007עד אוגוסט " הפניקס הישראלי"וכדירקטור בחברת ביטוח , 1.2.2010ועד 
גאון אחזקות . ב", "מ"זרח חיפושי נפט וגז בע: "וכדירקטור בחברות, "שלמה ביטוח"ר ועדת השקעות בחברת "ן כיומכה

  "מ"קווינקו בע" ו" מ"נטו מלינדה סחר בע", "מ"בע
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  שינויים בדירקטוריון
  

  
  .31.10.2010ר הדירקטוריון ביום " וכיו18.10.2010צדיק מונתה כדירקטורית ביום - סמדר ברבר)1(
  4.3.2010 יהודה בוצר מונה כדירקטור ביום ) 2(
  15.4.2010 ברוך לוי מונה כדירקטור ביום ) 3(
  1.8.2010 רענן כהן מונה כדירקטור ביום ) 4(
  3.3.2010ו סיימה כהונתה כדירקטורית ביום 'בויאנג- מיכל עבאדי) 5(
  1.8.2010 עמוס מלכא סיים כהונתו כדירקטור ביום ) 6(
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  חברי ההנהלה הבכירה ותחומי אחריותם 
  
  ישראל  טראו: שם .1

  17.8.2006:  תאריך תחילת כהונה
  ל הבנק"מנכ: בחברה קשורה שלו או בבעל עניין בו,  בת שלו-בחברה, התפקיד שנושא המשרה ממלא בבנק

   אביב- במדעי הרוח אוניברסיטת תל B.A:השכלה
  לא:  או של בעל עניין בבנק , שפחה של נושא משרה בכירה אחרבן מ

אגף בנקאות ושיווק בבנק ' ר, ל"סמנכ. 17.8.2006 -ל הבנק החל מ"מנכ:   השנים האחרונות5 -ניסיון עסקי ב
  )1.4.2005 – 1.2.2002( אביב של הבנק הבינלאומי -מנהל סניף ראשי תל, )1.4.2005 -17.8.2006(הבינלאומי 
  

  נועם קוטאי: םש .2
  27.3.2006:  תאריך תחילת כהונה

,  ל הבנק"משנה למנכ: או בבעל עניין בו בחברה קשורה שלו,  בת שלו-בחברה, התפקיד שנושא המשרה ממלא בבנק
  מנהל החטיבה הקמעונאית בבנק 

  הוד השרון,  מכללת שערי משפטL.L.B, ד"עו: השכלה
  לא:  בעל עניין  בבנקאו של , בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר

מנהל החטיבה , ל"משנה למנכ, מנהל אגף מכירות בחטיבה הקמעונאית בבנק:   השנים האחרונות5 -ניסיון עסקי ב
  הקמעונאית בבנק

  
  גרנות ברוך: שם .3

   1985: תאריך תחילת כהונה
מנהל , ל בכיר"סמנכ: בחברה קשורה שלו או בבעל עניין בו,  בת שלו-בחברה, התפקיד שנושא המשרה ממלא בבנק

  דירקטור בחברות בת של הבנק, החטיבה הפיננסית בבנק
  אביב- בכלכלה חטיבה לחשבונאות אוניברסיטת תלB.A: השכלה

  לא: או של בעל עניין  בבנק , בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר
  מנהל החטיבה הפיננסית בבנק, ל בכיר"סמנכ:   השנים האחרונות5 -ניסיון עסקי ב

  
  דורון כליף: שם .4

  1.4.2002:  תאריך תחילת כהונה
מנהל , ל בכיר"סמנכ: בחברה קשורה שלו או בבעל עניין בו,  בת שלו-בחברה, התפקיד שנושא המשרה ממלא בבנק

  החטיבה העסקית
  אביב- אוניברסיטת תל–לימודי חשבונאות וכלכלה : השכלה

  לא:  ן  בבנקאו של בעל עניי, בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר
  מנהל החטיבה העסקית בבנק, ל בכיר"סמנכ:  השנים האחרונות5 -ניסיון עסקי ב

  
  דן טראוב: שם .5

  1.1.1997:  תאריך תחילת כהונה
מנהל , ל בכיר"סמנכ: בחברה קשורה שלו או בבעל עניין בו,  בת שלו-בחברה, התפקיד שנושא המשרה ממלא בבנק

  .חברה בת של הבנק, ה לנכסיםר החבר"יו, חטיבת המשאבים בבנק
  אוניברסיטת חיפה,  בסוציולוגיה ומדעי המדינהB.A: השכלה

  לא:  או של בעל עניין בבנק, בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר
  .מנהל חטיבת המשאבים בבנק, ל בכיר"סמנכ:   השנים האחרונות5 -ניסיון עסקי ב
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  גילה יחזקאלי: שם .6
  1.8.2000: תאריך תחילת כהונה

יועצת , ל"סמנכ: בחברה קשורה שלו או בבעל עניין בו,  בת שלו-בחברה, התפקיד שנושא המשרה ממלא בבנק
  משפטית ראשית ומזכיר הבנק

   אביב- אוניברסיטת תלL.L.B, ד"עו: השכלה
  לא:  או של בעל עניין בבנק, בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר

  יועצת משפטית ראשית ומזכיר הבנק, ל" סמנכ: השנים האחרונות5 -ניסיון עסקי ב
  
  

  אורית חורש:  שם .7
   10.6.2001: תאריך תחילת כהונה

מנהלת , ל"סמנכ: בחברה קשורה שלו או בבעל עניין בו,  בת שלו-בחברה, התפקיד שנושא המשרה ממלא בבנק
  דירקטורית בחברות בת של הבנק, החטיבה לניהול נכסי לקוחות בבנק

  סטר' מנהל עסקים אוניברסיטת מנצ– M.A,  אביב- מדעי המדינה אוניברסיטת תל– B.A: השכלה
  לא: או של בעל עניין אחר בבנק, בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר

  מנהלת החטיבה לניהול נכסי לקוחות בבנק, ל"סמנכ:  השנים האחרונות5 -ניסיון עסקי ב
  
  
  עופר סלפטר: שם.8

   17.1.2008: תאריך תחילת כהונה
חשבונאי , ל"סמנכ: בחברה קשורה שלו או בבעל עניין בו,  בת שלו-בחברה, התפקיד שנושא המשרה ממלא בבנק

  ראשי בבנק
  האוניברסיטה העברית,  בחשבונאות וכלכלה– B.A, ח מוסמך"רו: השכלה

  לא:  או של בעל עניין בבנק , בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר
   חשבונאי ראשי,)2008 -החל מ(ל "סמנכ: אחרונות השנים ה5 -ניסיון עסקי ב

  
  מבקר פנימי

  ניר אבל: שם
   1.11.2000: תאריך תחילת כהונה

מבקר פנימי ראשי : בחברה קשורה שלו או בבעל עניין בו,  בת שלו-בחברה, התפקיד שנושא המשרה ממלא בבנק
  2006מבקר קבוצת הבנק הבינלאומי מאוגוסט , של הבנק

  האוניברסיטה העברית ,  בכלכלה וראיית חשבוןB.A, בון מוסמךרואה חש: השכלה
  לא:  או של בעל עניין  בבנק, בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר

מבקר קבוצת הבנק . 2000מבקר פנימי ראשי של הבנק החל מנובמבר :  השנים האחרונות5 -ניסיון עסקי ב
  .2006הבינלאומי החל מאוגוסט 

  מועד מדוייק לעזיבתו טרם נקבע.  המבקר על פרישתו מהבנק הודיע30.11.2010ביום 
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  ר הדירקטוריון והעובדים הבכירים"שכר יו

  .י החברה האם"משולם ע  והבנק בכללה ושכר מבקר הפנים של הקבוצהירקטוריוןר הד"יו שכר.א
  
המשרה הבכירים   השכר הגבוה ביותר מבין נושאי ד לחמשת מקבלישווי ההטבות ותשלומי המעבי, להלן פרוט השכר. ב

  : בסכומים מדווחים2009 - ו2010בבנק בשנים 
  

תפקידשם

היקף 

שווי רכבמענק שכרמשרה

תגמולים,   

פיצויים,   קרן 

השתלמות,   

חופשה,   מענק 

יובל ומחלה,   

ביטוח לאומי 

והטבות נוספות

סך הכל 

שכר 

והוצאות 

נלוות  ( 1) 

הלוואות 

שניתנו 

בתנאים 

רגילים ( 2) 

   -   100%1,282200812711,834מנהל כלליטראו ישראל

קוטאי נועם

משנה למנכ"ל, מנהל 

100%979115812651,440795החטיבה הקמעונאית

טראוב דן

סמנכ"ל בכיר, מנהל 

100%883108812691,341566חטיבת המשאבים

כליף דורון

סמנכ"ל בכיר, מנהל 

100%901107812291,318193החטיבה העסקית

גרנות ברוך

סמנכ"ל בכיר, מנהל 

100%890100812171,2884החטיבה הפיננסית

תפקידשם

היקף 

שווי רכבמענק שכרמשרה

תגמולים,   

פיצויים,   קרן 

השתלמות,   

חופשה,   מענק 

יובל ומחלה,   

ביטוח לאומי 

והטבות נוספות

סך הכל 

שכר 

והוצאות 

נלוות  ( 1) 

הלוואות 

שניתנו 

בתנאים 

רגילים ( 2) 

   -   692631,505   -   100%1,173מנהל כלליטראו ישראל

קוטאי נועם

משנה למנכ"ל, מנהל 

692721,263665   -   100%922החטיבה הקמעונאית

גרנות ברוך

סמנכ"ל בכיר, מנהל 

692771,20485   -   100%858החטיבה הפיננסית

טראוב דן

סמנכ"ל בכיר, מנהל 

692421,151613   -   100%840חטיבת המשאבים

כליף דורון

סמנכ"ל בכיר, מנהל 

692101,132267   -   100%853החטיבה העסקית

שנת 2010

שנת 2009
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  לא כולל מס שכר) 1(
כולל הלוואות שניתנו לנושאי המשרה הבכירה בתנאים שתאמו להלוואות שניתנו לכלל העובדים וסכומיהם נקבעו על פי קריטריונים ) 2(

  .אחידים
  

  :הערה
.דומים לתנאים ללקוחות אחרים בעלי מאפיינים דומים, לרבות כל הפעילות במסגרתם , התנאים לניהול החשבונות  נושאי המשרה בבנק 
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  פרוט הסכמי השכר האישיים עם נושאי המשרה
  

 באוגוסט 16בהסכם אישי מיום  בתנאי עבודה המפורטים 2006 באוגוסט 24ל הבנק מיום "מכהן כמנכ– ישראל טראו
תוך הודעה , כל אחד מהצדדים להסכם ראשי לסיים את ההתקשרות בכל עת ומכל סיבה.  לתקופה בלתי קצובה2006

זכאי מר טראו לפיצויי , עם סיום העסקתו בבנק.  חודשים ובהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם העסקה6כתובה מוקדמת בת 
. הגבוה מביניהם,  משכר אחרון  לפני החתימה על ההסכם האישי200%או  משכרו האחרון 100%פיטורין בגובה 

תקופת הגבלת התחרות הינה . מסכומים אלו יופחתו ערך פדיון הפיצויים בקרן הפנסיה אליה הפריש הבנק כספים לטובתו
 במקרה של ,משכורתו של מר ישראל טראו צמודה לעליית מדד המחירים לצרכן. בת שישה חודשים מיום סיום עבודתו

  .השכר לא ישתנה עד לעליית המדד המקזזת את ירידת המדד, ירידת מדד

  

 לתקופה בלתי 9/2005 בהסכם קיבוצי ובהסכם אישי בתוקף מיום 1986 באוקטובר 1מועסק בבנק מיום – נועם קוטאי
 90 מוקדמת בת תוך הודעה כתובה,  לסיים את ההתקשרות בכל עת ומכל סיבהרשאיכל אחד מהצדדים להסכם . קצובה

זכאי מר קוטאי לפיצויי פיטורין רגילים בגובה , עם סיום העסקתו בבנק. יום ובהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם העסקה
  .מסכומים אלו יופחתו ערך פדיון הפיצויים בקרן הפנסיה אליה הפריש הבנק כספים לטובתו.  משכרו האחרון200%

 50% -יל את שיעור פיצויי הפיטורין שישולמו במקרה של פיטורין בהדירקטוריון מוסמך להגד, ל"י המלצת המנכ"עפ
הדירקטוריון יוכל לאשר הגדלת . במקרה של התפטרות יהיה זכאי המנהל לשחרור כספי הפיצויים שנצברו לזכותו. נוספים

  . נוספים100%פיצויי הפיטורין בשיעור של 

  .ים מעבר לתקופת ההודעה המוקדמת חודש6יהיה זכאי לתקופת הסתגלות של , במקרה של פיטורים

במקרה של ירידת מדד השכר לא ישתנה עד לעליית המדד . רותו של מר קוטאי צמודה לעליית מדד המחירים לצרכןומשכ
  .המקזזת את ירידת המדד

  . לתקופה בלתי קצובה1/1997 בהסכם קיבוצי ובהסכם אישי בתוקף מיום 1980 באוגוסט 1מועסק בבנק מיום – דן טראוב

 יום 90תוך הודעה כתובה מוקדמת בת ,  לסיים את ההתקשרות בכל עת ומכל סיבהרשאיכל אחד מהצדדים להסכם 
  .ובהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם העסקה

מסכום אלו יופחתו ערך .  משכרו האחרון200%זכאי מר טראוב לפיצויי פיטורין רגילים בגובה , עם סיום העסקתו בבנק
  .נסיה אליה הפריש הבנק כספים לטובתופדיון הפיצויים בקרן הפ

 50% - ל הדירקטוריון מוסמך להגדיל את שיעור פיצויי הפיטורין שישולמו במקרה של פיטורין ב"י המלצת המנכ"עפ
  .נוספים

הדירקטוריון יוכל לאשר הגדלת פיצויי . במקרה של התפטרות יהיה זכאי המנהל לשחרור כספי הפיצויים שנצברו לזכותו
  . נוספים100%בשיעור של הפיטורין 

  . חודשים מעבר לתקופת ההודעה המוקדמת6יהיה זכאי לתקופת הסתגלות של , במקרה של פיטורים

במקרה של ירידת מדד השכר לא ישתנה עד לעליית המדד . רותו של מר טראוב צמודה לעליית מדד המחירים לצרכןומשכ
  .המקזזת את ירידת המדד

  . לתקופה בלתי קצובה4/2002ף מיום  בהסכם קיבוצי ובהסכם אישי בתוק1986 במאי 4 מועסק בבנק מיום– דורון כליף

 יום 90תוך הודעה כתובה מוקדמת בת ,  לסיים את ההתקשרות בכל עת ומכל סיבהרשאיכל אחד מהצדדים להסכם 
  .ובהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם העסקה

מסכום אלו יופחתו ערך פדיון .  משכרו האחרון200%ילים בגובה זכאי מר כליף לפיצויי פיטורין רג, עם סיום העסקתו בבנק
  .הפיצויים בקרן הפנסיה אליה הפריש הבנק כספים לטובתו

 50% -ל הדירקטוריון מוסמך להגדיל את שיעור פיצויי הפיטורין שישולמו במקרה של פיטורין ב"י המלצת המנכ"עפ
  .נוספים
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הדירקטוריון יוכל לאשר הגדלת פיצויי . כספי הפיצויים שנצברו לזכותובמקרה של התפטרות יהיה זכאי המנהל לשחרור 
  . נוספים100%הפיטורין בשיעור של 

  . חודשים מעבר לתקופת ההודעה המוקדמת6יהיה זכאי לתקופת הסתגלות של , במקרה של פיטורים

 ישתנה עד לעליית המדד במקרה של ירידת מדד השכר לא. רתו של מר כליף צמודה לעליית מדד המחירים לצרכןומשכ
  .המקזזת את ירידת המדד

 לתקופה בלתי 1/1997 בהסכם קיבוצי ובהסכם אישי בתוקף מיום 1981 במרץ 1 מועסק בבנק מיום – ברוך גרנות
  .קצובה

 יום 90תוך הודעה כתובה מוקדמת בת ,  לסיים את ההתקשרות בכל עת ומכל סיבהרשאיכל אחד מהצדדים להסכם 
  .שנקבעו בהסכם העסקהובהתאם לתנאים 

מסכום אלו יופחתו ערך .  משכרו האחרון200%זכאי מר גרנות לפיצויי פיטורין רגילים בגובה , עם סיום העסקתו בבנק
  .פדיון הפיצויים בקרן הפנסיה אליה הפריש הבנק כספים לטובתו

 50% -  במקרה של פיטורין בל הדירקטוריון מוסמך להגדיל את שיעור פיצויי הפיטורין שישולמו"י המלצת המנכ"עפ
  .נוספים

הדירקטוריון יוכל לאשר הגדלת פיצויי . במקרה של התפטרות יהיה זכאי המנהל לשחרור כספי הפיצויים שנצברו לזכותו
  . נוספים100%הפיטורין בשיעור של 

  . חודשים מעבר לתקופת ההודעה המוקדמת6יהיה זכאי לתקופת הסתגלות של , במקרה של פיטורים

במקרה של ירידת מדד השכר לא ישתנה עד לעליית המדד . רתו של מר גרנות צמודה לעליית מדד המחירים לצרכןומשכ
  .המקזזת את ירידת המדד
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  )3) (2) (1(שכר רואי החשבון המבקרים 
  

20102009
עבור פעילות הביקורת (4):

רואה חשבון המבקר

1,3191,388סומך חייקין רואי חשבון
120-עבור שירותים הקשורים לביקורת

--רואי חשבון מבקרים אחרים

1,3191,508סך הכל

עבור שירותים אחרים:

רואה חשבון המבקר

1809סומך חייקין רואי חשבון
 --רואי חשבון מבקרים אחרים

  
  
חשבון המבקר עבור פעולות הביקורת ועבור שירותים דיווח של הדירקטוריון לאסיפה הכללית השנתית על שכר רואה ה )1(

  .1999 –ט "התשנ,  לחוק החברות167- ו165לפי סעיפים , נוספים לביקורת
 .מ"שכר רואה החשבון המבקר כולל תשלומים על פי חוק מע )2(
 .כולל שכר ששולם ושכר שנצבר )3(
  .ורת דוחות מס וסקירת דוחות בינייםביק, ביקורת הבקרה הפנימית על הדוח הכספי, ביקורת דוחות כספיים שנתיים )4(

  

   גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים
  

ל הבנק מר ישראל טראו והחשבונאי הראשי מר עופר סלפטר "נושאי המשרה העוסקים בהכנת הדוחות הכספיים הינם מנכ
  .האחראי על החטיבה לחשבונאות

ל "בראשות המנכ,  מתכנסת ועדת גילויSOX302בהתאם להוראות המפקח על הבנקים המחילות את הוראות 
הועדה דנה בנושאים מהותיים שעשויה להיות . ובהשתתפות כל מנהלי החטיבות בבנק ורואי החשבון המבקרים של הבנק

. להם השלכה על הנתונים בדוחות הכספיים וכן בליקויים שנתגלו במערך הבקרה על דווח כספי ומעקב אחר תיקונם
  . לחברי וועדת הגילוי במלואם ומתקיים דיון בסוגיות מהותיות ובמדיניות החשבונאית שיש ליישםהדוחות הכספיים מוצגים

  .דירקטוריון הבנק אחראי על בקרת העל בבנק ומאשר את הדוחות הכספיים של הבנק
  ,")ועדת הביקורת:"להלן(מאזן וחברות בנות , דירקטוריון הבנק קבע  כי ועדת ביקורת ועסקאות עם אנשים קשורים

 3 דירקטורים מקרב הציבור 5מהם ,  חברים8הוועדה מונה . הדוחותתבחן את הדוחות הכספיים ותמליץ בפניו על אישור 
 גם, בנוסף לחבריה, בדיוני הועדה בנושא דוחות כספיים משתתפים. מחברי הוועדה הם בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית

מנהל החטיבה הפיננסית והחשבונאי , ל"ואי חשבון ומופיעים בפניה המנכסומך חייקין ר, רואי החשבון המבקרים של הבנק
  .הראשי

בחוות , בהיקף ההפרשות לחובות מסופקים, ועדת הביקורת דנה בנושאים הנוגעים לדוחות הכספיים של הבנק ובכלל זה
  .שלמות הגילוי ונאותות הדווח ועוד, המדיניות החשבונאית, דעתם של רואי החשבון המבקרים

ח הדירקטוריון "מקבלים הדירקטורים חברי ועדת הביקורת את טיוטת הדוחות הכספיים ודו, מסגרת הליך אישור הדוחותב
ניתנת , במהלך הישיבה המתכנסת לדיון בדוחות הכספיים. מצגות ומידע נוסף, לפני ישיבת הועדה וכן חומר עזר

ולהעיר את , פניה ולרואי החשבון המבקרים של הבנקלדירקטורים האפשרות להפנות שאלות לחברי ההנהלה המופיעים ב
   .הערותיהם לדוחות קודם שימליצו בפני הדירקטוריון לאשר את הדוחות הכספיים

, על ליקויים וחולשות מהותיות בבקרה הפנימית על הדוחות הכספיים, מקבלת ועדת הביקורת דווח ומקיימת דיון, בין היתר
בה מעורבת ההנהלה או מעורבים , אם וככל שנמצאה, ועדה דווח על כל תרמיתמקבלת ה, כמו כן. אם וככל שנמצאו

כנדרש , ר הדירקטוריון"מידע זה נמסר גם ליו, עובדים אחרים שיש להם תפקיד בבקרה הפנימית על הדווח הכספי
  ).הצהרה לגבי גילוי( להוראות הדווח לציבור של המפקח על הבנקים 645בהוראה 

  .לים טיוטות הדוחות הכספיים לפני הישיבה הדנה בדוחות הכספייםחברי הדירקטוריון מקב
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ל את תוצאות "במסגרת הדיון במליאה מציג המנכ. משתתפים כל חברי הנהלת הבנק ורואי החשבון המבקרים, בישיבה זו
שאלות בדיון משיבים נושאי המשרה בבנק ל. הפעילות שהוצגו בדוחות הכספיים וכן מידע מפורט ונתוני עזר נוספים

בתום הדיון מתקבלת החלטת הדירקטוריון בדבר אישור הדוחות הכספיים של הבנק והסמכת . הדירקטורים ככל שנשאלו
   .ל והחשבונאי הראשי לחתום על הדוחות הכספיים"המנכ, ר הדירקטוריון"יו
  

  הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי בדוחות הכספיים
  

 שפורסמה 309ובהתאם להנחיות הוראת ניהול בנקאי תקין , ח על הבנקיםבהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפק

וכן פרס מערך בקרה פנימית על דיווח , הבנק מקיים זה מספר שנים בקרות ונהלים לגבי גילוי, 2008בחודש ספטמבר 

  .2008 בדצמבר 31-לשנה שהסתיימה ב, שיושם לראשונה בדוח כספי, כספי

לה על הבקרה פנימית על דיווח כספי וחוות דעת של רואה החשבון המבקר לגבי ביקורת שעניינן אחריות ההנה, ההוראות

 Sarbanes-Oxley Act לחוק הידוע בשם 404- ו302נערכו בהתאם להוראות סעיפים , הבקרה הפנימית על דיווח כספי
  .PCAOB-י ה"ב בין היתר ע"והוראות והנחיות שנקבעו בארה, ב"שנחקק בארה

  

 שינוי 2010לעיל חל במהלך הרבעון השני של שנת " שירותי תפעול"ערכות התפעול כמפורט בפרק בעקבות הסבת מ

. על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי, בבקרה הפנימית של הבנק על הדיווח הכספי אשר השפיע באופן מהותי

ם המופקים על בסיס מערכות מחשב השינוי חייב עדכון מרבית תהליכי הבקרה המתייחסים לדוחות הניהוליים והכספיי

גם המערכות וגם אופן הפעלתן מבוססים על הקיים בקבוצת הבנק הבינלאומי המלווה את תהליך ההטמעה . חדשות

, 2010לצורך חתימת ההנהלה והדירקטוריון על הצהרה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי בדוחות לשנת . מראשיתו

  .בקרות מפתח לביצוע בדיקות אפקטיביות סביבת הבקרה תוך מיפה הבנק את

  

  .בנושא הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי, כל אחת בנפרד, ל הבנק והחשבונאי הראשי"לדוחות צורפו הצהרות של מנכ
 את אפקטיביות הבקרות והנהלים 2010 בדצמבר  31העריכו ליום , ל והחשבונאי הראשי"בשיתוף המנכ, הנהלת הבנק

הסיקו כי לתום תקופה זו , ל הבנק והחשבונאי הראשי"מנכ, על בסיס הערכה זו. ת הכספיים של הבנקלגבי הגילוי בדוחו

שהבנק נדרש לגלות , לסכם ולדווח על המידע, לעבד, הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק הינם אפקטיביים כדי לרשום

  .קבע בהוראות אלוובמועד שנ, בדוח בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים

  
  
  
  

  .הדירקטוריון מודה לעובדי הבנק ולהנהלתו על המאמצים שהשקיעו  במהלך השנה ביישום המדיניות העיסקית של הבנק
  
  
  
  

                                                                                                                                        
             צדיק             ישראל טראו-   סמדר ברבר         

              מנהל כללי       ר הדירקטוריון"     יו       
  
  
  
  
  
  

  2011 בפברואר 27, רמת גן 
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  *סקירת ההנהלה על מצבו העסקי של הבנק ותוצאות פעולותיו

  

  :בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו וכוללת הדיווחים הבאיםסקירת ההנהלה נערכה 
  

  . מידע רב תקופתי–מאזן מאוחד 'תוספת א
  

  . מידע רב תקופתי–דוח רווח והפסד מאוחד ' תוספת ב
  

  . מאוחד–שיעורי הכנסה והוצאה ' תוספת ג
  

  . מאוחד–חשיפה לשינויים בשיעורי הריבית ' תוספת ד
  

  . מאוחד–ן האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק סיכו'תוספת ה
  

  . מאוחד–חשיפות למדינות זרות ' תוספת ו
  

  . מידע רב רבעוני–מאזן מאוחד לסוף כל רבעון 'תוספת ז
  

  . מידע רב רבעוני–דוח רווח והפסד מאוחד לרבעון ' תוספת ח
  
  .כל הפעילות בישראל בלבד* 
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  'הלה תוספת אסקירת ההנ
  מידע רב תקופתי

  
  2006-2010מאזנים מאוחדים לשנים 

  סכומים מדווחים

  )ח"במיליוני ש(
  

20102009200820072006
נכסים

2,850.03,489.11,862.82,191.82,143.4מזומנים ופקדונות בבנקים
1,964.11,185.02,485.41,360.1924.2ניירות ערך

10,075.29,388.49,037.28,473.57,897.6אשראי לציבור 
    -   13.01.90.10.9אשראי לממשלה

128.2147.1164.0158.7156.7בניינים וציוד
81.4102.789.471.254.6נכסים אחרים

15,111.914,314.213,638.912,256.211,176.5סך כל הנכסים

התחייבויות והון

11,609.311,414.011,035.89,925.89,029.7פקדונות הציבור
522.997.449.676.098.1פקדונות מבנקים

246.8188.2129.4115.5115.0פקדונות הממשלה 
557.6546.7520.1389.3376.5כתבי התחייבות נדחים ואגרות חוב

1,301.41,227.41,143.91,028.4945.5התחייבויות אחרות
14,238.013,473.712,878.811,535.010,564.8סך כל ההתחייבויות

0.70.70.70.60.6זכויות בעלי מניות חיצוניים
873.2839.8759.4720.6611.1הון עצמי

15,111.914,314.213,638.912,256.211,176.5סך כל ההתחייבויות וההון

ליום 31 בדצמבר
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  'תוספת בסקירת ההנהלה 
  מידע רב תקופתי

  2006-2010דוחות רווח והפסד מאוחדים לשנים 
  סכומים מדווחים

  )ח"שבמיליוני (

20102009200820072006
רווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות 

373.9370.2377.4375.9339.0מסופקים
24.712.634.619.330.1הפרשה לחובות מסופקים

רווח מפעילות מימון לאחר הפרשה 

349.2357.6342.8356.6308.9לחובות מסופקים

הכנסות תפעוליות ואחרות

215.1228.6210.0199.7197.0עמלות תפעוליות
0.3    -       -       -       -   רווחים מהשקעות במניות

2.78.60.61.21.1הכנסות אחרות
217.8237.2210.6200.9198.4סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות

הוצאות תפעוליות ואחרות

281.5256.7253.9242.2264.1משכורות והוצאות נלוות
84.577.068.7*94.297.1אחזקת בנינים וציוד

127.8113.7104.2*137.1127.9הוצאות אחרות
512.8481.7466.2432.9437.0סך כל  ההוצאות התפעוליות והאחרות

54.2113.187.2124.670.3רווח  מפעולות רגילות   לפני מיסים
21.253.034.949.338.4הפרשה למיסים

33.060.152.375.331.9רווח מפעולות רגילות לאחר מיסים
חלקם של בעלי מניות חיצוניים

ברווחים לאחר מסים מפעולות

    -       -   (0.1)    -       -   רגילות של חברות מאוחדות
33.060.152.275.331.9רווח נקי מפעולות רגילות

39.414.5    -       -       -   רווח מפעולות בלתי רגילות, לאחר מס
33.060.152.2114.746.4רווח נקי

רווח למניה בש" ח:

20102009200820072006
רווח למניה רגילה בת 0.0001 ש" ח

0.260.470.410.590.25רווח מפעולות רגילות
0.310.11    -       -       -   רווח מפעולות בלתי רגילות

0.260.470.410.900.36רווח נקי
רווח למניית בכורה בת 0.001 ש" ח

2.604.744.125.942.52רווח מפעולות רגילות
3.111.14    -       -       -   רווח מפעולות בלתי רגילות

2.604.744.129.053.66רווח נקי
רווח למניית יסוד בת 0.005 ש" ח

13.0123.7220.6129.7012.59רווח מפעולות רגילות
15.565.73    -       -       -   רווח מפעולות בלתי רגילות

13.0123.7220.6145.2618.32רווח נקי

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר

  
  סווג מחדש*
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  'פת גסקירת ההנהלה תוס
  

  )1( מאוחד –שיעורי הכנסה והוצאה 
  סכומים מדווחים

  )ח"במיליוני ש(
  

שיעור( 3) שיעורשיעור( 3) שיעור

הכנסההכנסההכנסההכנסה

(הוצאה)(הוצאה)(הוצאה)(הוצאה)
כוללללאהכנסותיתרה( 2) כוללללאהכנסותיתרה( 2) 

השפעתהשפעת(הוצאות)חדשיתהשפעתהשפעת(הוצאות)חדשית

נגזריםנגזריםמימוןממוצעתנגזרים נגזריםמימוןממוצעת

מטבע ישראלי לא צמוד
11,211.7409.73.65%10,309.2307.82.99%נכסים (4,4א)

4.40.3    -       -   נגזרים מגדרים (3)
ALM (3) 144.97.0211.915.3השפעת נגזרים

11,356.6416.73.67%10,525.5323.43.07%סך כל הנכסים
(0.34%)(31.0)9,038.5(0.61%)(57.0)9,354.0התחייבויות (4א)

(0.7)6.8    -       -   נגזרים מגדרים (3)
ALM (3) (17.3)490.6(23.7)1,163.9השפעת נגזרים

(0.51%)            (49.0)9,535.9(0.77%)            (80.7)10,517.9סך כל ההתחייבויות
3.04%2.90%2.65%2.56%פער הריבית

מטבע ישראלי צמוד למדד
2,292.0129.95.67%2,177.0172.27.91%נכסים (4,4א)

ALM (3) 87.20.910.50.6השפעת נגזרים
2,379.2130.85.50%2,187.5172.87.90%סך כל הנכסים

(7.56%)(181.4)2,398.1(5.98%)(145.6)2,433.8התחייבויות (4א)
ALM (3) 13.10.2    -       -   השפעת נגזרים

(7.51%)             (181.2)2,411.2(5.98%)            (145.6)2,433.8סך כל ההתחייבויות
0.35%0.39%(0.48%)(0.31%)פער הריבית

מטבע חוץ פעילות מקומית ( 5) 
1,090.165.35.99%(1.25%)(8.7)696.0נכסים (4,4א)

391.37.8(25.1)400.9נגזרים מגדרים (3)
ALM (3) 1,200.914.4(84.7)1,440.0השפעת נגזרים

2,682.387.53.26%(4.67%)(118.5)2,536.9סך כל הנכסים
(1.81%)(23.4)1,559.0111.27.13%1,294.9התחייבויות (4א)

(3.6)439.40.6424.6נגזרים מגדרים (3)
ALM (3) (43.8)508.221.0919.6השפעת נגזרים

(2.68%)             (70.8)5.30%2,639.1             2,506.6132.8סך כל ההתחייבויות
5.88%0.63%4.18%0.58%פער הריבית

אחוזיםמיליוני ש"ח אחוזיםמיליוני ש"ח 

לשנה שנסתיימהלשנה שנסתיימה
ביום 31 בדצמבר 2009ביום 31 בדצמבר 2010

  
  . 121  ראה121 עד 118הערות לעמודים 
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  'לה תוספת גסקירת ההנה
  )1המשך (

  )1( מאוחד –שיעורי הכנסה והוצאה 
  סכומים מדווחים

  )ח"במיליוני ש(

שיעור( 3) שיעורשיעור( 3) שיעור

הכנסההכנסההכנסההכנסה

(הוצאה)(הוצאה)(הוצאה)(הוצאה)
כוללללאהכנסותיתרה( 2) כוללללאהכנסותיתרה( 2) 

השפעתהשפעת(הוצאות)חדשיתהשפעתהשפעת(הוצאות)חדשית

נגזרים נגזריםמימוןממוצעתנגזרים נגזריםמימוןממוצעת

סך הכל
נכסים  כספיים שהניבו 

4.02%*14,199.7530.93.74%13,576.3545.3הכנסות מימון (4,4א)
395.78.1(25.1)400.9נגזרים מגדרים (3)

ALM (3) 1,423.330.3(76.8)1,672.1השפעת נגזרים
16,272.7429.02.64%15,395.3583.73.79%סך כל הנכסים

התחייבויות כספיות שגרמו 

(1.85%)(235.8)12,731.5(0.68%)(91.4)13,346.8הוצאות  מימון (4א)
(4.3)439.40.6431.4נגזרים מגדרים (3)

ALM (3) (60.9)1,423.3(2.7)1,672.1השפעת נגזרים
(2.06%)            (301.0)14,586.2(0.60%)           (93.5)15,458.3סך כל ההתחייבויות

3.06%2.04%2.17%1.73%פער הריבית

2.95.2הכנסות מאופציות
הכנסות בגין מכשירים

נגזרים אחרים

(לא כולל אופציות, 

ALM ,נגזרים בגידור

(1.8)(2.4)ונגזרים משובצים שהופרדו)
עמלה מעסקי מימון 

40.387.5והכנסות מימון אחרות (6)
(3.4)(2.4)הוצאות מימון אחרות

                      רווח מפעילות מימון  לפני
373.9370.2הפרשה לחובות מסופקים

הפרשה לחובות מסופקים 

24.712.6לרבות הפרשה כללית ונוספת
רווח מפעילות מימון

                      לאחר הפרשה
349.2357.6לחובות מסופקים

אחוזיםמיליוני ש"ח אחוזיםמיליוני ש"ח 

לשנה שנסתיימהלשנה שנסתיימה
ביום 31 בדצמבר 2009ביום 31 בדצמבר 2010

  
  .121ראה עמוד  121 עד 118 הערות לעמודים
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  'סקירת ההנהלה תוספת ג
  )2המשך (

  )1( מאוחד –שיעורי הכנסה והוצאה 
  סכומים מדווחים

  )ח"במיליוני ש(

  
  

20102009
יתרה ( 2) יתרה ( 2) 

חדשיתחדשית

ממוצעתממוצעת

סך הכל

נכסים כספיים שהניבו 

14,199.713,576.3הכנסות מימון (4,4א)
נכסים הנובעים ממכשירים

18.227.5נגזרים (7)
65.561.5נכסים כספיים אחרים (4א)

הפרשה כללית והפרשה נוספת

(25.0)(24.4)לחובות מסופקים
14,259.013,640.3סך כל הנכסים הכספיים

התחייבויות כספיות שגרמו

13,346.812,731.5הוצאות מימון (4א)
התחייבויות הנובעות

62.166.9ממכשירים נגזרים
129.0213.8התחייבויות כספיות אחרות (4א)

13,537.913,012.2סך כל ההתחייבויות הכספיות

עודף נכסים כספיים על

721.1628.1  התחייבויות כספיות
155.5189.3נכסים לא כספיים

14.410.1התחייבויות לא כספיות
862.2807.3סך כל האמצעים ההוניים

לשנה שנסתיימה 

ביום 31 בדצמבר

מיליוני ש"ח 

  
  

  .121 ראה עמוד 121עד  118הערות לעמודים 
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  'סקירת ההנהלה תוספת ג
  )3המשך (

  )1( מאוחד –שיעורי הכנסה והוצאה 
 

 לשנה שנסתיימה   לשנה שנסתיימה  
 2009 בדצמבר 31ביום    2010 בדצמבר 31ביום  
 )3(שיעור שיעור    )3(שיעור שיעור   
 הכנסה הכנסה    הכנסה הכנסה   
 (הוצאה) (הוצאה)    (הוצאה) (הוצאה)   

  כולל ללא הכנסות )2(יתרה  
יתרה 

 כולל ללא הכנסות )2(
) חדשית  השפעת השפעת (הוצאות) חדשית  וצאותה  השפעת השפעת (
 נגזרים  נגזרים מימון ממוצעת  נגזרים נגזרים מימון ממוצעת 
 אחוזים ב"מיליוני דולר ארה   אחוזים ב"מיליוני דולר ארה 

   1.30% 3.6 276.0     5.37% 9.9 184.3 )א4,4(נכסים 
     2.5 100.8       (5.8) 106.9 נגזרים מגדרים

השפעת נגזרים 
ALM 389.1 (6.5)       309.0 17.7     

 3.47%   23.8 685.8   (0.35%)   (2.4) 680.3 סך כל הנכסים
   (0.21%) (0.7) 330.1     (0.31%) (1.3) 418.1 )א4(התחייבויות 

     (1.3) 109.4       (1.2) 117.0 נגזרים מגדרים
השפעת נגזרים 

ALM 139.2 10.1       235.0 (15.8)     
 (2.64%)             (17.8) 674.5   1.13%             7.6 674.3 התחייבויותסך כל ה

 0.83% 1.09%       0.78% 5.06%     פער הריבית
  

  :121 עד 118הערות לעמודים 
 .לרבות השפעות חוץ מאזניות של מכשירים נגזרים(הנתונים בלוח זה ניתנים לפני ולאחר השפעת מכשירים נגזרים . 1
פרט למגזר מטבע ישראלי לא צמוד בו מחושבת היתרה הממוצעת על בסיס נתונים , על בסיס יתרות פתיחה חודשיות .2

  .ולאחר ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים, יומיים
הווים חלק ממערך ניהול המ (ALM) נגזרים משובצים שהופרדו ונגזרים, )למעט אופציות(מכשירים נגזרים מגדרים . 3

  .הנכסים וההתחייבויות של הבנק
שטרם מומשו מהתאמות ) הפסדים/ (היתרה הממוצעת של רווחים) נוכתה/ (מהיתרה הממוצעת של הנכסים נוספה. 4

הכלולים בהון עצמי במסגרת , בגין אגרות חוב זמינות למכירה) הפסדים/ (לשווי הוגן של אגרות חוב למסחר וכן של רווחים
  " התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן"רווח כולל מצטבר בסעיף 

  

20102009
2.2(0.1)לא צמוד

10.21.9צמוד מדד
37.719.8מט" ח וצמוד מט" ח

47.823.9

ביום 31 בדצמבר 
לשנה שנסתיימה

  
 .למעט מכשירים נגזרים .א4
 .צמוד למטבע חוץ טבע ישראלילמעט מ. 5
  .לרבות רווחים והפסדים ממכירת השקעות באגרות חוב ומהתאמות לשווי הוגן של אגרות חוב למסחר. 6
 .לא כולל יתרות חוץ מאזניות ממוצעות של מכשירים נגזרים(יתרות מאזניות ממוצעות של מכשירים נגזרים . 7
  .חוב ויתרות התחייבות הנובעות מעסקאות בכרטיסי אשראיבחישוב שיעורי הכנסה והוצאה נכללו יתרות . 8

  



  

  
  
                                                                                                                2010 לשנתדין וחשבון    

122

  'סקירת ההנהלה תוספת ד
  

   מאוחד- 2010 בדצמבר 31חשיפה לשינויים בשיעורי הריבית ליום 
  סכומים מדווחים 

  )ח"במיליוני ש(

  

עם 

דרישה 

עד חודש

מעל 

חודש עד 

3 חודשים

מעל 3 

חודשים 

עד שנה

מעל 

שנה עד 

3 שנים

מעל 3 

עד 5 

שנים

מעל 5 

עד 10 

שנים

מעל 

10 עד 
20 שנה

    -   10,403.6785.7358.0189.936.9126.2נכסים פיננסיים(1)
מכשירים פיננסיים נגזרים (למעט 

    -       -       -   12.764.82.2102.0אופציות)
    -       -       -       -       -       -   3.5אופציות (במונחי נכס הבסיס)

    -       -       -       -       -       -       -   מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים
    -   10,419.8850.5360.2291.936.9126.2סך כל השווי ההוגן

9,330.8299.1456.6183.230.760.64.4התחייבויות פיננסיות(1)
מכשירים פיננסיים נגזרים (למעט 

   -      -      -   580.6339.4150.755.4אופציות)
   -      -      -      -      -      -   3.5אופציות (במונחי נכס הבסיס)

   -      -      -      -      -      -      -   מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים
9,914.9638.5607.3238.630.760.64.4סך כל השווי ההוגן

   -      -      -      -      -      -      -   מכשירים פיננסים, נטו
החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית 

(4.4)53.36.265.6(247.1)504.9212.0במגזר
504.9716.9469.8523.1529.3594.9590.5החשיפה המצטברת במגזר

נכסים פיננסיים, סכומים לקבל בגין מכשירים נגזרים ובגין מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים
מטבע ישראלי לא צמוד

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

  
  

  .128 עד  ראה עמוד 129  לעמודים122 הערות
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מעל 20 

שנה

ללא 

תקופת

 פרעון

סך הכל  שווי 

הוגן

שיעור 

תשואה 

פנימי

משך 

חיים 

ממוצע 

אפקטיבי

סך הכל  

שווי הוגן

שיעור 

תשואה 

פנימי

משך חיים 

ממוצע 

אפקטיבי

בשניםבאחוזיםבשניםבאחוזים

   -    169.612,069.94.05%0.14*11233.92.03%0.11

   -       -    181.70.4192.10.15
   -       -    3.50.0042.62.50
   -       -       -    0.00   -    
   -    169.612,255.14.05%0.15 (2 )11,368.62.03%0.12 (2 )

(0.5)   -   10,364.93.48%0.119,508.92.48%0.17

   -      -   1,126.10.36966.20.29
   -      -   3.5-      46.70.05
   -      -      -   -         -    
(0.5)   -   11,494.53.48%0.14 (2 )10,521.82.48%0.18 (2 )

   -   

0.5
591.0

31 בדצמבר 2009
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  ' דסקירת ההנהלה תוספת
  )1המשך (

   מאוחד- 2010 בדצמבר 31חשיפה לשינויים בשיעורי הריבית ליום 
  סכומים מדווחים 

  )ח"במיליוני ש(

  

עם 

דרישה 

עד חודש

מעל 

חודש עד 

3 חודשים

מעל 3 

חודשים 

עד שנה

מעל 

שנה עד 

3 שנים

מעל 3 

עד 5 

שנים

מעל 5 

עד 10 

שנים

מעל 

10 עד 
20 שנה

75.459.2387.4898.9483.7464.846.7נכסים פיננסיים(1)
מכשירים פיננסיים נגזרים (למעט 

    -       -       -       -   51.550.0    -   אופציות)
    -       -       -       -       -       -       -   אופציות (במונחי נכס הבסיס)

    -       -       -       -       -       -       -   מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים
75.4110.7437.4898.9483.7464.846.7סך כל השווי ההוגן

40.673.8349.3850.6729.0429.723.2התחייבויות פיננסיות(1)
מכשירים פיננסיים נגזרים (למעט 

   -      -      -      -      -      -      -   אופציות)
   -      -      -      -      -      -      -   אופציות (במונחי נכס הבסיס)

   -      -      -      -      -      -      -   מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים
40.673.8349.3850.6729.0429.723.2סך כל השווי ההוגן

   -      -      -      -      -      -      -   מכשירים פיננסים, נטו
החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית 

35.123.5(245.3)34.836.988.148.3במגזר
21.4(2.1)(37.2)34.871.7159.8208.1החשיפה המצטברת במגזר

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

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

מטבע ישראלי צמוד למדד

  
  

  .128  ראה עמוד129ד ע 122הערות לעמודים 
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מעל 20 

שנה

ללא 

תקופת

 פרעון

סך הכל שווי 

הוגן

שיעור 

תשואה 

פנימי

משך 

חיים 

ממוצע 

אפקטיבי

סך הכל 

שווי הוגן

שיעור 

תשואה 

פנימי

משך חיים 

ממוצע 

אפקטיבי

בשניםבאחוזיםבשניםבאחוזים

2.817.12,436.02.92%3.232,311.02.22%3.50

   -       -    101.50.5951.10.93
   -       -       -       -    45.2   -    
   -       -       -       -       -    

2.817.12,537.52.92%3.12 (2 )2,407.32.22%3.50 (2 )

8.5   -   2,504.72.06%3.242,601.81.55%3.65

   -      -      -   -      0   -   
   -      -      -   -      45.22.53
   -      -      -   -         -    

8.5   -   2,504.72.06%3.24 (2 )2,647.01.55%3.63 (2 )

   -   

(5.7)
15.7

31 בדצמבר 2009
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  'סקירת ההנהלה תוספת ד
  )2המשך (

   מאוחד- 2010 בדצמבר 31ם חשיפה לשינויים בשיעורי הריבית ליו
  סכומים מדווחים 

  )ח"במיליוני ש(

  

עם 

דרישה 

עד חודש

מעל 

חודש עד 

3 חודשים

מעל 3 

חודשים 

עד שנה

מעל 

שנה עד 

3 שנים

מעל 3 

עד 5 

שנים

מעל 5 

עד 10 

שנים

מעל 

10 עד 
20 שנה

142.090.024.257.1103.4209.82.3נכסים פיננסיים(1)
מכשירים פיננסיים נגזרים (למעט 

    -       -       -   870.8550.526.03.7אופציות)
    -       -       -       -       -       -   0.3אופציות (במונחי נכס הבסיס)

    -       -       -       -       -       -       -   מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים
1,013.1640.550.260.8103.4209.82.3סך כל השווי ההוגן

   -      -   1,007.4270.3140.66.50.5התחייבויות פיננסיות(1)
מכשירים פיננסיים נגזרים (למעט 

   -   244.820.738.550.489.7209.5אופציות)
   -      -      -      -      -      -   0.3אופציות (במונחי נכס הבסיס)

   -      -      -      -      -      -      -   מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים
   -   1,252.5291.0179.156.990.2209.5סך כל השווי ההוגן

   -      -      -      -      -      -      -   מכשירים פיננסים, נטו
החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית 

3.913.20.32.3(128.9)349.5(239.4)במגזר
0.9(1.4)(1.7)(14.9)(18.8)110.1(239.4)החשיפה המצטברת במגזר

מטבע חוץ (3)

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

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

  
  

  .128ראה עמוד  129  עד122 הערות לעמודים
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מעל 20 

שנה

ללא 

תקופת

 פרעון

סך הכל שווי 

הוגן

שיעור 

תשואה 

פנימי

משך 

חיים 

ממוצע 

סך הכל 

שווי הוגן

שיעור 

תשואה 

פנימי

משך חיים 

ממוצע 

אפקטיבי

בשניםבאחוזיםבשניםבאחוזים

   -    2.2631.03.58%3.00754.03.75%2.60

   -       -    1,451.00.121541.30.09
   -       -    0.3   -    1.61.36
   -       -       -       -       -    
   -    2.22,082.33.58%0.99 (2 )2,296.93.75%0.90 (2 )

   -      -   1,425.31.52%0.091,523.80.42%0.10

   -      -   653.62.85751.12.41
   -      -   0.3   -   0.3   -   
   -      -      -      -      -    
   -      -   2,079.21.52%0.96 (2 )2,275.20.42%0.87 (2 )

   -   

   -   
0.9

31 בדצמבר 2009
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  'סקירת ההנהלה תוספת ד
  )3המשך (

   מאוחד- 2010 בדצמבר 31חשיפה לשינויים בשיעורי הריבית ליום 
  סכומים מדווחים 

  )ח"יליוני שבמ(

  

עם 

דרישה 

עד חודש

מעל 

חודש עד 

3 חודשים

מעל 3 

חודשים 

עד שנה

מעל 

שנה עד 

3 שנים

מעל 3 

עד 5 

שנים

מעל 5 

עד 10 

שנים

מעל 

10 עד 
20 שנה

10,621.0934.9769.61,145.9624.0800.849.0נכסים פיננסיים(1)
מכשירים פיננסיים נגזרים (למעט 

    -       -       -   883.5666.878.2105.7אופציות)
    -       -       -       -       -       -   3.8אופציות (במונחי נכס הבסיס)

    -       -       -       -       -       -       -   מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים
11,508.31,601.7847.81,251.6624.0800.849.0סך כל השווי ההוגן

10,379.0643.2946.51,040.3760.2490.327.6התחייבויות פיננסיות(1)
מכשירים פיננסיים נגזרים (למעט 

   -   825.4360.1189.2105.889.7209.5אופציות)
   -      -      -      -      -      -   3.8אופציות (במונחי נכס הבסיס)

   -      -      -      -      -      -      -   מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים
11,208.21,003.31,135.71,146.1849.9699.827.6סך כל השווי ההוגן

   -      -      -      -      -      -      -   מכשים פיננסים, נטו
החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית 

101.021.4(225.9)105.5(287.9)300.1598.4במגזר
300.1898.5610.6716.1490.2591.2612.6החשיפה המצטברת במגזר

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

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

חשיפה כוללת לשינויים בשיעורי הריבית

  
  

  :129עד  122הערות לעמודים 

  

ץ מאזניים ושווי הוגן של שווי הוגן של מכשירים פיננסיים חו, למעט יתרות מאזניות של מכשירים פיננסיים נגזרים. 1

  .מכשירים פיננסיים מורכבים

  .ממוצע משוקלל לפי שווי הוגן של משך החיים הממוצע האפקטיבי. 2

  .חוץ לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע. 3
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מעל 20 

שנה

ללא 

תקופת

 פרעון

סך הכל שווי 

הוגן

שיעור 

תשואה 

פנימי

משך 

חיים 

ממוצע 

סך הכל 

שווי הוגן

שיעור 

תשואה 

פנימי

משך חיים 

ממוצע 

אפקטיבי

בשניםבאחוזיםבשניםבאחוזים

2.8188.915,136.93.20%0.7614,295.92.46%0.79

   -       -    1,734.20.181684.50.12
   -       -    3.8   -   89.4   -   
   -       -       -       -      -    

2.8188.916,874.93.20%0.70 (2 )16,069.82.46%0.72 (2 )

8.0   -   14,295.12.23%0.6613,634.51.67%0.83

   -      -   1,779.71.27      1717.31.21
   -      -   3.8-      92.20.11
   -      -      -   -         -    

8.0   -   16,078.62.23%0.73 (2 )15,444.01.67%0.87 (2 )

   -   

(5.2)
607.4

31 בדצמבר 2009
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  'סקירת ההנהלה תוספת ה
  

   מאוחד–סיכון אשראי לפי ענפי משק 
  סכומים מדווחים

  )ח"שבמיליוני (

  
  פעילות בישראל בלבד

  

ההוצאה התקופתית

בגין הפרשהסיכוןסיכון

יתרותספציפיתאשראיאשראיסיכון

חובותלחובותכוללחוץ- אשראי

בעיתיים (3)מסופקיםלציבורמאזני (2)מאזני (1)

131.014.1145.11.29.4חקלאות
869.4170.11,039.54.554.2תעשיה

19.2(1.4)411.8401.8813.6בינוי ונדל" ן
118.85.1123.9-0.3חשמל ומים

649.7122.5772.22.733.9מסחר

110.821.0131.80.211.7
8.6(0.1)160.749.2209.9תחבורה ואחסנה

113.230.3143.50.215.8תקשורת ושרותי מחשב
0.8(0.1)114.012.7126.7שרותים פיננסיים

13.0(1.9)286.252.4338.6שרותים עסקיים  אחרים
639.388.6727.90.76.0שרותים ציבוריים וקהילתיים

6,757.04,071.510,828.518.3129.0אנשים פרטיים (1)
10,361.95,039.315,401.224.3301.9סך הכל

   -      -   560.855.4616.2רשויות מקומיות (4)

ליום 31 בדצמבר 2010

בתי מלון,שרותי הארחה 

ואוכל

  
  
ח ונכסים אחרים " מיליון ש262.0השקעה באגרות חוב של הציבור בסך , ח" מיליון ש10,099.3אשראי לציבור בסך  )1(

  .ח" מיליון ש0.6בגין מכשירים נגזרים של הציבור בסך 

 .שחושב לצורך מגבלות חבות של לווהסיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי  )2(
יתרות חובות בעייתיים בניכוי אשראי המכוסה בבטחונות המותרים בניכוי לצורך מגבלות של חבות לווה ושל קבוצת  )3(

 .כולל רכיב סיכון חוץ מאזני, לווים
 .לרבות תאגידים שבשליטתם )4(
 

  .ספציפיות לחובות מסופקיםסיכון האשראי ויתרת החובות הבעייתיים מוצגים לאחר ניכוי ההפרשות ה
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  'סקירת ההנהלה תוספת ה
  )1המשך (

   מאוחד–סיכון אשראי לפי ענפי משק 
  סכומים מדווחים

  )ח"שבמיליוני (

  
  פעילות בישראל בלבד

  
 

  2009 בדצמבר 31 ליום     
 ההוצאה השנתית      
 בגין הפרשה סיכון סיכון    
 יתרות ספציפית אשראי אשראי   סיכון   
 חובות לחובות כולל -חוץ   אשראי    
 )3(בעיתיים  מסופקים לציבור )2(מאזני    ) 1(מאזני     

 13.5 0.2 188.7 21.2   167.5   ותחקלא
 71.6 5.8 965.0 174.4   790.6   תעשיה

 17.4 (10.7) 665.9 287.9   378.0   ן"בינוי ונדל
 0.4 - 125.5 4.7   120.8   חשמל ומים

 27.4 1.1 683.9 166.2   517.7   מסחר
שרותי הארחה ,בתי מלון

 8.7 2.2 139.6 26.8   112.8 ואוכל
 23.3 (0.3) 175.2 18.7   156.5 ואחסנהתחבורה 

 11.3 3.3 129.8 31.7   98.1 תקשורת ושרותי מחשב
 1.1 0.3 130.8 27.9   102.9 שרותים פיננסיים

 23.9 (2.2) 484.5 99.6   384.9 שרותים עסקיים  אחרים
שרותים ציבוריים 

 4.6 (0.5) 551.8 47.6   504.2 וקהילתיים
 129.7 14.4 10,743.5 4,324.5   6,419.0 )1(אנשים פרטיים 

 332.9 13.6 14,984.2 5,231.2   9,753.0   סך הכל

 )4(רשויות מקומיות 
         

459.8    11.6 471.4 - 0.4 

  
  
ח ונכסים אחרים " מיליון ש338.6השקעה באגרות חוב של הציבור בסך , ח" מיליון ש9,412.1אשראי לציבור בסך  )1(

  .ח" מיליון ש2.3זרים של הציבור בסך בגין מכשירים נג

 .סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה )2(
יתרות חובות בעייתיים בניכוי אשראי המכוסה בבטחונות המותרים בניכוי לצורך מגבלות של חבות לווה ושל קבוצת  )3(

 .כולל רכיב סיכון חוץ מאזני, לווים
 .אגידים שבשליטתםלרבות ת )4(
 

  .סיכון האשראי ויתרת החובות הבעייתיים מוצגים לאחר ניכוי ההפרשות הספציפיות לחובות מסופקים
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  'וסקירת ההנהלה תוספת 
  

  )1( מאוחד –חשיפות למדינות זרות 
  סכומים מדווחים

  )ח"שבמיליוני (
  

 1%כום החשיפה לכל אחת מהן הוא מעל מידע בדבר כל החשיפות למדינות זרות ובדבר חשיפות למדינות שסך ס
  .לפי הנמוך, II באזל  מההון לפי 20%מסך נכסי המאוחד או מעל 

  
 לא קיימת חשיפה למדינות זרות שסך סכום החשיפה לכל אחת מהן עולה 2009 בדצמבר 31- ו2010 בדצמבר 31בימים 

  .לפי הנמוך, II באזל  מההון לפי 20% מסך נכסי המאוחד או על 1%על 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  

  

                                                                                 

  

  מ והחברות המאוחדות שלו  "בנק אוצר החייל בע                                                                                     

133

  'זסקירת ההנהלה תוספת 
  

  2009-2010מאזנים מאוחדים לסוף רבעון בשנים 
  סכומים מדווחים

  )ח"שבמיליוני (

  

רבעון 1רבעון 2רבעון 3רבעון 4רבעון 1רבעון 2רבעון 3רבעון 4

נכסים

2,850.02,892.82,871.02,944.43,489.12,409.31,798.72,179.0מזומנים ופקדונות בבנקים
1,964.11,804.91,661.61,571.21,185.01,972.72,727.72,267.4ניירות ערך

10,075.29,700.79,641.39,569.09,388.49,409.29,233.09,035.9אשראי לציבור 
13.02.62.41.41.91.82.30.1אשראי לממשלה

128.2130.5133.8140.1147.1151.3157.8161.3בניינים וציוד
81.486.8135.785.8102.797.492.194.3נכסים אחרים

15,111.914,618.314,445.814,311.914,314.214,041.714,011.613,738.0סך כל הנכסים

התחייבויות והון

11,609.311,435.911,359.511,271.511,414.011,153.111,207.011,080.9פקדונות הציבור
522.9152.7165.7167.797.470.690.367.4פקדונות מבנקים

246.8239.3238.0180.8188.2168.4152.6133.2פקדונות הממשלה 
557.6612.5598.3595.3546.7578.0557.1487.6כתבי התחייבות נדחים 

1301.41307.212201240.91,227.41242.211931163.9התחייבויות אחרות
14,238.013,747.613,581.513,456.213,473.713,212.313,200.012,933.0סך כל ההתחייבויות

0.70.70.70.70.70.70.70.7זכויות בעלי מניות חיצוניים
873.2870.0863.6855.0839.8828.7810.9804.3הון עצמי

15,111.914,618.314,445.814,311.914,314.214,041.714,011.613,738.0סך כל ההתחייבויות וההון

20102009
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  'חסקירת ההנהלה תוספת 
  

  2009-2010דוחות רווח והפסד לפי רבעונים בשנים 
  סכומים מדווחים

  )ח"שבמיליוני (

  

רבעון 1רבעון 2רבעון 3רבעון 4רבעון 1רבעון 2רבעון 3רבעון 4
רווח מפעילות מימון לפני הפרשה 

96.989.589.598.083.983.382.3120.7לחובות מסופקים
11.69.4(5.6)(2.8)4.1(0.9)16.15.4הפרשה לחובות מסופקים

רווח מפעילות מימון לאחר הפרשה 

80.884.190.493.986.788.970.7111.3לחובות מסופקים

הכנסות תפעוליות ואחרות

51.852.454.656.356.660.254.057.8עמלות תפעוליות
0.70.90.20.90.52.63.42.1הכנסות אחרות

52.553.354.857.257.162.857.459.9סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות

הוצאות תפעוליות ואחרות

72.664.271.473.370.260.660.565.4משכורות והוצאות נלוות
22.2*25.4*24.3*21.622.924.824.925.2אחזקת בנינים וציוד

31.1*32.1*32.9*35.535.232.833.631.8הוצאות אחרות
סך כל  ההוצאות התפעוליות 

129.7122.3129.0131.8127.2117.8118.0118.7והאחרות

3.615.116.219.316.633.910.152.5רווח  מפעולות רגילות לפני מיסים
6.17.77.911.514.76.919.9(0.5)הפרשה למיסים

4.19.08.511.45.119.23.232.6רווח נקי
רווח למניה בש" ח

רווח למניה רגילה בת 0.0001 ש" ח

0.030.070.070.090.030.150.030.26רווח נקי

רווח למניית בכורה בת 0.001 ש" ח

0.300.710.690.900.391.520.262.57רווח נקי

רווח למניית יסוד בת 0.005 ש" ח

1.493.573.464.492.057.571.2612.84רווח נקי

שנת 2009שנת 2010

  
  
  סווג מחדש*

  
  
  
  
  
  
  



 
  

  

                                                                                 

  

  מ והחברות המאוחדות שלו  "בנק אוצר החייל בע                                                                                     

135

  הצהרה
  

  :מצהיר כי טראו ישראל, אני

  

  ).הדוח: "להלן (2010 לשנת ,")הבנק: "להלן(מ "סקרתי את הדוח הרבעוני של בנק אוצר החייל בע. 1

  

הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ , בהתבסס על ידיעתי. 2

 .לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, ם שנכללו בוכדי שהמצגי
  

מכל הבחינות , הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, בהתבסס על ידיעתי. 3

תזרימי המזומנים של הבנק לימים ולתקופות השינויים בהון העצמי ו, תוצאות הפעולות, את המצב הכספי, המהותיות

 .המדווחים בדוח
  

אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי ולבקרה הפנימית . 4

של הבנק על הדוח הכספי 
)1(

  :וכן. 

  

המיועדים להבטיח שמידע ,  ונהלים כאלהאו גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות, קבענו בקרות ונהלים כאלה. א

מובא לידיעתנו על ידי אחרים בבנק ובאותם תאגידים בפרט , לרבות תאגידים מאוחדים שלו, מהותי המתייחס לבנק

  ,וכן. במהלך תקופת ההכנה של הדוח

  

המיועדת לספק ,  כזואו גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה על דווח כספי, קבענו בקרה פנימית על דווח כספי כזו. ב

מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים למטרות חיצוניות ערוכים בהתאם לכללי 

  ,וכן. חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו

  

ותינו לגבי האפקטיביות של הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו את מסקנ. ג

  ,וכן. לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו, הבקרות והנהלים לגבי הגילוי

  

או סביר ,  שהשפיע באופן מהותיהרביעיגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברבעון . ד

  וכן; הבנק על דיווח כספיעל הבקרה הפנימית של , שצפוי להשפיע באופן מהותי

  

לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון , אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר. 5

  :בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי, של הבנק

  

אשר , קביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח כספיאת כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות ב. א

  ,וכן. לסכם ולדווח על מידע כספי, לעבד, סביר שצפויים לפגוע ביכולתו של הבנק לרשום

  

בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד , בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית. ב

 . הנק על דיווח כספימשמעותי בבקרה הפנימית של
  

  .על פי כל דין, אין באמור לעיל לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר

                                                                                                                         
  ל"מנכ    - ישראל טראו                                                                                               2011ר פברוא ב 27

  

  ."דוח הדירקטוריון"כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר ) 1(
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  הצהרה
  

  :מצהיר כי,  סלפטרעופר, אני

  

  ).הדוח: "להלן (2010 לשנת, ")הבנק: "להלן(מ "סקרתי את הדוח הרבעוני של בנק אוצר החייל בע.1

  

הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ , בהתבסס על ידיעתי .2

  .לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, כדי שהמצגים שנכללו בו

  

מכל הבחינות , ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות הכספיים הרבעונייםהדוחות , בהתבסס על ידיעתי. 3

השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של הבנק לימים ולתקופות , תוצאות הפעולות, את המצב הכספי, המהותיות

  .המדווחים בדוח

  

קרות ונהלים לגבי הגילוי ולבקרה הפנימית אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של ב. 4

  :וכן). 1(של הבנק על הדוח הכספי 

  

המיועדים להבטיח שמידע , או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, קבענו בקרות ונהלים כאלה .א 

ותם תאגידים בפרט מובא לידיעתנו על ידי אחרים בבנק ובא, לרבות תאגידים מאוחדים שלו, מהותי המתייחס לבנק

  ,וכן. במהלך תקופת ההכנה של הדוח

  

המיועדת לספק , או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה על דווח כספי כזו, קבענו בקרה פנימית על דווח כספי כזו .ב 

ללי מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים למטרות חיצוניות ערוכים בהתאם לכ

  ,וכן. חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו

  

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו את מסקנותינו לגבי האפקטיביות של  .ג 

  ,וכן. לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו, הבקרות והנהלים לגבי הגילוי

  

או סביר ,  שהשפיע באופן מהותיהרביעיח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברבעון גילינו בדו .ד 

  וכן; על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי, שצפוי להשפיע באופן מהותי

  

ת של הדירקטוריון לדירקטוריון ולוועדת הביקור, אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר .5

  :בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי, של הבנק

  

אשר , את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח כספי .א 

  ,וכן. על מידע כספילסכם ולדווח , לעבד, סביר שצפויים לפגוע ביכולתו של הבנק לרשום

  

בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד , בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית .ב 

  .משמעותי בבקרה הפנימית של הנק על דיווח כספי

   

  .על פי כל דין, חריות כל אדם אחראין באמור לעיל לגרוע מאחריותי או מא
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  ."דוח הדירקטוריון" הדיווח לציבור בדבר כהגדרתם בהוראות (1)
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  דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי
  

מ אחראים להקמה ולקיום של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי "הדירקטוריון וההנהלה של בנק אוצר החייל בע
הבקרה הפנימית של הבנק תוכננה כדי לספק מערכת "). דוח הדירקטוריון"כהגדרתה בהוראות הדיווח לציבור בדבר (

מידה סבירה של בטחון לדירקטוריון ולהנהלה של הבנק לגבי הכנה והצגה נאותה של דוחות כספיים המפורסמים בהתאם 
לכל מערכות , ללא תלות בטיב רמת התכנון שלהן.לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו

לפיכך גם אם נקבע כי מערכות אלו הינן אפקטיביות הן יכולות לספק מידה סבירה .  מגבלות מובנותהבקרה הפנימית יש
  .כספי דוח של ולהצגה לעריכה בהתייחס בלבד בטחון של

  

ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות מבוצעות בהתאם להרשאות 
ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון נוקטת צעדים כדי , בנוסף. והרישומים החשבונאיים מהימנים, םהנכסים מוגני, ההנהלה

  .לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית, ביצוע) monitor(להבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים ומנטרים 
   

 בדצמבר 31וח כספי ליום הנהלת הבנק בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של הבנק על דיו
 COSO (Committee Of Sponsoring (- בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של ה, 2010

Organizations of treadway commission .ההנהלה מאמינה , בהתבסס על הערכה זו)believes ( 31כי ליום 
  .פי הינה אפקטיביתהבקרה הפנימית של הבנק על הדיווח הכס, 2010בדצמבר 

   
  בוקרה על ידי רואי החשבון 2010 בדצמבר 31האפקטיביות של הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי ליום 

בלתי מסויגת בדבר    אשר בו נכללה חוות דעת139בעמוד מספר כפי שצוין בדוח שלהם , המבקרים של הבנק סומך חייקין
  .2010 בדצמבר 31יווח כספי ליום אפקטיביות הבקרה הפנימית של הבנק על ד

  

                                
____________        _________                             _________                    __  

  סלפטר עופר                              אל טראוריש                     ברבר צדיק  סמדר
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  מ"חשבון המבקרים לבעלי המניות של בנק אוצר החייל בעדוח רואי ה

  בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי
  

בהתבסס , 2010 בדצמבר 31ליום ") הבנק" -להלן(מ ”ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של בנק אוצר החייל בע
 Committee of Sponsoring-סגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי העל קריטריונים שנקבעו במ

Organizations of the Treadway Commission)  להלן"COSO" .( הדירקטוריון וההנהלה של הבנק אחראים לקיום
כללת בדוח הנ, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי

אחריותנו היא לחוות דעה על בקרה פנימית על דיווח . הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי המצורף
  .כספי של הבנק בהתבסס על ביקורתנו

  
ב בדבר " בארהPublic Company Accounting Oversight Board (PCAOB)-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו -על. כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל, רה פנימית על דיווח כספיביקורת של בק
בקרה פנימית , מכל הבחינות המהותיות, לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון אם קויימה

הערכת הסיכון שקיימת חולשה , נימית על דיווח כספיביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פ. אפקטיבית על דיווח כספי
ביקורתנו . וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על הסיכון שהוערך, מהותית

אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות . כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות
  .נודעת

  
בקרה פנימית על דיווח כספי של בנק הינה תהליך המיועד לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי המהימנות של דיווח כספי 

ובהתאם ) Israeli GAAP(וההכנה של דוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל 
:  הדיווח הכספי של בנק כוללת את אותם מדיניות ונהלים אשרבקרה פנימית על. להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו

משקפות במדויק ובאופן נאות את העסקאות וההעברות של נכסי הבנק , בפירוט סביר, מתייחסים לניהול רשומות אשר) 1(
מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנת דוחות ) 2(; )לרבות הוצאתם מרשותו(

, ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו) Israeli GAAP(כספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל 
מספקים ) 3(-ו; ושקבלת כספים והוצאת כספים של הבנק נעשים רק בהתאם להרשאות הדירקטוריון וההנהלה של הבנק

בלתי מורשים ) לרבות הוצאה מרשות(שימוש או העברה , מידה סבירה של ביטחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה
  .שיכולה להיות להם השפעה מהותית על הדוחות הכספיים, של נכסי הבנק

 
הסקת מסקנות , כמו כן. בקרה פנימית על דיווח כספי עשויה שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית, בשל מגבלותיה המובנות

ית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכח
  .בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה

  
בהתבסס , 2010 בדצמבר 31בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ליום , מכל הבחינות המהותיות, הבנק קיים, לדעתנו

  .COSOשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי על קריטריונים שנקבעו במסגרת המ
  

בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ותקני ביקורת מסוימים שיישומם בביקורת של תאגידים בנקאיים , ביקרנו גם
 ולכל 2009- ו2010 בדצמבר 31את הדוחות הכספיים של הבנק לימים , נקבע לפי הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו

כלל חוות דעת , 2011 בפברואר 27מיום ,  והדוח שלנו2010 בדצמבר 31השנים בתקופה שהסתיימה ביום אחת משלוש 
  .בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים

  
 סומך חייקין
  רואי חשבון

  
  2011 בפברואר 27
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   דוחות כספיים שנתיים-מ "החייל בעדוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של בנק אוצר 
  

 ואת 2009 - ו2010 בדצמבר 31לימים )  הבנק-להלן (מ "ביקרנו את המאזנים המצורפים של בנק אוצר החייל בע
הדוחות על השינויים בהון העצמי והדוחות על תזרימי , המאזנים המאוחדים לאותם תאריכים ואת דוחות רווח והפסד

דוחות כספיים . 2010 בדצמבר 31 לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום -דים  של הבנק ומאוח- המזומנים 
אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על . אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של הבנק

  .ביקורתנו
  

ון לפני הפרשה לחובות מסופקים לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות בנות שאוחדו ושרווחיהן מפעולות מימ
 מכלל הרווח המאוחד מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות 0.7% -הכלולים בדוחות הרווח וההפסד המאוחדים מהווים כ

הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים . 2008 בדצמבר 31מסופקים לשנה שהסתיימה ביום 
מבוססת על דוחות רואי , ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, וות דעתנושדוחותיהם הומצאו לנו וח

  .החשבון האחרים
  

דרך פעולתו (לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל
ם בביקורת של תאגידים בנקאיים נקבע לפי הוראות  ותקני ביקורת מסוימים שיישומ1973 -ג "התשל, )של רואה חשבון

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה -על. המפקח על הבנקים והנחיותיו
ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים . של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית

ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו . בדוחות הכספייםובמידע ש
אנו סבורים שביקורתנו . על ידי הדירקטוריון וההנהלה של הבנק וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה

  .ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו
  

מכל , ל משקפים באופן נאות"הדוחות הכספיים הנ, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, תנולדע
,  ואת תוצאות הפעולות2009 - ו2010 בדצמבר 31 של הבנק ובמאוחד לימים - את המצב הכספי , הבחינות המהותיות

 31כל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  ל- של הבנק ובמאוחד -השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים 
ל "הדוחות הכספיים הנ, לדעתנו, כמו כן). Israeli GAAP( בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל 2010בדצמבר 

  .ערוכים בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו
  

כפי שאומצו על ידי לשכת ,  על דיווח כספיב בדבר ביקורת של בקרה פנימית" בארהPCAOB-בהתאם לתקני ה, ביקרנו גם
בהתבסס על קריטריונים , 2010 בדצמבר 31את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של הבנק ליום , רואי חשבון בישראל

 כלל חוות 2011 בפברואר 27 והדוח שלנו מיום COSOשנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי 
  .אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של הבנקדעת בלתי מסויגת על 

  
  
  

  סומך חייקין
  רואי חשבון

  
   2011 בפברואר 27
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   בדצמבר31מאזנים מאוחדים ליום 
  )ח"שבמיליוני (

  
20102009באור

נכסים
22,850.03,489.1מזומנים ופקדונות בבנקים

31,964.11,185.0ניירות ערך
410,075.29,388.4אשראי לציבור 

13.01.9אשראי לממשלה
6128.2147.1בניינים וציוד

781.4102.7נכסים אחרים

15,111.914,314.2סך כל הנכסים

התחייבויות והון
811,609.311,414.0פקדונות הציבור
9522.997.4פקדונות מבנקים

246.8188.2פקדונות הממשלה 
10557.6546.7כתבי התחייבות נדחים

111,301.41,227.4התחייבויות אחרות
14,238.013,473.7סך כל ההתחייבויות

0.70.7זכויות בעלי מניות חיצוניים
12873.2839.8הון עצמי

15,111.914,314.2סך כל ההתחייבויות וההון

סכומים מדווחים

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                
                                                       

          עופר סלפטר          צדיק             ישראל טראו-                           סמדר ברבר

  שבונאי ראשיח, ל"סמנכ           מנהל כללי       ר הדירקטוריון"     יו 

  

  

  .   הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם                            

  

  

  2011 בפברואר 27, רמת גן
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   בדצמבר 31דוחות רווח והפסד מאוחדים לשנים שנסתיימו ביום 
  )ח"שבמיליוני (
  

201020092008

רווח מפעילות מימון לפני הפרשה 

19373.9370.2377.4לחובות מסופקים
424.712.634.6גהפרשה לחובות מסופקים

רווח מפעילות מימון לאחר הפרשה 

349.2357.6342.8לחובות מסופקים

הכנסות תפעוליות ואחרות

20215.1228.6210.0עמלות תפעוליות
212.78.60.6הכנסות אחרות

217.8237.2210.6סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות

הוצאות תפעוליות ואחרות

22281.5256.7253.9משכורות והוצאות נלוות
84.5*94.297.1אחזקה ופחת בנינים וציוד

127.8*23137.1127.9הוצאות אחרות
512.8481.7466.2סך כל  ההוצאות התפעוליות והאחרות

54.2113.187.2רווח  מפעולות רגילות לפני מיסים
2421.253.034.9הפרשה למיסים

33.060.152.3רווח מפעולות רגילות לאחר מיסים
חלקם של בעלי מניות חיצוניים 

ברווחים לאחר מיסים מפעולות 

(0.1)--רגילות של חברות מאוחדות
33.060.152.2רווח נקי

רווח למניה בש" ח

רווח למניה רגילה בת 0.0001 ש" ח 
0.260.470.41רווח נקי

רווח למניית בכורה בת 0.001 ש" ח 
2.604.744.12רווח נקי

רווח למניית יסוד בת 0.005 ש" ח 
13.0123.7220.61רווח נקי

ממוצע משוקלל של מספר המניות ששימש בחישוב הרווח למניה בכל התקופות:

46,297,066מספר המניות בנות 0.0001 ₪
8,040,000מספר המניות בנות 0.001 ₪

סכומים מדווחים

  
  סווג מחדש*
  

  .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
  
  
  
  
  



 
 

                                                                                     
  
  

  מ והחברות המאוחדות שלו  "בנק אוצר החייל בע                                                                                     

 

145

  דוח על השינויים בהון העצמי
  

הון 

מניות

פרמיה 

על 

מניות

סך כל 

הון 

המניות 

ופרמיה

התאמות 

בגין הצגת 

ני" ע זמינים 

למכירה 

לפי שווי 

עודפים 

שנצברו

סך כל 

ההון 

העצמי

345.9720.6(3.1)19.1358.7377.8יתרה ליום 1 בינואר 2008
52.252.2----רווח נקי לשנת 2008

התאמות בגין הצגת ני" ע זמינים 

(18.9)-(18.9)---למכירה לפי שווי הוגן
התאמות מהצגת ני" ע שסווגו 

(2.7)-(2.7)---מחדש לרווח והפסד
8.2-8.2---השפעת המס המתייחס

398.1759.4(16.5)19.1358.7377.8יתרה ליום 1 בינואר 2009
60.160.1----רווח נקי לשנת 2009

התאמות בגין הצגת ני" ע זמינים 

93.0-*93.0---למכירה לפי שווי הוגן
התאמות מהצגת ני" ע שסווגו 

(60.7)-*(60.7)---מחדש לרווח והפסד
(12.0)-(12.0)---השפעת המס המתייחס

19.1358.7377.83.8458.2839.8יתרה ליום 31 בדצמבר 2009
33.033.0----רווח נקי לשנת 2010

התאמות בגין הצגת ני" ע זמינים 

19.0-19.0---למכירה לפי שווי הוגן
התאמות מהצגת ני" ע שסווגו 

(18.4)-(18.4)---מחדש לרווח והפסד
(0.2)-(0.2)---השפעת המס המתייחס

  19.1358.7377.84.2491.2873.2יתרה ליום 31 בדצמבר 2010
  
  סווג מחדש*

  .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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   בדצמבר31דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים לשנים שנסתיימו ביום 
  )ח"שבמיליוני (
  

201020092008

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

33.060.152.2רווח נקי לשנה
ההתאמות הדרושות כדי להציג את המזומנים מפעילות שוטפת

31.130.339.9הפרשה לחובות מסופקים
הפסד (רווח) ממכירה ומשערוך ניירות ערך זמינים 

(32.4)(66.9)19.0למכירה ומוחזקים לפדיון
הפסד (רווח) שמומש ושטרם מומש מהתאמות 

0.9(2.2)(1.4)לשווי הוגן של ניירות ערך למסחר
26.148.647.6שערוך כתבי התחייבות נדחים

27.631.325.3פחת בניינים וציוד
(4.4)2.6(3.7)מיסים נדחים, נטו

9.7(1.3)2.4שינוי בעודף העתודה על היעודה לפיצויי פרישה
0.1    -       -   חלקם של בעלי מניות חיצוניים בחברות שאוחדו

134.1102.5138.9מזומנים, נטו , מפעילות שוטפת
תזרימי מזומנים מפעילות בנכסים

91.314.033.5פקדונות בבנקים, נטו
    -   (41.8)(78.4)רכישת אג" ח המוחזקות לפדיון

(2,294.3)(2,248.3)(1,898.3)רכישת ניירות ערך זמינים למכירה
85.967.9135.5תמורה מפדיון ניירות ערך זמינים למכירה

1,106.83,615.9993.5תמורה ממכירת ניירות ערך זמינים למכירה
89.2(13.9)1.3ניירות ערך למסחר, נטו

(603.6)(381.5)(717.9)אשראי לציבור, נטו
0.8(1.8)(11.1)אשראי לממשלה, נטו

(27.3)(14.1)(8.7)רכישת בניינים וציוד
0.2    -       -   תמורה ממכירת בניינים וציוד

(5.6)(28.1)24.8נכסים אחרים, נטו
(1,678.1)968.3(1,404.3)מזומנים, נטו, לפעילות בנכסים

תזרימי מזומנים מפעילות בהתחייבויות ובהון

195.3378.21,110.0פקדונות הציבור, נטו
(26.4)425.547.8פקדונות מבנקים, נטו

58.658.813.9פקדונות הממשלה, נטו
50.0127.9150.0הנפקת כתבי התחייבות נדחים

(66.8)(149.9)(65.2)פדיון כתבי התחייבות נדחים
58.2106.763.0התחייבויות אחרות, נטו

722.4569.51,243.7מזומנים, נטו, מפעילות בהתחייבויות ובהון
(295.5)1,640.3(547.8)גידול (קיטון) במזומנים ושווה מזומנים

3,384.41,744.12,039.6יתרת מזומנים ושווה מזומנים לתחילת התקופה
2,836.63,384.41,744.1יתרת מזומנים ושווה מזומנים לסוף התקופה

פעולות בנכסים והתחייבויות שלא במזומן

  0.33.5-רכישת רכוש קבוע באשראי ספקים
  

  .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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   עיקרי המדיניות החשבונאית–א1 באור
  
  
  כללי  .א

  
הדוחות הכספיים של הבנק ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות . הינו תאגיד בישראל") הבנק: "להלן (מ" החייל בערבנק אוצ

ן בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו בדבר עריכת דוח כספי שנתי של וכ) Israeli GAAP(מקובלים בישראל 
  .בנק

  
תמצית הדוחות . פרסום הדוחות הכספיים הוא על בסיס דוחות מאוחדים בלבד, בהתאם להנחיות המפקח על הבנקים

  .26 הכספיים של הבנק ניתנת בביאור
  

  הגדרות  .ב
  

  -בדוחות כספיים אלה 
  

 הבנק ואשר עיסוקה השכרת נכסים ועסקיה עם 100%מ וחברה בת שלו המוחזקת בשיעור "ל בעבנק אוצר החיי –הבנק 
  .בלבד

  
  .במישרין עם דוחות הבנק,  חברות שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא- חברות מאוחדות

  
, ףולרבות שותפות או מיזם משות, למעט חברות מאוחדות וחברות מאוחדות באיחוד יחסי,  חברות- חברות כלולות 

  .בדוחות הכספיים על בסיס השווי המאזני, במישרין או בעקיפין, שהשקעת הבנק בהן כלולה
  

  .חברות מאוחדות באיחוד יחסי או חברות כלולות,  חברות מאוחדות-  חברות מוחזקות
  

  . הינו שקל חדשסביבה הכלכלית העיקרית שבה הבנק פועל המטבע ב- מטבע הפעילות 
  

   .שקלים חדשיםביים מוצגים הדוחות הכספ –מטבע ההצגה 
  

  .למעט בעלי עניין,  של לשכת רואי חשבון בישראל29'  כמשמעותם בגילוי דעת מס- צדדים קשורים
  

  .1968- ח" לחוק ניירות ערך התשכ1בסעיף " בעל עניין בתאגיד"" להגדרה 1 כמשמעותם בפסקה - בעלי עניין
  

 .רכזית לסטטיסטיקה מדד המחירים לצרכן בישראל שמפרסמת הלשכה המ-  מדד
 

 של 36-  ו23בהתאם להוראות גילויי דעת , 2003 סכום נומינלי היסטורי שהותאם למדד בגין חודש דצמבר - סכום מותאם
 . לשכת רואי חשבון בישראל

 
שנוספו לאחר מועד , בתוספת סכומים בערכים נומינליים, )2003 בדצמבר 31( סכום מותאם למועד המעבר - סכום מדווח

 .ובניכוי סכומים שנגרעו לאחר מועד המעבר, רהמעב
  

  . דיווח כספי המבוסס על סכומים מדווחים-  דיווח כספי נומינלי
  

 דיווח כספי בערכים המותאמים על פי השינויים בכח הקניה הכללי של המטבע הישראלי בהתאם - דיווח כספי מותאם
  . להוראות גילויי הדעת של לשכת רואי החשבון בישראל
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  )1המשך ( עיקרי המדיניות החשבונאית – א1באור 
  
  דוחות כספיים בסכומים מדווחים  .ג
  
הפסקת ההתאמה , 12 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 2001בחודש אוקטובר  )1(

הופסקה , 2002 שפורסם בחודש דצמבר 17ובהתאם לתקן חשבונאות מספר , בהתאם לתקן זה. של דוחות כספיים

המשיך הבנק לערוך , 2003 בדצמבר 31עד ליום . 2004 בינואר 1ההתאמה של הדוחות הכספיים לאינפלציה החל מיום 

, הבנק מיישם את הוראות התקן ולפיכך הופסקה.  של לשכת רואי חשבון בישראל36דוחות מותאמים בהתאם לגילוי דעת 

  .בכפוף להוראות מעבר שנקבעו לעניין זה על ידי המפקח על הבנקיםזאת , 2004 בינואר 1ההתאמה החל מיום , כאמור

  

הסכומים . הבנק ערך את דוחותיו הכספיים בעבר על בסיס העלות ההיסטורית המותאמת למדד המחירים לצרכן )2(

 החל  שימשו נקודת מוצא לדיווח הכספי הנומינלי2003 בדצמבר 31שנכללו בדוחות הכספיים ליום , כאמור, המותאמים

הדוחות הכספיים לתאריכים , לפיכך. תוספות שבוצעו במהלך התקופה נכללו בערכים נומינליים. 2004 בינואר 1מיום 

 מוצגים בסכומים מדווחים בהתאם לתקני חשבונאות של המוסד הישראלי 2003 בדצמבר 31ולתקופות הדיווח שאחרי 

  .לתקינה בחשבונאות והוראות המפקח על הבנקים

  

אלא רק את הסכומים המדווחים של , מי הנכסים הלא כספיים אינם מייצגים בהכרח שווי מימוש או שווי כלכלי עדכניסכו )3(

  .אותם נכסים

  

  .משמעותה עלות בסכום מדווח" עלות"בדוחות הכספיים  )4(

  
  מטבע פעילות ומטבע הצגה  .ד

  
  . למאות אלפיםח ומעוגלים "ים בשהדוחות הכספיים המאוחדים מוצג. מטבע הפעילות של הבנק הינו שקל חדש

 
  עקרונות הדיווח  .ה
  
  מאזנים  )1(

  
 .שוויין המאזני של השקעות בחברות מוחזקות נקבע על בסיס הדוחות הכספיים בסכומים מדווחים  .א
 
 .מוצגים בסכומים מדווחים)  בניינים וציוד והשקעות המוצגות על פי עלות–בעיקר (פריטים לא כספיים אחרים   .ב
  
  .טים כספיים מוצגים במאזן בערכים נומינליים היסטוריים לתאריך המאזןפרי  .ג

  
  דוחות רווח והפסד  )2(

  
, חלק הבנק בתוצאות הפעילות של חברות מוחזקות וחלקם של בעלי המניות החיצוניים בתוצאות של חברות מאוחדות  .א

  .נקבעו על בסיס הדוחות הכספיים בסכומים מדווחים של חברות אלו
  
או מהפרשות ) הוצאות והכנסות מראש, פחת והפחתות: כגון(סות והוצאות הנובעות מפריטים לא כספיים הכנ  .ב

  .הכלולות במאזן נגזרות מהתנועה בין הסכום המדווח ביתרת פתיחה לבין הסכום המדווח ביתרת סגירה
  
  .ים בערכים נומינלייםמוצג) עמלות תפעוליות, רווח מפעילות מימון: כגון(יתר מרכיבי דוח רווח והפסד   .ג
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  דוח על השינויים בהון העצמי  )3(
  

  .דיבידנד שהוכרז או שולם בפועל בתקופת הדיווח מוצג בערכים נומינליים
  
  
  הצמדה ומטבע חוץ  .ו

 
  עסקאות במטבע חוץ )1(

  

שבתוקף בתאריכי , אשר פורסם על ידי בנק ישראל, יןעסקאות במטבע חוץ מתורגמות למטבע הפעילות לפי שער החליפ

מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער , נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ בתאריך הדיווח. העסקאות

הפרשי שער בגין הסעיפים הכספיים הינו ההפרש שבין העלות המופחתת במטבע הפעילות . החליפין שבתוקף באותו יום

לבין העלות המופחתת במטבע חוץ , כשהוא מתואם לריבית האפקטיבית ולתשלומים במשך התקופה, ופהבתחילת התק

נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבעות חוץ והנמדדים לפי שווי . מתורגמת לפי שער החליפין בסוף התקופה

הפרשי שער הנובעים מתרגום . ווי ההוגןמתורגמים למטבע הפעילות לפי שער החליפין שבתוקף ביום בו נקבע הש, הוגן

פרט להפרשים הנובעים מתרגום מחדש של מכשירים הוניים לא כספיים המסווגים כזמינים , מחדש מוכרים ברווח והפסד

אשר מוכרים ישירות בהון , התחייבויות פיננסיות המגדרות השקעות בפעילות חוץ או גידורי תזרים מזומנים, למכירה

  .העצמי

  

  התחייבויות צמודי מדד שאינם נמדדים לפי שווי הוגןנכסים ו )2(

 .נכללים לפי תנאי ההצמדה שנקבעו לגבי כל יתרה, נכסים והתחייבויות הצמודים למדד
 : להלן פרטים על שערי החליפין היציגים ומדד המחירים לצרכן ושיעורי השינוי בהם )3(
  

201020092008201020092008

שער החליפין של

(1.1%)(0.7%)(6.0%)3.5493.7753.802הדולר של ארה" ב
(6.4%)2.7%(12.9%)4.7385.4425.297אירו

מדד המחירים לצרכן

4.5%(1.2%)107.6105.2106.52.3%לחודש נובמבר
3.8%(1.1%)108.0105.2106.42.7%לחודש דצמבר

31 בדצמבר

בש" ח

31 בדצמבר
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 שימוש באומדנים  .ז

  

חיותיו נדרשת בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל והוראות המפקח על הבנקים והנ

בהערכות אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של , הנהלת הבנק להשתמש בשיקול דעת

  .יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה. הכנסות והוצאות, נכסים והתחייבויות
  

נדרשת הנהלת הבנק להניח הנחות , ספיים של הבנקבעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכ

מתבססת הנהלת הבנק , בשיקול דעתה בקביעת האומדנים. באשר לנסיבות ולאירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית

  .גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן, עובדות שונות, על ניסיון העבר
  

שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו האומדנים . ת שבבסיסם נסקרים באופן שוטףהאומדנים וההנחו

  .ובכל תקופה עתידית מושפעת

  
  דוח על תזרימי המזומנים  .ח

ומפעילות , מפעילות בנכסים, הדוח על תזרימי המזומנים מוצג כשהוא מסווג לתזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

למעט תנועה בניירות ערך , זרימי המזומנים מפעילות בנכסים ובהתחייבויות ובהון מוצגים נטות. בהתחייבויות ובהון

   . ובנכסים לא כספיים בכתבי התחייבות נדחיםלהשקעה

  

תעודות פיקדון סחירות ופיקדונות בבנקים מרכזיים , פיקדונות בבנקים, סעיף המזומנים ושווה המזומנים כולל מזומנים

  . עד שלושה חודשיםלתקופה מקורית של 
 
  בסיס האיחוד   .ט
  
  חברות בנות )1(

  

השליטה מתקיימת כאשר לבנק קיימת היכולת לקבוע את המדיניות . חברות בנות הינן ישויות הנשלטות על ידי הבנק

, השליטה מתקיימת כאשר הבנק מחזיק. הכספית והתפעולית של הישות בכדי להשיג הטבות ממשאביה ומפעילויותיה

 מזכויות ההצבעה בחברת הבת והזכויות למינוי מרבית חברי 50% - מניות המקנות יותר מ, יפיןבמישרין או בעק

  . אלא אם כן קיימות נסיבות המונעות בעליל מהחברה האם את יישום השליטה בפועל,הדירקטוריון שלה

יימת שליטה של הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים המבוקרים של הבנק ושל ישויות בהן מתק

הדוחות הכספיים של חברות בנות נכללים בדוחות הכספיים המאוחדים מיום השגת השליטה ועד ליום הפסקת . הבנק

המדיניות החשבונאית של חברות בנות שונתה במידת הצורך על מנת להתאימה למדיניות החשבונאית שאומצה . השליטה

  .י המפקח על הבנקיםלמעט במקרים בהם הותר אחרת על יד, על ידי הבנק

כוללת בדרך של איחוד את הדוחות הכספיים של חברת , 26המוצגת בביאור , ים סולו של הבנקתמצית הדוחות הכספי

  .שירות בבעלות מלאה של הבנקחברות נכסים ו
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 עסקאות שבוטלו באיחוד )2(
  

בוטלו במסגרת הכנת הדוחות , הנובעות מעסקאות הדדיות, וצאות שטרם מומשויתרות הדדיות בקבוצה והכנסות וה

  . הכספיים המאוחדים

  

 ניירות ערך  .י
 
  :ניירות ערך בהם משקיע הבנק מסווגים לשלושה תיקים כלהלן )1(

  
 חוב למעט אגרות,  אגרות חוב אשר לבנק יש כוונה ויכולת להחזיקן עד למועד הפדיון- איגרות חוב מוחזקות לפדיון . א

איגרות חוב  .במהות את כל השקעתו הרשומה, אשר ניתנות לפירעון מוקדם או לסילוק בדרך אחרת כך שהבנק לא יכסה

בהתחשב בחלק היחסי , הפרשי הצמדה והפרשי שער שנצברו, מוחזקות לפדיון מוצגות במאזן לפי העלות בתוספת ריבית

 . ינה בעלת אופי אחר מזמנישל הפרמיה או הניכיון ובניכוי הפסדים לירידת ערך שה
 
למעט מניות שלא קיים ,  ניירות ערך אשר נרכשו ומוחזקים במטרה למוכרם בתקופה הקרובה-ניירות ערך למסחר . ב

רווחים והפסדים מהתאמות לשווי . ניירות ערך למסחר מוצגים במאזן לפי השווי ההוגן ביום הדיווח. לגביהן שווי הוגן זמין

 .  ווח והפסדהוגן נזקפים לדוח ר
  
מניות .  ניירות ערך אשר לא סווגו כאיגרות חוב מוחזקות לפדיון או כניירות ערך למסחר-ניירות ערך זמינים למכירה . ג

מניות שלא קיים לגביהן שווי הוגן  .שקיים לגביהן שווי הוגן זמין ואגרות חוב נכללות במאזן לפי שוויין ההוגן ביום הדיווח

רווחים או הפסדים שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן לא נכללים בדוח רווח והפסד . פי עלותזמין נמדדות במאזן ל

  .בסעיף נפרד בהון העצמי במסגרת רווח כולל אחר מצטבר, בניכוי עתודה מתאימה למס, ומדווחים נטו

  

, )בית האפקטיביתלפי שיטת הרי(הפחתת פרמיה או ניכיון , הפרשי הצמדה ושער, צבירת ריבית, הכנסות מדיבידנד )2(

 .וכן הפסדים מירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני נזקפים לדוח רווח והפסד
 
רווח . מירידת ערך בעלת אופי אחר מזמניהשקעותיו של הבנק בקרנות הון סיכון מטופלות לפי עלות בניכוי הפסדים  )3(

 . מהשקעות הון סיכון נזקף לדוח רווח והפסד בעת מימוש ההשקעה
 
 ". נכנס ראשון יוצא ראשון"ת ערך שמומשו מחושבת על בסיס עלות ניירו )4(
 
 .להלן'  ראה סעיף יב-לעניין חישוב שווי הוגן  )5(
  

 . להלן'  ראה סעיף יג-לעניין טיפול בירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני  )6(
  
 לרבות חשבונאות גידור, מכשירים פיננסיים נגזרים  .יא

    

. וכן מבוצעת פעילות בנגזרים, לצרכי גידור סיכוני מטבע חוץ וסיכוני ריביתהבנק מחזיק מכשירים פיננסיים נגזרים ) 1(

 אין קשר ברור והדוק בין ) א: (מכשירים נגזרים משובצים מופרדים מהחוזה המארח ומטופלים בנפרד אם
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לרבות סיכוני אשראי הנובעים מנגזרי ,  המכשיר הנגזר המשובץהמאפיינים הכלכליים והסיכונים של החוזה המארח ושל

 - ו; מכשיר נפרד בעל אותם תנאים כשל המכשיר הנגזר המשובץ היה עומד בהגדרת נגזר) ב(; אשראי משובצים מסוימים

  .המכשיר המשולב אינו נמדד לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד) ג(

 
לרבות מטרת , פורמאלי את יחסי הגידור בין המכשיר המגדר והפריט המגודרבמועד יצירת הגידור הבנק מתעד באופן ) 2(

הבנק . וכן האופן בו הבנק יעריך את אפקטיביות יחסי הגידור, ניהול הסיכונים והאסטרטגיה של הבנק לביצוע הגידור

 .יהול הסיכונים שלומעריך את האפקטיביות של יחסי הגידור הן בתחילת הגידור והן על בסיס מתמשך בהתאם למדיניות נ
 

 גידור תזרימי מזומנים) 3(
  

שניתן לייחס לסיכון מסוים , כאשר נגזר מיועד כמכשיר מגדר לחשיפה להשתנות של תזרימי מזומנים עתידיים צפויים

שתתבצע ויכולה להשפיע על רווח ) probable(המיוחס לנכס או להתחייבות שהוכרו או לעסקה חזויה שקרוב לוודאי 

, בגין החלק שאינו אפקטיבי. נזקפים ישירות לרווח כולל אחר, ינויים בשוויו ההוגן בגין החלק המגדר האפקטיביש, והפסד

  .נזקפים השינויים בשווי ההוגן לרווח והפסד

  

הסכום המוכר ברווח כולל אחר יסווג מחדש לדוח רווח והפסד בתקופה בה תזרימי המזומנים ישפיעו על דוח רווח והפסד 

  . ותו הסעיף בדוח רווח והפסד בו נמצא הפריט המגודרויוצג בא

  

או שהבנק , מבוטל או ממומש, נמכר, או שהוא פוקע, אם המכשיר המגדר אינו עונה עוד לקריטריונים לגידור חשבונאי

ולל הרווח או ההפסד שנצבר ברווח כ. אזי נפסק הטיפול לפי חשבונאות גידור, מבטל את הייעוד של גידור תזרים מזומנים

נשאר בהון עד אשר מתקיימת העסקה החזויה או עד אשר קרוב לוודאי כי העסקה החזויה לא , אחר והוצג בהון קודם לכן

הרווח או ההפסד המצטבר בגין המכשיר המגדר שהוכר ברווח , אם קרוב לוודאי שהעסקה החזויה לא תתרחש. תתרחש

  . כולל אחר יסווג מחדש לרווח והפסד

  . אין לבנק עסקות העונות להגדרות דלעילנכון למועד הדווח

 גידור שווי הוגן) 4(
  

הפריט המגודר מוצג אף הוא . שינויים בשווי ההוגן של מכשיר פיננסי נגזר שיועד לגידור שווי הוגן נזקפים לדוח רווח והפסד

  .והשינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד, בהתייחס לסיכונים שגודרו, בשווי הוגן

  

או שהבנק , מבוטל או ממומש, נמכר, או שהוא פוקע, אם המכשיר המגדר אינו עונה עוד לקריטריונים לגידור חשבונאי

כאשר התקשרות איתנה מגודרת . אזי נפסק הטיפול לפי חשבונאות גידור, מבטל את הייעוד של גידור מזומנים שווי הוגן

כס או התחייבות שנרשמו בהתאם להכרה של ההתקשרות כל נ, אינה מקיימת עוד את ההגדרה של התקשרות איתנה

  . האיתנה יבוטלו ויוכרו במקביל בדוח רווח והפסד באופן שוטף בהפסד או ברווח
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 גידור כלכלי) 5(
  

הנכסים וההתחייבויות של הבנק חשבונאות גידור אינה מיושמת לגבי מכשירים נגזרים המשמשים כחלק ממערך ניהול 

  .השינויים בשווי ההוגן של נגזרים אלה מוכרים ברווח והפסד עם היווצרותם). ALMניהול (

 נגזרים שאינם משמשים לגידור) 6(
  . שינויים בשווי ההוגן של נגזרים שאינם משמשים לגידור נזקפים מיידית לרווח והפסד

  

 נגזרים משובצים ) 7(
  

שינויים בשוויים ההוגן של נגזרים משובצים שהופרדו נזקפים , ד מוצג במאזן יחד עם החוזה המארחנגזר משובץ שהופר

  .מיידית לרווח והפסד

  

בהתאם לתקן , )כגון מקרים בהם לבנק אין את היכולת להפריד נגזר משובץ מהחוזה המארח(במקרים מסוימים 

 הבנק בוחר ,י במכשירים פיננסיים משולבים מסוימיםהטיפול החשבונא, )FAS 155) ASC 815-15חשבונאות אמריקאי 

תוך , בשלמותו בשווי הוגן) hybrid instrument(לא להפריד את הנגזר המשובץ ולמדוד את המכשיר הפיננסי המשולב 

הבחירה כאמור נעשית במועד רכישת המכשיר המשולב או . דיווח על שינויים בשווי הוגן בדוח רווח והפסד בעת היווצרותם

כגון כתוצאה מצירופי עסקים או משינויים מהותיים של  ,בקרות אירועים מסוימים בהם המכשיר כפוף למדידה מחדש

 .בחירת שווי הוגן כאמור הינה בלתי חוזרת. מכשירי החוב

  

  קביעת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים    .יב

   

בעסקה שוטפת בין צדדים ) לפרוע התחייבותליטול או (שווי הוגן הינו הסכום שבו היה אפשר לרכוש או למכור נכס 
הבנק קובע את השווי ההוגן . כלומר בעסקה שאינה מכירה כפויה או מכירה במהלך פירוק, הפועלים בהתאם לרצונם

  :כמפורט להלן

 

 ניירות ערך )1(
 

. ים פעיליםהשווי ההוגן של ניירות ערך למסחר וניירות ערך זמינים למכירה נקבע על סמך מחירי שוק מצוטטים בשווק

אם מחיר שוק . במקרים אלו השווי ההוגן של השקעת הבנק בניירות ערך הינו מכפלה של מספר היחידות באותו מחיר שוק

אומדן השווי ההוגן מתחשב במחירים של . אומדן השווי ההוגן מתבסס על המידע הזמין הטוב ביותר, מצוטט אינו זמין

  .להלן) 4( בהתאם למפורט בסעיף ות של שיטות הערכה שונותנכסים דומים או התחייבויות דומות ובתוצא
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 מכשירים פיננסיים נגזרים) 2(
 

וכאשר קיימים מספר שווקים פעילים בהם ,  לפי שווי שוקמוערכיםמכשירים פיננסיים נגזרים שיש להם שוק פעיל 

מכשירים פיננסיים נגזרים שאינם נסחרים בשוק פעיל . י השוק הפעיל ביותרת לפינסחר המכשיר ההערכה נעש

הוערכו לפי מודלים המשמשים את הבנק בפעילותו השוטפת ולוקחים בחשבון את הסיכונים הגלומים במכשיר 

  . להלן) 4(בהתאם למפורט בסעיף ) סיכון אשראי וכדומה, סיכון שוק(הפיננסי הנגזר 

  

  נוספים שאינם נגזריםמכשירים פיננסיים) 3(
 

אגרות , אשראי לציבור ואשראי לממשלה, פיקדונות הציבור ופיקדונות בבנקים: כגון(לרוב מכשירים פיננסיים בקטגוריה זו 

מכיוון שלא קיים שוק פעיל בו הם , "מחיר שוק"לא ניתן לצטט ) כתבי התחייבות נדחים ומלוות שאינם סחירים, חוב

כגון ערך נוכחי של תזרים מזומנים עתידי המהוון , וגן נאמד באמצעות מודלים מקובלים לתמחורהשווי הה, לפיכך. נסחרים

  . בריבית ניכיון בשיעור המשקף את רמת הסיכון הגלומה במכשיר הפיננסי

  

 קביעת שווי הוגן בשווקים לא פעילים) 4(
 

, בהתאם לכך. ס פיננסי בשוק לא פעילקביעת שווי הוגן של נכ, )FSP FAS 157-3) ASC 820הבנק מיישם את הבהרה 

בקביעת שווי הוגן של ניירות ערך ומכשירים פיננסיים נוספים הנסחרים בשוק לא פעיל נעשה לעתים שימוש משמעותי 

באותם מקרים בהם אין ציטוט זמין של מחירים בשוק . לרבות בחינה האם עסקאות בוצעו בתנאי לחץ וכפיה, בשיקול דעת

 או חברה האםבהתבסס על מערכת עצמאית ומתוקפת של ה, ן נקבע לפי מודלים מקובלים לתמחורהשווי ההוג, פעיל

שיטות ההערכה כוללות שימוש . בהתבסס על הערכות שהתקבלו ממומחים להערכת שווי של מכשירים פיננסיים

 .מים שוניםומתחשבות בהנחות אודות גור, שערי מטבעות וסטיות תקן, כגון עקומי ריבית, בפרמטרים שונים

 

ראה ביאור , להרחבה לגבי השיטות וההנחות העיקריות ששימשו לצורך אומדן השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים) 5(

  . בדבר יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסייםג17

  
 ירידת ערך מכשירים פיננסיים  .יג

 ניירות ערך )1(

 

ם ההוגן של ניירות ערך המסווגים לתיק הזמין למכירה ולתיק המוחזק הבנק בוחן בכל תקופת דיווח האם ירידה בשוויי

  .לפדיון הינה בעלת אופי אחר מזמני
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בגין ירידת ערך של כל נייר המקיים אחד או , לכל הפחות, הבנק מכיר בתקופת הדיווח בירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני

  :מהתנאים הבאיםיותר 

 ;נייר ערך אשר נמכר עד מועד פרסום הדוח לציבור לתקופה זו -
 ;הבנק מתכוון למכור אותו בתוך פרק זמן קצר, נייר ערך אשר סמוך למועד פרסום הדוח לציבור לתקופה זו -
ק לבין דירוגה במועד איגרת חוב אשר לגביה חלה ירידת דירוג משמעותית בין דירוגה במועד שבו היא נרכשה על ידי הבנ -

 ;פרסום הדוח לתקופה זו
 ;איגרת חוב אשר לאחר רכישתה סווגה על ידי הבנק כבעייתית -
 ;איגרת חוב שלגביה חל כשל בתשלום לאחר רכישתה -
היה נמוך , אשר השווי ההוגן שלו לסוף תקופת דיווח וגם במועד הסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים, נייר ערך -

אלא אם בידי הבנק ראיות אובייקטיביות ומוצקות , זאת).  העלות המופחתת-לגבי איגרות חוב(עותי מהעלות בשיעור משמ

 .    זמני אשר מוכיחות ברמה גבוהה של ביטחון כי ירידת הערך הינה בעלת אופי, וניתוח זהיר של כל הגורמים הרלוונטיים
  

  :מני מתבססת על השיקולים הבאיםהבחינה בדבר קיום ירידת ערך בעלת אופי אחר מז, בנוסף

 ;) לעלות המופחתת-לגבי אגרות חוב (שיעור ההפסד ביחס לעלות נייר הערך  -
 ;משך התקופה בה השווי ההוגן של נייר הערך נמוך מעלותו -
 ;שינוי לרעה במצב המנפיק או במצב השוק בכללותו -
ארוכה מספיק שתאפשר עליה בשווי ההוגן של נייר הערך הכוונה והיכולת של הבנק להחזיק את נייר הערך לתקופת זמן  -

 ;או עד לפדיון
 ; שיעור התשואה לפדיון- במקרה של איגרות חוב -
  . הפחתה של חלוקת דיבידנדים או ביטול שלה- במקרה של מניות -

  

. יס עלות חדשעלותו של נייר הערך מופחתת לשוויו ההוגן ומשמשת כבס, כאשר חלה ירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני

שנזקף בעבר לסעיף נפרד בהון העצמי במסגרת רווח כולל , המתייחס לנייר ערך המסווג כזמין למכירה, ההפסד המצטבר

עליות ערך בתקופות דיווח . מועבר לרווח והפסד כאשר מתקיימת בגינו ירידת ערך שאינה בעלת אופי אחר מזמני, אחר

  ).בסיס עלות חדש(מסגרת רווח כולל אחר מצטבר ואינן נזקפות לרווח והפסד עוקבות מוכרות בסעיף נפרד בהון העצמי ב
 

  מדיניות ההפרשה לחובות מסופקים) 2(
 

בהתאם להוראות , ובנוסף נכללות הפרשה כללית והפרשה נוספת, ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי

  .המפקח על הבנקים

  

בהתבסס על הערכה זהירה של ההנהלה לגבי הפסדים הגלומים בתיק ההפרשה הספציפית לחובות מסופקים נערכת 

את מידת , בין יתר שיקוליה, בהערכתה האמורה מביאה ההנהלה בחשבון. לרבות חבויות בסעיפים חוץ מאזניים, האשראי

, פעילותם העסקית, על סמך המידע שבידה לגבי מצבם הכספי, הסיכונים הקשורים באיתנותם הפיננסית של הלווים

הכנסות ריבית בגין חוב שנקבע כמסופק אינן נרשמות . עמידתם בהתחייבויותיהם והערכת שווי הביטחונות שנתקבלו מהם

  . עם גביית הריבית נרשמות הכנסות הריבית בסעיף הכנסות מימון אחרות. מתחילת הרבעון בו נקבע החוב כמסופק
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בנוסף נבחנת . נכללת בהפרשה הספציפית כמפורט לעילרשה ספציפית בגין הלוואות לדיור שניתנו על ידי הבנק הפ

 ההפרשה גדלים ככל שמעמיק כאשר שיעורי, בהתחשב בעומק פיגור,  בהתאם להוראות המפקח על הבנקיםההפרשה

  .הפיגור ובמידת הצורך נרשמת בהפרשה ספציפית נוספת

לפי מאפייני סיכון כפי שהוגדרו בהוראות , בות מסופקים מבוססת על איכות תיק חבויות הלקוחותההפרשה הנוספת לחו

ההפרשה הנוספת לחובות . בגין כל אחד ואחד ממאפייני סיכון אלה נקבעו שיעורי הפרשה שונים. המפקח על הבנקים

ינה בערכים מותאמים לתום שנת ההפרשה הכללית ה. מסופקים מחושבת על פי השיעורים שנקבעו למאפיינים השונים

. 1991 בדצמבר 31 מסך החבויות שהיו באחריות הבנק וחברות מוחזקות בנקאיות ליום 1%בסכום שהיווה , 2004

 בדצמבר 31השיעור המצטבר של ההפרשה הנוספת והכללית לחובות מסופקים מסך סיכון האשראי הכולל לציבור ליום 

  ).0.11% – 2008 בדצמבר 31, 0.16%-  2009 בדצמבר 31 (0.16% הינו 2010

  

בעקבות הליכים משפטיים שננקטו או , מחיקת חובות אבודים נעשית כאשר הבנק הגיע למסקנה כי החוב אינו ניתן לגביה

והחובות אינם בני גביה או מסיבות , רובם במקרים בהם לא ננקטו הליכים משפטיים, כתוצאה מהסכמים והסדרים שנעשו

  .בות אינם ניתנים לגביהאחרות שבגללן החו

  

  בסיס ההכרה בהכנסות והוצאות  .יד
  

 :למעט המפורט להלן, הכנסות והוצאות מימון נכללות על בסיס צבירה) 1(
וכן ריבית על סכומים בפיגור בגין הלוואות , ריבית שנצברה על חובות בעייתיים שסווגו כחובות שאינם נושאים הכנסה -

 .על בסיס הגבייה בפועללדיור אשר מוכרות בדוח רווח והפסד 
נכללות בדוח רווח והפסד , לאחר ניכוי חלק יחסי המתייחס להון הפיננסי, הכנסות מעמלות פירעון מוקדם של הלוואות -

לפי , בשיעורים שנתיים שווים במשך יתרת התקופה לפירעון האשראי או במשך שלוש שנים ממועד הפירעון המוקדם

  .התקופה הקצרה ביותר

מוכרות ) ערבויות ואשראי תעודות, עמלות בגין קיבולים: כגון(וכן עמלות מעסקי מימון , ה למסגרות אשראיעמלות הקצא -

 .ברווח והפסד באופן יחסי לתקופות העסקאות
 

, ניהול חשבון, מכרטיסי אשראי, מפעילות בניירות ערך ומכשירים נגזרים: כגון(עמלות תפעוליות בגין מתן שירותים ) 2(

 .מוכרות ברווח והפסד כאשר לבנק נצמחת זכאות לקבלתן) הפרשי המרה ופעילות סחר חוץ, יטיפול באשרא
 
 . לעיל'  ראה סעיף י-ניירות ערך ) 3         (
  
 . לעיל'  ראה סעיף יא-מכשירים פיננסיים נגזרים ) 4(
  
  :רי חוב יוכרו באופן הבאהכנסות ריבית מהשקעות במכשי, בתקופות עוקבות לירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני) 5(

 צבירת -המוחזקות על ידי הבנק באגוח נכסים פיננסייםשאינם זכויות מוטב שנרכשו או זכויות מוטב מכשירי חוב אחרים 

סכום הבסיס של מכשיר (ההכנסה בתקופת דיווח מבוצעת בהתבסס על עודף תזרימי המזומנים הצפויים של מכשיר החוב 

  ). ת אופי אחר מזמני הינו שוויו ההוגןהחוב במועד ירידת הערך בעל

 
 . מוכרות על בסיס צבירה–הכנסות והוצאות אחרות ) 6(
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 קיזוז נכסים והתחייבויות  .טו
  

ים הבנק מקזז נכסים והתחייבויות הנובעים מאותו צד נגדי ומציג במאזן את יתרתם נטו בהתקיים התנאים המצטבר )1(
 :הבאים

  ;לקיזוז ההתחייבויות מהנכסים) legally enforceable right(קיימת זכות חוקית ניתנת לאכיפה , בגין אותן ההתחייבויות -
 .קיימת כוונה לפרוע את ההתחייבות ולממש את הנכסים על בסיס נטו או בו זמנית -

  
 במאזן סכום נטו בהתקיים שני התנאים המצטברים הבנק מקזז נכסים והתחייבויות עם שני צדדים נגדיים שונים ומציג )2(

 .ובתנאי שישנו הסכם בין שלושת הצדדים המעגן באופן ברור את זכות הבנק בגין אותן ההתחייבויות לקיזוז, לעיל
 
כשאין , הבנק מקזז פיקדונות שפירעונם למפקיד מותנה במידת הגביה מן האשראי והאשראי שניתן מפיקדונות אלה )3(

 .הפסד מהאשראילבנק סיכון ל
 
 master netting(הבנק מקזז בין מכשירים נגזרים שבוצעו עם אותו צד נגדי הכפופים להסדר להתחשבנות נטו  )4(

arrangement.( 
  

 העברות ושירות של נכסים פיננסיים וסילוק של התחייבויות  .טז
  

העברות ושירות , )FAS 140 )ASC 860-10הבנק מיישם את כללי המדידה והגילוי שנקבעו בתקן חשבונאות אמריקאי 

 ASC (העברות ושירות של נכסים פיננסיים, FAS 166כפי שתוקן על ידי , של נכסים פיננסיים ולסילוק של התחייבויות
  . לצורך הטיפול בהעברות של נכסים פיננסיים וסילוק של התחייבויות, )860-10

  

הנכס ) 1: (מתקיימים כל התנאים הבאים, אם ורק אם, בהתאם לכללים אלו העברת נכס פיננסי תטופל חשבונאית כמכירה

אם , או(כל מקבל ) 2(;  גם במצב של פשיטת רגל או בכינוס נכסים אחר, הפיננסי שהועבר בודד מהגורם המעביר

המקבלת היא ישות שכל יעודה הינו לעסוק באיגוח או בפעילות מימון מגובה נכסים ואשר אותה ישות מנועה מלשעבד או 

או (יכול לשעבד או להחליף את הנכסים ) כל צד שלישי שמחזיק בזכויות מוטב, ת הנכסים הפיננסיים שקיבלהלהחליף א

מלנצל את ) או צד שלישי אשר מחזיק בזכויות המוטב(ולא קיים תנאי שגם מגביל את המקבל , שקיבל) את זכויות המוטב

או חברות , המעביר )3( ;שר הטבה טריוויאליתזכותו לשעבד או להחליף וגם מעניק למעביר הטבה גדולה יותר מא

אינם שומרים  שליטה אפקטיבית בנכסים הפיננסיים  או בזכויות ,  או הסוכנים שלו, מאוחדות שנכללו בדוחותיו הכספיים

 . המוטב המתייחסים לנכסים המועברים האלה
  

. קיים את ההגדרה של זכויות משתתפותהחלק המועבר חייב ל, כדי שהעברה של חלק מנכס פיננסי תחשב כמכירה, בנוסף

הזכות צריכה לייצג זכויות פרופורציונאלית ביחס למלוא הנכס  :זכויות משתתפות חייבות לעמוד בקריטריונים הבאים

; כל תזרימי מזומנים המתקבלים מהנכסים מחולקים בין זכויות המשתתפות באופן פרופורציונלי לחלקם בבעלות; הפיננסי

לא קיימת זכות חזרה למעביר או למחזיקים אחרים ; ביחס לזכויות אחרות) subordinated(כויות נחותות הזכויות אינן ז

התחייבויות חוזיות שוטפות לשירות בנכס פיננסי , למעט במקרה של הפרת מצגים או התחייבויות(בזכויות משתתפות 

ות כלשהן שהתקבלו על ידי מחזיק כלשהו בזכויות ומחויבויות חוזיות להתחלק בקיזוז הטב, בשלמותו וניהול חוזה ההעברה

למעט אם , ולמעביר וגם למחזיק בזכויות משתתפות אין זכות לשעבד או להחליף את הנכס הפיננסי בשלמותו; )משתתפות

  . כל המחזיקים בזכויות משתתפות מסכימים לשעבד או להחליף את הנכס הפיננסי בשלמותו
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במידה . הנכסים הפיננסים המועברים נגרעים מהמאזן של הבנק, במידה והעסקה עומדת בתנאים לטיפול בעסקה כמכירה

מכירה של חלק מנכס פיננסי שאינו זכות משתתפת . ההעברה נחשבת לחוב מובטח, ולא מתקיימים תנאי המכירה

משיכים להירשם במאזן של הבנק והתמורה מהמכירה תוכר כהתחייבות הנכסים המועברים מ, היינו, מטופלת כחוב מובטח

  . של הבנק

   

, ניירות ערך שנשאלו או שהושאלו, ניירות ערך שנמכרו בתנאי רכישה חוזרת או שנרכשו בתנאי מכירה חוזרת, לאור זאת

ה על הנכס המועבר או לא בהם הבנק לא איבד שליט, וכן מכשירים פיננסיים אחרים שהועברו או שהתקבלו על ידי הבנק

  . מטופלים כחוב מובטח, רכש שליטה בנכס שהתקבל

  

ניירות ערך מסוימים שנמכרו בתנאי רכישה חוזרת לבנק ישראל , על פי הנחיות של המפקח על הבנקים, בנוסף לכך

 שיושמו לפני נמדדים לפי אותם עקרונות מדידה, מכשירים פיננסיים שהועברו בעסקאות כאמור. מטופלים כחוב מובטח

וכנגדם מוצג הפיקדון שלהבטחת השבתו שועבדו אותם ניירות , ניירות הערך כאמור לא נגרעים מהמאזן, כלומר. העברתם

, ניירות ערך שהתקבלו בעסקאות כאמור". ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר"ערך בסעיף 

ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר "במסגרת הסעיף נרשמים לפי סכום המזומן שהתקבל על ידי הבנק 

הבנק עוקב אחר שווי הוגן של ניירות ערך שנשאלו והושאלו וכן של ניירות ערך שהועברו בהסכמי רכישה ומכירה ". חוזר

ות ערך ריבית שהתקבלה או ששולמה בגין נייר. חוזרת על בסיס יומי ודרישת ביטחונות מבוצעת במקרים המתאימים

  .בהתאמה, כאמור מדווחת כהכנסות או כהוצאות מימון

נבחנות ) loan participation(ועסקאות השתתפויות באשראי ) syndication(עסקאות סינדיקציה : עסקאות כגון, כמו כן

 .האם חלקי המימון שסופקו על ידי נותני אשראי אחרים עומדים בהגדרה של זכות משתתפת

הבנק שילם למלווה ) א: (כלומר אם התקיים אחד מהתנאים הבאים, אם ורק אם ההתחייבות סולקההבנק גורע התחייבות 

הבנק שוחרר משפטית בהליך משפטי או בהסכמת המלווה מהיותו החייב ) ב(או ; והשתחרר ממחויבותו בגין ההתחייבות

  .העיקרי בגין ההתחייבות

  

 בניינים וציוד  .יז
  

 הכרה ומדידה )1(
  

העלות כוללת יציאות הניתנות לייחוס . ים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מירידת ערךפריטי רכוש קבוע נמדד

כל עלות נוספת , עלות נכסים שהוקמו באופן עצמי כוללת את עלות החומרים ושכר עבודה ישיר. במישרין לרכישת הנכס

וכן עלויות , ול באופן שהתכוונה ההנהלהשניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב הדרושים לכך שהוא יוכל לפע

  . מוכרת כחלק מעלות ציוד זה, המהווה חלק בלתי נפרד מתפעול הציוד הקשור, עלות תוכנה שנרכשה. אשראי שהוונו

  .מוכר לפי שווי הוגן, פריט רכוש קבוע שנרכש תמורת פריט לא כספי אחר במסגרת עסקה בעלת מהות מסחרית

  

הם , יש אורך חיים שונה) לרבות עלויות של בדיקות תקופתיות משמעותיות(מעותיים כאשר לחלקי רכוש קבוע מש

  .של הרכוש הקבוע) רכיבים משמעותיים(מטופלים כפריטים נפרדים 
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בסעיף , ומוכרים נטו, בספריםרווח או הפסד מגריעת פריט רכוש קבוע נקבעים לפי השוואת התמורה מגריעת הנכס לערכו 

  .בדוח רווח והפסד" לאחר מס, רווח מפעולות בלתי רגילות"

  

 עלויות עוקבות ) 2(

  

עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע מוכרת כחלק מהערך בספרים של אותו פריט אם צפוי כי ההטבות הכלכליות העתידיות   

. הערך בספרים של החלק שהוחלף נגרע.  למדידה באופן מהימןהגלומות בחלק שהוחלף יזרמו אל הבנק ואם עלותו ניתנת

  .עלויות תחזוקה שוטפות של פריטי רכוש קבוע נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן

 

 פחת )3(
  

פחת הוא העלות של - סכום בר. פחת של נכס על פני אורך חייו השימושיים- פחת הוא הקצאה שיטתית של הסכום בר

  .בניכוי ערך השייר של הנכס, העלותאו סכום אחר המחליף את , הנכס

  

, פחת נזקף לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי של כל חלק מפריטי הרכוש הקבוע

מאחר ושיטה זו משקפת את תבנית הצריכה החזויה של ההטבות הכלכליות העתידיות הגלומות בנכס בצורה הטובה 

קרקעות אינן . ופחתים על פני התקופה הקצרה מבין תקופת החכירה ותקופת השימוש בנכסיםנכסים חכורים מ. ביותר

  .מופחתות

  

אורך החיים השימושיים וערך השייר נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת כספים , האומדנים בדבר שיטת הפחת

  .ומותאמים בעת הצורך

  .להלן'  ראה סעיף יט-י הטיפול החשבונאי בעלויות תוכנה  לגב.עלויות תוכנה מוצגות במאזן בסעיף בניינים וציוד) 4(

  

 נכסים חכורים  .יח
  

הסיכונים והתשואות מהנכס בהתאם לספים כמותיים ) substantially all(בהן נושא הבנק באופן משמעותי בכל , חכירות

ה לנמוך מבין השווי בעת ההכרה לראשונה נמדדים הנכסים החכורים בסכום השוו. מסווגות כחכירות מימוניות, שנקבעו

  .יתר החכירות מסווגות כחכירות תפעוליות. ההוגן ודמי החכירה המינימאליים העתידיים

  

 נכסים בלתי מוחשיים  .יט
 

  
  עלויות  תוכנה

  
 .תוכנה אשר נרכשה על ידי הבנק נמדדת לפי עלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מירידת ערך) 1(
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ניתן למדוד באופן מהימן את : עלויות הקשורות לפיתוח תוכנה או התאמתה לצורך שימוש עצמי מהוונות אם ורק אם) 2(

ולבנק כוונה ומקורות מספיקים ; צפויות הטבות כלכליות עתידיות; התוכנה ישימה מבחינה טכנית ומסחרית; עלויות הפיתוח

העלויות שהוכרו כנכס בלתי מוחשי כוללות עלויות ישירות של חומרים . וכנהעל מנת להשלים את הפיתוח ולהשתמש בת

עלויות . עלויות אלו נמדדות לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מירידת ערך. ושירותים ושכר עבודה ישיר לעובדים

 . ןתקורה שלא ניתן לייחסן באופן ישיר לפיתוח התוכנה ועלויות מחקר יוכרו כהוצאה עם התהוות
 
 עלויות עוקבות) 3(

  
עלויות עוקבות בגין תוכנה מוכרות כנכס אך ורק כאשר הן מגדילות את ההטבות הכלכליות העתידיות הגלומות בנכס בגינו 

  .יתר העלויות נזקפות לדוח רווח והפסד עם התהוותן. הן הוצאו

 
 פחת) 4(

  
החל מהתקופה בה , ורך החיים השימושי של התוכנהפחת נזקף לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן א

  . התוכנה מוכנה לשימוש

  

  ן להשקעה"נדל  .כ
 

על ידי הבנק כבעלים או בחכירה (המוחזק )  או שניהם- או חלק ממבנה -קרקע או מבנה (ן "ן להשקעה הוא נדל"נדל

  :ורךושלא לצ, לצורך הפקת הכנסות שכירות או לשם עליית ערך הונית או שניהם) מימונית

  או; שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירותים למטרות מנהלתיות .1

  .מכירה במהלך העסקים הרגיל .2

ן להשקעה נמדד לפי "בתקופות עוקבות הנדל. ן להשקעה נמדד לראשונה לפי עלות הרכישה בתוספת עלויות עסקה"נדל

  .עלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מירידת ערך

  

 ם שאינם פיננסייםירידת ערך נכסי  .כא
    

למעט נכסי מיסים נדחים ולרבות נכסים כספיים שהם השקעות , הערך בספרים של הנכסים הלא פיננסיים של הבנק

באם . נבדק בכל מועד דיווח כדי לקבוע האם קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך, המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

מבצע , בתקופות עוקבות למועד ההכרה לראשונה.  של סכום בר ההשבה של הנכסמחושב אומדן, קיימים סימנים כאמור

הערכה של סכום בר ההשבה של נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים , אחת לשנה בתאריך קבוע עבור כל נכס, הבנק

  .אם קיימים סימנים לירידת ערך, בלתי מוגדר או שאינם זמינים לשימוש או באופן תכוף יותר

, שווי הוגן(ם בר ההשבה של נכס או של יחידה מניבת מזומנים הינו הגבוה מבין שווי השימוש ומחיר המכירה נטו הסכו

מהוון הבנק את תזרימי המזומנים העתידיים החזויים לפי שיעור היוון לפני , בקביעת שווי השימוש). בניכוי הוצאות מכירה

  . כסף והסיכונים הספציפיים המתייחסים לנכסהמשקף את הערכות השוק לגבי ערך הזמן של ה, מסים

  

  



  

  

  

                                                                                                               2010דין וחשבון לשנת    

162

  )14המשך ( עיקרי המדיניות החשבונאית – א1באור 

  

הנכסים אשר אינם ניתנים לבחינה פרטנית מקובצים יחד לקבוצת הנכסים הקטנה ביותר אשר , למטרת בחינת ירידת ערך

יחידה מניבת ("כסים ובקבוצות אחרות אשר הינם בלתי תלויים בעיקרם בנ, מניבה תזרימי מזומנים משימוש מתמשך

 "). מזומנים

במידה וקיימים סממנים לכך שחלה ירידת ערך בנכס השייך . נכסי מטה הבנק אינם מפיקים תזרימי מזומנים נפרדים

  . נקבע סכום בר השבה של קבוצת היחידות מניבות המזומנים שאותן משרת המטה, למטה הבנק

  

 הערך בספרים של הנכס או של יחידה מניבת מזומנים אליה הנכס משתייך עולה על הפסדים מירידת ערך מוכרים כאשר

מוקצים תחילה , הפסדים מירידת ערך שהוכרו לגבי יחידות מניבות מזומנים. ונזקפים לרווח והפסד, הסכום בר ההשבה

הנכסים האחרים ולאחר מכן להפחתת הערך בספרים של , להפחתת הערך בספרים של מוניטין שיוחס ליחידות אלה

  .באופן יחסי, ביחידה מניבת המזומנים

  

הפסדים מירידת ערך שהוכרו בתקופות קודמות נבדקים מחדש בכל מועד דיווח כדי לקבוע האם קיימים סימנים לכך 

הפסד מירידת ערך מבוטל אם חל שינוי באומדנים ששימשו לקביעת הסכום בר . שההפסדים קטנו או לא קיימים עוד

אינו עולה על הערך בספרים , אחרי ביטול ההפסד מירידת הערך, ך ורק במידה שהערך בספרים של הנכסא, ההשבה

  .שהיה נקבע אלמלא הוכר הפסד מירידת ערך, בניכוי פחת או הפחתות

 זכויות עובדים  .כב
  

התחייבויות . ההנהלהנוהג וציפיות , הסכם, מעביד קיימות עתודות מתאימות על פי דין-בגין כל ההתחייבויות של יחסי עובד

עתידיות בגין פנסיה ומענקי יובל מחושבות על ידי אקטואר מומחה בשיטת הערכה של הטבות נצברות ובהתחשב 

שיעור .  בהתאם להוראות המפקח על הבנקים4%שיעור ההיוון של העתודות הינו . בהסתברויות על בסיס ניסיון העבר

שיעור עליית השכר בעתיד מוערך על ידי .  על שוק ההון ביטוח וחסכוןהממונה התמותה מתבסס על הוראות עדכניות של 

  .ההנהלה
  

בגין סכומי . התחייבויות לפיצויי פרישה ופנסיה מכוסות בעיקרן על ידי יעודות אשר מופקדות בקופות גמל לקצבה ולפיצויים

  .ג14 ראה ביאור. נכללה הפרשה בדוחות הכספיים, התחייבות אשר אינם מכוסים כאמור

  
הבנק מכיר בהתחייבויות בגין תוכניות פרישה מרצון בהתאם לציפיות ההנהלה במועד , על  פי הוראות המפקח על הבנקים

  .גם אם האישור ניתן לאחר תאריך המאזן ולפני תאריך אישור הדוחות הכספיים, הדיווח במידה ואושרו על ידי הדירקטוריון

  

 עסקאות תשלום מבוסס מניות  .כג
  

במועד ההענקה של מענקי תשלום מבוסס מניות לעובדים נזקף כהוצאת שכר במקביל לגידול בהון העצמי על השווי ההוגן 

המותנים , הסכום שנזקף כהוצאה בגין מענקי תשלום מבוסס מניות. פני התקופה בה מושגת זכאות בלתי מותנית למענקים

ותאם על מנת לשקף את מספר המענקים אשר מ, בתנאי הבשלה שהינם תנאי שירות או תנאי ביצוע שאינם תנאי שוק

  הבנק , עבור מענקי תשלום מבוסס מניות המותנים בתנאים שהם תנאי שוק. צפויים להבשיל
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בגין מענקים הבנק מכיר בהוצאה , לכן, מביא בחשבון תנאים אלו באמידת השווי ההוגן של המכשירים ההוניים המוענקים

  .אלו ללא קשר אם התקיימו התנאים הללו

  

כנגד גידול , נזקף כהוצאה, המסולקות במזומן, השווי ההוגן של הסכום המגיע לעובדים בגין זכויות לעליית ערך מניות

, ההתחייבות נמדדת מחדש בכל מועד דיווח. על פני התקופה בה מושגת זכאות העובדים לתשלום, מקביל בהתחייבויות

  .כל שינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות נזקף כהוצאת שכר ברווח והפסד. וכן במועד הסילוק

  

מטפל הבנק בהענקה כעסקת תשלום מבוסס , בעסקאות בהן מעניקה חברת האם לעובדי הבנק זכויות למכשיריה ההוניים

  .בהתאם לאמור לעיל, ן העצמיכלומר מכיר בשווי ההוגן של ההענקה ישירות בהו, מניות המסולקת במכשירים הוניים

  
 התחייבויות תלויות  .כד
  

בהתאם להערכת ההנהלה ובהתבסס על הערכות יועציה , הדוחות הכספיים כוללים הפרשות נאותות בגין תביעות

באופן שהתביעות שהוגשו כנגד הבנק מסווגות , מתכונת הגילוי הינה על פי הוראות המפקח על הבנקים. המשפטיים

  :לשלוש קבוצות

בגין תביעה הנכללת בקבוצת . 70% - הסתברות להתממשות החשיפות לסיכון הינה מעל ל–) Probable(סיכון צפוי  .1

  .סיכון זו נכללה הפרשה בדוחות הכספיים

בגין . 70% -  ל20% - הסתברות להתממשות החשיפות לסיכון הינה בין–) Reasonably Possible(סיכון אפשרי  .2

  .אלא רק ניתן גילוי,  סיכון זו לא נכללה הפרשה בדוחות הכספייםתביעה הנכללת בקבוצת

בגין תביעה הנכללת בקבוצת . 20% - הסתברות להתממשות החשיפות לסיכון הינה מתחת ל-) Remote(סיכון קלוש  .3

  .סיכון זו לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים ולא ניתן גילוי

  

מסווגת כצפויה ונערכת בגינה הפרשה , ם כי הבנק נדרש להשיב כספיםתביעה שלגביה יש קביעה של המפקח על הבנקי

  .בגובה הסכום שהבנק נדרש להשיב

  

לא ניתן להעריך את סיכויי , בהסתמך על יועציה המשפטיים, שלדעת הנהלת הבנק, במקרים נדירים הבנק קבע

ה כתביעה ייצוגית ולכן לא בוצעה  שאושר שהוגשה אוההתממשות של החשיפה לסיכון בגין תביעה רגילה ובגין תביעה

  .הפרשה

  

בדבר התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות נכלל גילוי כמותי לסך החשיפות אשר סבירות התממשותן  17בביאור 

על פי כתב , )או צירוף מספר תביעות בנושאים דומים(ואשר סכום כל אחת מהן , אינה קלושה שלא בוצעה בגינן הפרשה

  . מהון הבנק1%-על סכום המהווה שיעור של כעולה , התביעה

  

אך התממשות , בביאור כאמור נכללו פרטים בדבר התחייבויות תלויות שהסתברות התממשותן קלושה, בנוסף

  .ההתחייבויות האמורות או ההפסד המרבי עלולים להעמיד בספק את המשך פעולות התאגיד במתכונת הקיימת
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 הוצאות מסים על ההכנסה  .כה

  

אלא אם המס , מיסים שוטפים ונדחים נזקפים לדוח רווח והפסד. הוצאת מסים על הכנסה כוללת מסים שוטפים ונדחים

. במקרים אלו הוצאת המיסים על הכנסה נזקפת להון העצמי. נובע מעסקה או אירוע אשר מוכרים ישירות בהון העצמי

כשהוא מחושב לפי שיעורי , על ההכנסה החייבת במס לשנה) או להתקבל( סכום המס הצפוי להשתלם המס השוטף הינו

והכולל שינויים בתשלומי המס המתייחסים לשנים , המס החלים לפי החוק שנחקק או נחקק למעשה לתאריך המאזן

  .קודמות

  

כוללת מס רווח , ם לצרכי מס ערך מוסףההפרשה למסים על ההכנסה של הבנק וחברות מאוחדות שלו שהן מוסדות כספיי

מס ערך מוסף המוטל על השכר במוסדות כספיים נכלל בדוח רווח והפסד . המוטל על ההכנסה לפי חוק מס ערך מוסף

  ".משכורת והוצאות נלוות"בסעיף 

  

וח כספי לבין הבנק מכיר במסים נדחים בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של נכסים והתחייבויות לצורך דיו

, ההכרה לראשונה במוניטין: הבנק לא מכיר במסים נדחים לגבי ההפרשים הזמניים הבאים, ואולם. ערכם לצרכי מסים

ההכרה לראשונה בנכסים ובהתחייבויות בעסקה שאינה מהווה צירוף עסקים ושאינה משפיעה על הרווח החשבונאי ועל 

במידה ואין , בישויות בשליטה משותפת ובחברות כלולות, בחברות בנותוכן הפרשים הנובעים מהשקעה , הרווח לצרכי מס

המסים הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים . זה צפוי שהם יתהפכו בעתיד הנראה לעין

ייבות מסים הבנק מקזז נכסי והתח. בהתבסס על החוקים שנחקקו או שנחקקו למעשה לתאריך המאזן, במועד בו ימומשו

והם מיוחסים לאותה הכנסה , נדחים במידה וקיימת זכות חוקית הניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי והתחייבויות מסים שוטפים

אשר בכוונתן לסלק , או בחברות שונות בקבוצה, חייבת במס הממוסה על ידי אותה רשות מס בגין אותה חברה נישומה

  .ו או שנכסי והתחייבויות המסים מיושבים בו זמניתנכסי והתחייבויות מסים שוטפים על בסיס נט

  

נכס מס נדחה בגין הפסדים מועברים ובגין זכות מועברת לקיזוז מס מוכר בספרים במקרים שמימוש המס האמור בעתיד 

שייווצר לגביהם ) probable(נכס מס נדחה בגין הפרשים זמניים יוכר כאשר קרוב לוודאי . הנראה לעין אינו מוטל בספק

אלא , יצירה של נכסי מיסים נדחים נטו לא תעלה על המיסים השוטפים בתקופת החשבון. חיסכון במס בעת ההיפוך

  .בהם מימוש המס בעתיד הנראה לעין אינו מוטל בספק, במקרים מיוחדים

  

בדוחות תוספת מס זו לא נכללה . הבנק עשוי להתחייב בתוספת מס במקרה של חלוקת דיבידנדים בגין חברות מוחזקות

. בעתיד הנראה לעין, לאור מדיניות החברות המוחזקות שלא לגרום לחלוקת דיבידנד הכרוכה בתוספת מס לבנק, הכספיים

יוצר הבנק עתודה למס בגין , במקרים בהם צפויה חברה מוחזקת לחלק דיבידנד מרווחים הכרוכים בתוספת מס לבנק

  . תוספת המס שהוא עשוי להתחייב בה

  

  . עסקאות בינחברתיות בדוח המאוחד נרשם לפי שיעור המס החל על החברה הרוכשתמס נדחה בגין
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 רווח למניה  .כו
  

הרווח הבסיסי למניה מחושב על ידי חלוקת . הבנק מציג נתוני רווח למניה בסיסי ומדולל לגבי הון המניות הרגילות שלה

חסים לבעלי המניות הרגילות של הבנק במספר הממוצע המשוקלל של המניות הרגילות שהיו הרווח או ההפסד המיו

המתייחס לבעלי המניות הרגילות , הרווח המדולל למניה נקבע על ידי התאמת הרווח או ההפסד. במחזור במשך התקופה

גילות הפוטנציאליות והתאמת הממוצע המשוקלל של המניות הרגילות שבמחזור בגין ההשפעות של כל המניות הר

כתבי אופציה למניות וכתבי אופציה למניות שהוענקו , שטרות הניתנים להמרה במניות, בין היתר, הכוללות, המדללות

  .לעובדים
  
 דיווח מגזרי  .כז

  

תוצאות ; מגזר פעילות הוא מרכיב בתאגיד בנקאי אשר עוסק בפעילויות שמהן הוא עשוי להפיק הכנסות ולשאת בהוצאות

; י ההנהלה והדירקטוריון לצורך קבלת החלטות בנוגע להקצאת משאבים והערכת ביצועיו" נבחנות באופן סדיר עפעולותיו

המתכונת לדיווח על מגזרי הפעילות של הבנק נקבעה בהוראות הדיווח לציבור של . וכן קיים לגביו מידע פיננסי נפרד

  .המפקח על הבנקים

  

תוצאות מגזר המוצר . מגזרים אלו כוללים גם מוצרים בנקאיים.  מגזרי לקוחותחלוקת המגזרים בבנק מבוססת על אפיון של

  ".סכומים שלא הוקצו והתאמות" נכלל ב,אם נמצא, שלא ניתן לשיוך למגזרי הלקוחות הרלוונטיים

 עסקאות עם בעלי שליטה  .כח
 

 נטילת התחייבות שיפוי או ויתור )1(
  

  .השיפוי או הוויתור נזקף לקרן הון, סכום ההתחייבות

 
 הלוואה וכתב התחייבות נדחה  )2(

  

לתקופה מוגדרת ושלא בתנאי שוק , שנעשו בין הבנק לבין בעל השליטה, מתן הלוואה או הנפקת כתב התחייבות נדחה

המחושב לפי שיעור הריבית האפקטיבית ביום קבלת , מוצגים בדוחות הכספיים לפי הערך הנוכחי של ההחזרים הצפויים

אם במועד ההתקשרות היווה ההפרש בין הערך הנוכחי של ההחזרים , חייבות הנדחהההלוואה או הנפקת כתב ההת

ההפרש בין סכום ההלוואה או הסכום . הצפויים לבין הסכום הנקוב בכתב ההתחייבות הנדחה חמישה אחוזים או יותר

ית האפקטיבי המחושב לפי שיעור הריב, הנקוב בכתב ההתחייבות הנדחה לבין הערך הנוכחי של ההחזרים הצפויים

  .  נזקף לקרן הון, האמור

  

שלא נקבע להם מועד פירעון ובמועד , שנעשו בין הבנק לבין בעל השליטה, מתן הלוואה או הנפקת כתב התחייבות נדחה

ההתקשרות היווה ההפרש בין הערך הנוכחי של ההחזרים הצפויים לבין הסכום הנקוב בכתב ההתחייבות הנדחה חמישה 

. מוצגים בדוחות הכספיים כהלוואה או ככתב התחייבות נדחה לתקופה של שנה המתחדשים מדי שנה, אחוזים או יותר

, ההפרש בין סכום ההלוואה או הסכום הנקוב בכתב ההתחייבות הנדחה לבין הערך הנוכחי של ההחזרים הצפויים

ההלוואה או מנפיק כתב כאשר אין בכוונת נותן . נזקף לקרן הון, המחושב לפי שיעור הריבית האפקטיבי האמור

ההתחייבות הנדחה לדרוש את פירעונם וכן אין בכוונת הלווה לפרוע את ההלוואה או כתב ההתחייבות הנדחה בפירעון 

   זוקף הבנק לקרן הון את ההפרש שבין הוצאות, בכל תקופת דיווח, מוקדם
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לבין הוצאות , המחושבות לפי שיעור עליית מדד התיאום בתקופת הדיווח, ב ההתחייבות הנדחההמימון על ההלוואה או כת

  . אלה כשהן מחושבות לפי שיעור הריבית על פי תנאי ההלוואה או כתב ההתחייבות הנדחה

 
 העברת נכס )3(

  

נזקף , י הבנקההפרשים בין התמורה שנתקבלה ממכירת נכסים לבעל השליטה לבין ערכם הפנקסני של הנכסים בספר

נכסים שנרכשו מבעל השליטה נרשמים בדוחות הכספיים לפי ערכם הפנקסני בספרי בעל השליטה . לקרן הון של הבנק

  .נזקף להון העצמי, וההפרש לעומת הסכום ששולם עבורם בניכוי המס המתייחס, במועד העברתם לבנק
  

 וראות הפיקוח על הבנקיםעדכוני תקינה חשבונאית וה, יישום לראשונה של תקני חשבונאות  .כט
 

השינוי נקבע . ביצע שינוי בארגון התקינה החשבונאית) FASB(המוסד האמריקאי לתקינה בחשבונאות , 2009בחודש יולי    )1

הקודיפיקציה של תקני החשבונאות של המוסד לתקינה בחשבונאות בנושא ,  FAS 168 במסגרת תקן חשבונאות אמריקאי

 שפורסם על  )כללי חשבונאות מקובלים, ASC 105-10כיום ( כללי החשבונאות המקובלים ב וההיררכיה של"כספית בארה

 כמקור בלעדי של כללי FASB Accounting Standards Codification (ASC) - התקן קבע את ה. FASB-ידי ה

 nongovernmental US(ב אשר יחולו על תאגידים מדווחים שאינם גופים ממשלתיים "חשבונאות מקובלים בארה
GAAP( ,ב "למעט ההנחיות של רשות ניירות ערך בארה)SEC  .(כל הכללים שלא אומצו כאמור לעיל וכן הכללים , לפיכך

בעקבות . לא נכללו בקודיפיקציה והפכו לכללים לא מחייבים) SEC(ב "שמקורם לא בהנחיות של רשות לניירות ערך בארה

 FASB(ניירות עמדה , )SFAS(ות לא יפרסם עוד בצורה של תקנים המוסד האמריקאי לתקינה בחשבונא, הקודיפיקציה
Staff Positions ( או הבהרות והנחיות לנושאים ספציפיים)EITF Abstracts( , עדכוני התקינה "אלא יפרסם את

  . אשר יעדכנו את הקודיפיקציה, )Accounting Standards Updates – ASU" (החשבונאית

  

, מדידות שווי הוגן בהתאם לעדכון לסעיף ההגדרות שנקבע בחוזר המפקח על הבנקים בנושא ,2010 בינואר 1החל מיום 

אימץ הבנק , 2009 בדצמבר 31 אשר פורסם ביום מסוימים) IFRS(אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים , חלופת שווי הוגן

, קביעת הפיקוח על הבנקיםבהתאם ל, בנוסף לכך). FAS 168 ) ASC 105-10  -את ההיררכיה החדשה שנקבעה ב

ב או על "כל עמדה שנמסרה לציבור על ידי רשויות הפיקוח על הבנקים בארה, FAS 168 -למרות ההיררכיה שנקבעה ב

ב היא כלל "ב לגבי אופן היישום של כללי החשבונאות המקובלים בארה"ידי צוות רשויות הפיקוח על הבנקים בארה

 תחייב את התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי אשראי בנושאים של יישום כללי ב וגם"חשבונאות המקובל בבנקים בארה

ליישום . חשבונאות אמריקאיים שאומצו או אשר יאומצו בעתיד במסגרת הוראות הדיווח לציבור של הפיקוח על הבנקים

יתייחסו לכללי אלא רק לאופן בו הבנקים , הקודיפיקציה לא היתה השפעה על כללי החשבונאות שחלים על הבנקים

ב בעיקרי כללי דיווח ומדיניות חשבונאית בדוחות כספיים ביניים ובדוחות כספיים "חשבונאות מקובלים בבנקים בארה

  .  ואילך2010 בינואר 1-שנתיים לתקופות המתחילות ב

  
ת של העברות ושירו, )ASC 860-10 (FAS 166 את תקן חשבונאות אמריקאי FASB – פרסם ה2009בחודש יוני    )2

 מבטל את עקרון הישות FAS 140) ASC 860-10 .((FAS 166תיקון לתקן חשבונאות אמריקאי  (נכסים פיננסיים

קובע תנאים מחמירים יותר לטיפול חשבונאי כמכירה בהעברת חלק של נכסים , )QSPE(הכשירה למטרה מיוחדת 

מדידה בהכרה לראשונה של זכויות שנשמרו מתקן כללי , כולל הבהרות לתנאים לגריעת נכסים פיננסיים, פיננסיים

)retained interests ( וכן מבטל כללי סיווג מחדש של איגוח משכנתאות בערבות)Guaranteed Mortgage 
Securitization .( 
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 FIN  מתוקנת46לפרשנות תיקונים , )FAS 167) ASC 810-10 את תקן חשבונאות אמריקאי FASB –פרסם ה , במקביל
46(R) –איחוד ישויות בעלות זכויות משתנות ) ASC 810-10(( , המתקן כללים שנקבעו ב– FIN 46(R)) ASC 810-10 (

, 2010 בינואר 1במועד יישום התקן לראשונה ביום ,  מחייב לבחוןFAS 167. בקשר לאיחוד ישויות בעלות זכויות משתנות

וכן את הישויות בעלות ) QSPE(את חובת האיחוד לגבי כל הישויות שקודם לכן הוגדרו כישויות כשירות למטרה מיוחדת 

, )VIEs(תנות מעדכן את הקריטריונים לזיהוי ישויות בעלות זכויות מש, אחרות בהן מעורב הבנק) VIEs(זכויות משתנות 

מהגישה המתבססת על מבחנים כמותיים לבחינה איכותית של זיהוי (משנה את הגישה לקביעת זהות הנהנה העיקרי 

 בתדירות VIEs –וכן מחייב את התאגידים המדווחים לבצע בחינה מחדש של חובת איחוד ה ) שליטה בזכויות פיננסיות

  . גבוהה יותר

  

אשר נדרש לכלול בדוחות הכספיים השנתיים וכן בדוחות , עים דרישות גילוי חדשות קובFAS 167 וכן FAS 166, בנוסף

  .כספיים ביניים

 
 FAS – וב FAS 166-הבנק  מיישם את הכללים שנקבעו ב, 2009 בספטמבר 6בהתאם לחוזר המפקח על הבנקים מיום 

. ראות המעבר שנקבעו בתקנים אלו ואילך בהתאם להו2010 בינואר 1לרבות דרישות הגילוי שנקבעו בהם מיום , 167

  :בהתאם להוראות מעבר אלה נדרש, ככלל

  

  .אילך 2010 בינואר 1ליישם את דרישות ההכרה והמדידה בתקן לגבי העברות של נכסים פיננסיים שיבוצעו ביום  -

 הישנים כישויות  ישויות שהוגדרו לפי הכלליםFAS 167 – ואילך האם נדרש לאחד בהתאם ל 2010 בינואר 1 לבחון ביום -

  ).QSPE(כשירות למטרה מיוחדת 

 
  . אין השפעה על הדוחות הכספיים של הבנקFAS 167 – ו FAS 166יישום לראשונה של ל

  
החרגה מתחולת תקן חשבונאות , ASU 2010-11 עדכון תקינה חשבונאית FASB-פרסם ה, 2010בחודש מרץ  )3

הכולל הנחיות לגבי אופן הקביעה האם מאפיינים של ,  משובציםלגבי נגזרי אשראי )FAS 133) ASC 815-15אמריקאי 

עדכון זה נועד להבהיר . נגזרי אשראי משובצים במכשירים פיננסיים מחייבים טיפול חשבונאי של הפרדת הנגזר המשובץ

. כנגזר משובץכי רק ריכוז של סיכון אשראי בצורה של נחיתות של זכויות על פי מכשיר פיננסי אחד ביחס לאחר לא ייחשבו 

" קשור באופן ברור והדוק"העדכון מספק הנחיות בנוגע להערכה האם נגזר האשראי המשובץ מקיים קריטריון , כמו כן

)clearly and closely related .(לא ייחשבו ככשירים , בין היתר, המצבים הבאים, לאור ההבהרות שנקבעו בעדכון

ו טיפול חשבונאי נפרד בהתאם לתקן או טיפול בהתאם לכללים וידרש) FAS 133) ASC 815-15להחרגה מתחולת 

 ):FAS 155) ASC 815-10שנקבעו בתקן חשבונאות אמריקאי 
לתשלומים עתידיים אפשריים לא ייחשב כקשור באופן ) tranche(נגזר אשראי משובץ אשר חושף את המחזיק ברצועה  -

  ;ברור והדוק לחוזה המארח
לרבות , אזי נגזר האשראי המשובץ,  שנכתבCDSשראי חדש התווסף לזכויות מוטב באמצעות אם במבנה איגוח סיכון א -

 .ייחשב כלא קשור באופן ברור והדוק לחוזה המארח, מאפיין הנחיתות של הרצועה
  . הבנק מיישם הנחיות אלו2010 ביולי 1החל מיום 

  .ליישום ההנחיה לא הייתה השפעה על הדוחות הכספיים של הבנק
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 תקני חשבונאות חדשים והוראות חדשות של המפקח על הבנקים בתקופה שלפני יישומם  .ל

  

הטיפול החשבונאי , 23 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות 2006בחודש דצמבר  )1

הצגת פעולות בין תאגיד לבין בעל שליטה (ף את תקנות ניירות ערך התקן מחלי. בעסקאות בין ישות לבין בעל שליטה בה

התקן קובע כי נכסים . כפי שאומצו בהוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים, 1996-ו"התשנ, )בו בדוחות הכספיים

 וההפרש בין והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה בין הישות לבין בעל השליטה בה ימדדו במועד העסקה לפי שווי הוגן

הפרש בחובה מהווה במהותו דיבידנד ולכן מקטין את . השווי ההוגן לבין התמורה שנזקפה בעסקה ייזקף להון העצמי

קרן הון מעסקה "הפרש בזכות מהווה במהותו השקעת בעלים ולכן יוצג בסעיף נפרד בהון העצמי שייקרא . יתרת העודפים

  ".בין ישות לבין בעל השליטה בה

  

העברת נכס לישות מבעל ) 1: (כדלקמן, בשלוש סוגיות הנוגעות לעסקאות בין ישות לבין בעל השליטה בההתקן דן 

במלואה או , נטילת התחייבות של הישות כלפי צד שלישי) 2(; העברת נכס מהישות לבעל השליטה, או לחילופין, השליטה

וויתור בעל השליטה לישות על חוב , ין הוצאהשיפוי הישות על ידי בעל השליטה בה בג, על ידי בעל השליטה, בחלקה

, כמו כן. הלוואות שניתנו לבעל השליטה או הלוואות שהתקבלו מבעל השליטה) 3(- ו; במלואו או בחלקו, שמגיע לו מהישות

  . קובע התקן את הגילוי שיש לתת בדוחות הכספיים בנוגע לעסקאות בין הישות לבין בעל השליטה בה במהלך התקופה

  

 הופץ מכתב על ידי המפקח על הבנקים בו צוין כי נערכת בחינה מחודשת של הכללים שיחולו על 2008מאי בחודש 

בכוונת , על פי המכתב. תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי לגבי הטיפול בעסקאות בין ישות לבין בעל שליטה בה

כרטיסי אשראי לבין בעל שליטה בהם ועל עסקאות הפיקוח על הבנקים לקבוע כי על עסקאות בין תאגיד בנקאי או חברת 

  :בין תאגיד בנקאי לבין חברה בשליטתו יחולו הכללים הבאים

 ;קני הדיווח הכספי הבינלאומיים ת-
ב החלים על "ייושמו כללי החשבונאות המקובלים בארה, בהיעדר התייחסות ספציפית בתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים -

 ; בתנאי שהם לא סותרים את תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים,ב"תאגידים בנקאיים בארה
בתנאי שאינם סותרים את , 23ב יש ליישם את הכללים בתקן "בהיעדר התייחסות בכללי החשבונאות המקובלים בארה -

  .ב כאמור לעיל"תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים וגם את הכללים המקובלים בארה

הוראה סופית של המפקח על הבנקים בנוגע לאימוץ כללים ספציפיים בנושא ובנוגע למועד פרסום הדוחות טרם פורסמה 

  .לאופן יישומם לראשונה

  

המגדיר שווי הוגן וקובע , (ASC 820-10) מדידות שווי הוגן, FAS 157 את FASB- פרסם ה2006בחודש ספטמבר    )2

שווי הוגן לגבי נכסים והתחייבויות וקביעת מדרג מסגרת עבודה עקבית למדידת שווי הוגן על ידי הגדרת טכניקות הערכת 

מייצגים מידע הזמין בשוק המתקבל ממקורות ) observable inputs(נתונים נצפים . שווי הוגן והנחיות יישום מפורטות

סוגים אלו של . משקפים את ההנחות של התאגיד הבנקאי) unobservable inputs(בלתי תלויים ואילו נתונים לא נצפים 

 :ונים יוצרים מדרג שווי הוגן כמפורט להלןנת
 .בשווקים פעילים לנכסים או להתחייבויות זהים) לא מותאמים(מחירים מצוטטים : 1נתוני רמה     -
מחירים מצוטטים לנכסים או ; מחירים מצוטטים לנכסים או להתחייבויות דומים בשווקים פעילים: 2נתוני רמה     -

מחירים הנגזרים ממודלים להערכה אשר כל הנתונים המשמעותיים ; נם פעיליםהתחייבויות זהים בשווקים שאי

)significant inputs (בהם הינם נצפים בשוק או נתמכים על ידי נתוני שוק נצפים. 
מהנתונים  ממודלים להערכה אשר אחד או יותר נתונים לא נצפים עבור הנכס או ההתחייבות הנובעים: 3נתוני רמה      -

  .בהם הינם לא נצפים) significant inputs(ם המשמעותיי
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) FAS 157) ASC 820-10 -יישום הכללים שנקבעו ב.  מרחיב את דרישות הגילוי למדידות שווי הוגןFAS 157, כמו כן

 EITFווי ההוגן וכן יחליף את ההנחיות של בחישוב הש) blockage factor(יחייב הפסקת השימוש בפקטור גודל ההחזקה 
02-3) ASC 815-10( , סוגיות בטיפול החשבונאי בחוזים נגזרים המוחזקים לצורך מסחר וחוזים בסחר באנרגיה ופעילויות

והמחייבות לקבוע את השווי ההוגן של ) day one profits(האוסרות את ההכרה ברווחים של היום הראשון , ניהול סיכונים

התקן דורש מהתאגיד הבנקאי לשקף את הסיכון , בנוסף. רים נגזרים שאינם נסחרים בשוק פעיל לפי מחיר העסקהמכשי

אשר הונפק על ידו ונמדד לפי שווי , לרבות נגזרים, במדידת השווי ההוגן של חוב) nonperformance risk(לאי ביצוע 

  .אך לא יהיה מוגבל לסיכון זה בלבד, בנקאיסיכון אי ביצוע יכלול את סיכון האשראי של התאגיד ה. הוגן

 1שלא ליישם את ההוראה במלואה עד ליום  קיבלו היתר מן המפקח על הבנקים  שלוהבינלאומי וחברות הבתהבנק 
ויאומץ ,  ואילך2012 בינואר 1מיום בדוחות הכספיים של הבנק  יחול FAS 157 (ASC 820-10) ,ולפיכך, 2012בינואר 

למעט מכשירים פיננסיים אשר נמדדו , התקן ייושם מכאן ולהבא, לאור זאת. מוגבלת של יישום למפרעלראשונה במתכונת 
  :באופן המפורט להלן, לפני יישומו לראשונה

שנמדדו בשווי הוגן תוך שימוש בפקטור גודל ההחזקה , פוזיציות במכשירים פיננסיים הנסחרים בשוק פעיל     -

)blockage factor(; 
תוך שימוש ,  להוראות הדיווח לציבור1'ם פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן במועד ההכרה לראשונה על פי חלק אמכשירי     -

  ;)EITF 02-3) ASC 815-10 של 3במחיר העסקה בהתאם להנחיות בהערת שוליים 

 בהתאם לחלק תוך שימוש במחיר העסקה, מכשירים פיננסיים מעורבים הנמדדים בשווי הוגן במועד ההכרה לראשונה     -

 . להוראות הדיווח לציבור1'א
ל לבין ערכי השווי ההוגן של אותם "ההפרש בין היתרות המאזניות של המכשירים הפיננסיים הנ, במועד היישום לראשונה

 . אשר תוצג בנפרד, 2012 בינואר 1מכשירים יוכר כהשפעה מצטברת ליתרת הפתיחה של העודפים ליום 
 ללא חובת 2012ייושמו ברבעון הראשון של שנת , בות הגילוי הנדרש בדוחות שנתיים בלבדלר, דרישות הגילוי החדשות

 .ל על דוחות כספיים לתקופות שהוצגו לפני יישום התקן לראשונה"יישום של דרישות הגילוי הנ
  

י ההוגן  של נקבעו הנחיות ספציפיות בנוגע לנתונים שישמשו בחישוב השוו, 2011 הוראות המעבר לשנת במסגרת, בנוסף

תאגיד בנקאי אינו נדרש להשתמש , 2011נקבע כי בדוחות כספיים רבעוניים ושנתיים בשנת , כמו כן. מכשירים נגזרים

במודלים מורכבים הכוללים תרחישים שונים של חשיפה פוטנציאלית כדי למדוד את רכיב סיכון האשראי שנכלל בשווי 

הבנק יישם את , ל ובהתאם להנחיות של המפקח על הבנקים"מעבר הנבהתאם להוראות ה. ההוגן של מכשירים נגזרים

 בהתאמות מסוימות בנוגע לאופן החישוב של מרכיב סיכון האשראי בשווי הוגן של מכשירים FAS 157-הכללים שנקבעו ב

  .פיננסיים

   .2012 בינואר 1הוראות אלה יחולו על הבנק החל מיום 

. שיפור גילוי לגבי מדידת שווי הוגן, ASU 2010-06ן תקינה חשבונאית  פרסם עדכוFASB-ה, 2010בחודש ינואר  )3

וכן ,  ולהיפך1 למדידה לפי רמה 2העדכון דורש גילוי לסכומים של מעברים משמעותיים ממדידת שווי הוגן לפי רמה 

 אשר 3 לפי רמה נדרש גילוי לגבי סכומים ברוטו של השינויים במדידת שווי הוגן, בנוסף. הכללת הסברים למעברים אלו

דרישות הגילוי כאמור יחולו על דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים של . הנפקה ופירעון, מכירה, נובעים מפעולות רכישה

הבנק נערך ליישום דרישות הגילוי הנוספות .  ואילך2011 בינואר 1תאגידים בנקאיים לתקופות הדיווח המתחילות ביום 

 ).FAS 157) ASC 820-10יישום תקן חשבונאות אמריקאי כאמור במסגרת פרויקט ההיערכות ל
 

חלופת השווי ההוגן עבור נכסים פיננסיים , )ASC 825-10 (FAS 159 את FASB- פרסם ה2007בחודש פברואר  )4

 הינה לאפשר  )FAS 159) ASC 825-10מטרת . FAS 115- לרבות תיקון ל–והתחייבויות פיננסיות 
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  )22המשך (חשבונאית  עיקרי המדיניות ה– א1באור 

 
אשר נובעת ממדידה של נכסים מגודרים והתחייבויות מגודרות ומכשירים נגזרים , הפחתת תנודתיות ברווחים מדווחים

 .מגדרים לפי בסיסי מדידה שונים
  

FAS 159) ASC 825-10 (למדוד בשווי הוגן מכשירים פיננסיים , במועדי בחירה מוגדרים, יאפשר לתאגיד בנקאי לבחור

. אשר בהתאם להוראות הדיווח לציבור לא נדרש למדוד אותם בשווי הוגן, )הפריטים הכשירים(ופריטים מסוימים אחרים 

ידווחו בדוח , רווחים והפסדים שטרם מומשו בגין השינויים בשווי ההוגן של הפריטים לגביהם נבחרה חלופת השווי ההוגן

ת ועמלות מראש הקשורות לפריטים לגביהם תיבחר חלופת השווי ההוגן עלויו, כמו כן. רווח והפסד בכל מועד דיווח עוקב

בחירת יישום חלופת השווי ההוגן כאמור לעיל תיעשה לגבי כל מכשיר . יוכרו ברווח והפסד במועד התהוותן ולא יידחו

ת הצגה וגילוי קובע דרישו )ASC 825-10 (FAS 159, בנוסף. ואינה ניתנת לביטול) instrument-by-instrument(בנפרד 

  .המיועדות לסייע להשוואה בין תאגידים בנקאיים הבוחרים בבסיסי מדידה שונים לסוגים דומים של נכסים והתחייבויות

אלא אם התאגיד הבנקאי פיתח מראש , בחוזר הובהר כי תאגיד בנקאי לא יבחר בחלופת השווי ההוגן, למרות האמור לעיל

תאגיד , לפיכך. והה שיאפשרו לו למדוד את הפריט ברמה גבוהה של מהימנותנהלים ובקרות ברמה גב, מערכות, ידע

או לגבי ,  במדרג השווי ההוגן3 או לרמה 2בנקאי לא יבחר בחלופת השווי ההוגן לגבי נכס כלשהו שמתאים לסיווג לרמה 

  . אלא אם קיבל לכך אישור מראש מהמפקח על הבנקים, התחייבות כלשהי

  

FAS 159) ASC 825-10 (יישום באימוץ למפרע או יישום באימוץ מוקדם אסורים.  ואילך2011 בינואר 1 מיום  בבנקיחול.  

לגבי ניירות , הוראות המעבר של המפקח על הבנקים מתייחסות ליישום לגבי פריטים כשירים הקיימים במועד התחילה

  :ערך זמינים למכירה ולגבי ניירות ערך מוחזקים לפדיון באופן הבא

תאגיד בנקאי רשאי לבחור בחלופת השווי ההוגן עבור פריטים : ל פריטים כשירים הקיימים במועד התחילהיישום ע -

היתרות המאזניות של פריטים כשירים אלה יותאמו לשווי הוגן וההשפעה , במקרים אלה. כשירים הקיימים במועד התחילה

, כמו כן. טברת ליתרת הפתיחה של העודפיםשל המדידה מחדש הראשונה בשווי הוגן תיזקף כהתאמה בגין השפעה מצ

יכלול גילויים נרחבים כנדרש בחוזר בדוח , תאגיד בנקאי הבוחר בחלופת השווי ההוגן לפריטים הקיימים במועד התחילה

  . 2011הכספי השנתי ובדוח הכספי ביניים הראשון שלו לשנת 

, ות ערך זמינים למכירה וניירות ערך המוחזקים לפדיוןנייר: ניירות ערך זמינים למכירה וניירות ערך מוחזקים לפדיון -

אם חלופת השווי ההוגן נבחרת עבור נייר ערך . כשירים לחלופת השווי ההוגן באותו מועד, המוחזקים במועד התחילה

רווחים והפסדים צבורים שטרם מומשו במועד זה ייכללו בהתאמה בגין , כלשהו מבין ניירות ערך אלה במועד התחילה

יינתן גילוי נפרד לסכום הרווחים , כמו כן. ונייר הערך האמור ידווח ממועד זה כנייר ערך למסחר, עה מצטברתהשפ

וההפסדים שטרם מומשו שסווגו מחדש מרווח כולל אחר מצטבר ולסכום הרווחים וההפסדים שטרם מומשו שלא הוכרו 

ר נייר ערך קיים המוחזק לפדיון לא תגרום להטלת בחלופת השווי ההוגן עבו, הבחירה בעת האימוץ לראשונה. קודם לכן

 .ספק בכוונה של תאגיד בנקאי להחזיק בעתיד באגרות חוב אחרות עד לפדיון
 .ליישום התקן לא תהיה  השפעה על הדוחות הכספיים של הבנק

 
 דיווח כספי אימוץ תקני, 29 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 2006בחודש יולי   )5

,  ומחויבות לדווח על פי תקנותיו של חוק זה1968- ח"התשכ, התקן קובע כי ישויות הכפופות לחוק ניירות ערך. בינלאומיים

האמור לא חל על תאגידים . 2008 בינואר 1 לתקופות המתחילות החל מיום IFRSיערכו את דוחותיהן הכספיים לפי תקני 

  . חותיהם הכספיים ערוכים לפי הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיובנקאיים וחברות כרטיסי אשראי שדו
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  )23המשך ( עיקרי המדיניות החשבונאית – א1באור 

  

דיווח של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי בישראל " פרסם הפיקוח על הבנקים מכתב בנושא 2009בחודש יוני 

על ) IFRS(קובע את אופן האימוץ הצפוי של תקני דיווח כספי בינלאומיים אשר )" IFRS(לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים 

  .ידי תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי

  : הינוIFRS-תאריך היעד לדיווח של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי בהתאם לתקני ה, בהתאם לחוזר

ממועד זה ואילך ידרשו התאגידים הבנקאים וחברות . 2011 בינואר 1 החל מיום -בנושאים שאינם בליבת העסק הבנקאי  -

בהתאם להוראות המעבר בתקנים הבינלאומיים , כרטיסי אשראי לעדכן את הטיפול החשבונאי בנושאים אלה באופן שוטף

 .ובהתאם להבהרות שימסרו על ידי הפיקוח על הבנקים, החדשים שיפורסמו בנושאים אלה
כאשר בכוונת הפיקוח על הבנקים לקבל במהלך שנת , 2013 בינואר 1 החל מיום -בנושאים בליבת העסק הבנקאי  -

ב ובהתקדמות תהליך "ההחלטה הסופית תקבע בהתחשב בלוח הזמנים שיקבע בארה.  החלטה סופית בנושא זה2011

 .ההתכנסות בין גופי התקינה הבינלאומית והאמריקאית
 לתקנים הבינלאומיים תיוותר סמכותו של הפיקוח על הבנקים בחוזר הובהר כי לאחר השלמת הליך התאמת ההוראות

וכן לקבוע הוראות נוספות במקרים שבהם הדבר , לקבוע הבהרות מחייבות לגבי אופן ישום הדרישות בתקנים הבינלאומיים

ם מתחייב לנוכח דרישות רשויות פיקוח במדינות מפותחות בעולם או בנושאים שלגביהם לא קיימת התייחסות בתקני

  .הפיקוח על הבנקים ישמור על סמכותו לקבוע דרישות גילוי ודיווח, בנוסף. הבינלאומיים

דוחות כספיים של תאגיד בנקאי או חברת כרטיסי אשראי ,  כאמור לעילIFRS-עד לתאריכי היעד לאימוץ תקני ה, לפיכך

  . ימשיכו להיות ערוכים לפי הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו

  

אימוץ תקני , חלופת השווי ההוגן, מדידות שווי הוגן פורסם חוזר של המפקח על הבנקים בנושא 2009מבר  בדצ31ביום 

אימוץ תקני דיווח כספי  פורסם חוזר נוסף בנושא 2010 ביולי 26וביום , מסוימים) IFRS(דיווח כספי בינלאומיים 

המטפלים , )IFRS( תקני דיווח כספי בינלאומיים אומצו, בשלב זה, ל"בהתאם לחוזרים הנ. מסוימים) IFRS(בינלאומיים 

  :בנושאים המפורטים להלן, בנושאים שאינם בליבת העסק הבנקאי

)1( IFRS 2 ,תשלום מבוסס מניות; 
)2( IFRS 3 ,)2008( ,צירופי עסקים; 
)3( IFRS 5 ,נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו; 
)4( IAS 8 ,ם חשבונאיים וטעויותשינויים באומדני, מדיניות חשבונאית;  

)5( IAS 10 ,אירועים לאחר תקופת הדיווח; 
)6( IAS 16 ,רכוש קבוע;  

)7( IAS 17 ,חכירות ;  

)8( IAS 20 ,הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי; 
)9( IAS 21 ,השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ ; 
)10 (IAS 27 ,)2008( ,יםדוחות כספיים מאוחדים ונפרד;  
)11 (IAS 28 ,השקעות בחברות כלולות;  

)12 (IAS 29 ,אינפלציוניות-דיווח כספי בכלכלות היפר ; 
)13 (IAS 31 ,זכויות בעסקאות משתתפות; 
)14 (IAS 33 ,רווח למניה ; 
)15 (IAS 34 ,דיווח כספי לתקופות ביניים;  

)16 (IAS 36 ,ירידת ערך נכסים ;  

)17 (IAS 38 ,םנכסים בלתי מוחשיי; 
)18 (IAS 40 ,ן להשקעה"נדל. 
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  )24המשך ( עיקרי המדיניות החשבונאית – א1באור 

  
) IFRIC(תקני דיווח כספי בינלאומיים המפורטים לעיל ופרשנויות של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 

  :המתייחסות אליהם יאומצו בהתאם לעקרונות הבאים

יפית בתקנים או בפרשנויות לנושאים מהותיים או שקיימות מספר חלופות לטיפול במקרים בהם לא קיימת התייחסות ספצ -

 ; תאגיד בנקאי יפעל לפי הנחיות יישום ספציפיות שנקבעו על ידי המפקח, בנושא מהותי
, במקרים שבהם עולה סוגיה מהותית אשר אינה מקבלת מענה בתקנים הבינלאומיים או בהוראות היישום של המפקח -

 ;ב שחלים ספציפית על נושאים אלו"קאי יטפל בסוגיה בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארהתאגיד בנ
יפעל התאגיד הבנקאי , במקומות בהם קיימת בתקן בינלאומי הפניה לתקן בינלאומי אחר שאומץ בהוראות הדיווח לציבור -

 ;בהתאם להוראות התקן הבינלאומי
יפעל התאגיד הבנקאי , ומי הפניה לתקן בינלאומי שלא אומץ בהוראות הדיווח לציבורבמקומות בהם קיימת בתקן בינלא -

 ;בהתאם להוראות הדיווח ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראל
תבוא הפניה להגדרה , במקומות בהם קיימת בתקן בינלאומי הפניה להגדרה של מונח שמוגדר בהוראות הדיווח לציבור -

 .ניה המקוריתבהוראות במקום ההפ
 

ואת הפרשנויות של הוועדה לפרשנויות של , תאגידים בנקאיים יישמו את תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים המפורטים לעיל

היישום לראשונה של .  ואילך2011,  בינואר1שמתייחסות ליישום תקנים אלה החל מיום ) IFRIC(דיווח כספי בינלאומי 

אומצו בחוזר זה יבוצע בהתאם להוראות מעבר שנקבעו בתקני דיווח כספי הבינלאומיים תקני דיווח כספי בינלאומיים אשר 

 ואילך תאגיד בנקאי יעדכן באופן 2011,  בינואר1מיום . לרבות תיקון למפרע של מספרי השוואה כאשר נדרש, האלה

 שייקבעו בתקני דיווח שוטף את הטיפול החשבונאי בנושאים המטופלים בחוזר בהתאם למועד התחילה והוראות המעבר

 .כספי בינלאומיים חדשים שיפורסמו בנושאים אלה ובהתאם לעקרונות האימוץ והבהרות של הפיקוח על הבנקים 
 
  

  

סיכון אשראי , בנושא המדידה והגילוי של חובות פגומים פורסם חוזר המפקח על הבנקים 2007בחודש דצמבר ) 6

ועל הוראות רגולטוריות ) ASC310(ב "על תקני חשבונאות בארה,  היתרבין, חוזר זה מבוסס. והפרשה להפסדי אשראי

מהווים , העקרונות המנחים שבבסיס החוזר. ב"מתייחסות של מוסדות הפיקוח על הבנקים ושל הרשות לניירות ערך בארה

הבנק .  חובות אלושינוי מהותי ביחס להוראות הנוכחיות בנושא סווג חובות בעייתיים ומדידת הפרשות להפסדי אשראי בגין

בהתאם להוראות המעבר וההנחיות שנקבעו על ידי המפקח על , 2011 בינואר 1יישם את הוראות החוזר החל מיום 

כנגד , ח" מיליוני ש18.6 – כ כתוצאה מיישום ההוראה לראשונה תגדל ההפרשה להפסדי אשראי בסך של. הבנקים

ח על הבנקים נדרש להציג ביאור פרופורמה המפרט את בהתאם להוראת המפק. התאמת יתרת פתיחה של העודפים

במידה והוראות אלו היו , 31.12.10השפעת ההוראות החדשות על סעיפים מאזניים עיקריים בדוחות המאוחדים ליום 

 . להלן2לפירוט בדבר אופן יישום ההוראות החדשות והשפעתן הצפויה ראה ביאור . מיושמות ביום זה
 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

                                                                                     
  
  

  מ והחברות המאוחדות שלו  "בנק אוצר החייל בע                                                                                     

 

173

די אשראי והפרשה להפס, סיכון אשראי, עת ההוראה למדידה וגילוי של חובות פגומיםהשפ -ב1באור 

  2010 בדצמבר 31מסוימים ליום על סעיפים מאזניים 

  

סיכון אשראי והפרשה , המדידה והגילוי של חובות פגומיםבהתאם להוראה החדשה של המפקח על הבנקים בנושא 

ועמדות של ) ASC 310ׂ(ליישם את תקני חשבונאות אמריקאיים , 2011 בינואר 1 -החל מ,  הבנק נדרשלהפסדי אשראי

  . כפי שאומצו בהוראות הדיווח לציבור, ב"ב ושל הרשות לניירות ערך בארה"רשויות הפיקוח על הבנקים בארה

  

כדי לכסות הפסדי אשראי ) appropriate( הבנק נדרש לקיים הפרשה להפסדי אשראי ברמה מתאימה להוראהבהתאם 

, כגון,  הנמצאות בתחולתהההוראה מיושמת לגבי כל יתרות החוב. בהתייחס לתיק האשראי שלו) estimated(יים צפו

, בנוסף. 'אשרי לממשלה וכו, אשראי לציבור, ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר, פיקדונות בבנקים

אימה כדי לכסות הפסדי אשראי צפויים הקשורים הפרשה ברמה מת, כחשבון התחייבותי נפרד, הבנק נדרש לקיים

  . מסגרות אשראי שלא נוצלו וערבויות, כגון התקשרויות למתן אשראי, למכשירי אשראי חוץ מאזניים

  

הפרשה : "באחד משני מסלולים, ההפרשה הנדרשת לכיסוי הפסדי האשראי הצפויים בהתייחס לתיק האשראי תוערך

  .נדרש הבנק לבחון את הנאותות הכוללת של ההפרשה להפסדי אשראי, כןכמו ". הפרשה קבוצתית"ו" פרטנית

  

ללא ניכוי מחיקות חשבונאיות ( הבנק יבחן על בסיס פרטני כל חוב שיתרתו החוזית –הפרשה פרטנית להפסדי אשראי 

ן חובות וכ, ח"שמיליון 1 הינה מעל) הפרשות להפסדי אשראי ובטחונות, ריבית שלא הוכרה, שלא כרוכות בויתור חשבונאי

ההפרשה להפסדי אשראי תוכר לגבי כל חוב שסווג .  למטה הגבייהשהוגדרו קשי גבייה והטיפול בגבייתם הועבראחרים 

 שהבנק לא יוכל לגבות את כל (probable)חוב יסווג כפגום כאשר בהתבסס על מידע ואירועים עדכניים צפוי . כפגום

חוב מסווג כחוב פגום כאשר קרן או ריבית בגינו , בכל מקרה. של הסכם החובהסכומים המגיעים לו לפי התנאים החוזיים 

כל חוב שתנאיו שונו , כמו כן. למעט אם החוב גם מובטח היטב וגם נמצא בהליכי גביה,  ימים או יותר90מצויים בפיגור של 

כה בגינו הפרשה מזערית אלא אם לפני הארגון מחדש ולאחריו נער, בארגון מחדש של חוב בעייתי יסווג כחוב פגום

חובות בעייתיים  בדבר 314להפסדי אשראי לפי שיטת עומק הפיגור בהתאם לנספח להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 

ההפרשה הפרטנית להפסדי אשראי תוערך בהתבסס על תזרימי המזומנים העתידיים . בהלוואות לדיור בבנק למשכנתאות

כאשר החוב הינו מותנה בביטחון או כאשר הבנק קובע . טיבית המקורית של החובמהוונים בשיעור הריבית האפק, הצפויים

  . ההפרשה הפרטנית תוערך בהתבסס על השווי ההוגן של הביטחון ששועבד להבטחת אותו חוב, שצפויה תפיסת נכס

  

ת של חובות  תיושם עבור הפרשות לירידת ערך של קבוצות גדולו-הפרשה להפסדי אשראי המוערכת על בסיס קבוצתי 
וכן בגין חובות , )הלוואות לדיור וחובות צרכניים הנפרעים בתשלומים, חובות בכרטיסי אשראי: כגון(קטנים והומוגניים 

למעט , ההפרשה להפסדי אשראי בגין חובות המוערכים על בסיס קבוצתי. שנבחנו פרטנית ונמצא שהם אינם פגומים
תחושב בהתאם לכללים שנקבעו בתקן חשבונאות ,  לפי עומק הפיגורהלוואות לדיור לגביהם חושבה הפרשה מזערית

בהתבסס על אומדן עדכני של , )Contingencies Accounting for, FAS 5) ASC 450, Contingenciesאמריקאי 
הנוסחה לחישוב  .שיעור הפסדי העבר בגין כל אחת מהקבוצות ההומוגניות של חובות בעלות מאפייני סיכון דומים

   .2012 בדצמבר 31שה נקבעה בהוראת שעה שקבע המפקח על הבנקים וזאת בתוקף עד ליום ההפר
אשראי פגום ונחות , בחלוקה בין אשראי מסחרי בעייתי,הנוסחה מתבססת על שיעורי הפסד היסטוריים בענפי משק שונים

ת החשבונאיות נטו שירשמו    וכן על שיעורי המחיקו2010 - ו2009 2008לאנשים פרטיים ואשראי לא בעייתי בשנים 
תחושב באופן  ההפרשה הנדרשת בהתייחס למכשירי האשראי החוץ מאזניים .בפועל במועד שלאחר היישום לראשונה

  על האשראי המאזני לגבי החשיפות החוץ מאזניות יבוא הפסדי העברמאזני כאשר הקשר בין   האשראיהדומה לחישוב 
  .וי של חשיפות חוץ מאזניותלידי ביטוי במקדמי שיעור הניצול הצפ
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והפרשה להפסדי אשראי , סיכון אשראי, השפעת ההוראה למדידה וגילוי של חובות פגומים -ב1באור 

  )1 המשך (2010 בדצמבר 31על סעיפים מאזניים מסוימים ליום 

  
מקרה סכום בכל , אולם. בנק אינו נדרש לשמור על הפרשה כללית ונוספתה, לאחר ביצוע הפרשה קבוצתיתבנוסף

לפני ההפרשה הקבוצתית בתום כל תקופת דיווח לא יפחת מסכום ההפרשה הכללית והנוספת שהיו מחושבות לאותו מועד 
   .השפעת המס

  

, כמו כן. למעט האמור להלן לגבי חובות מסוימים שאורגנו מחדש, הבנק לא יצבור הכנסות ריבית בגין חוב אשר סווג כפגום

. ואשר הוכרו כהכנסה ברווח והפסד, הבנק יבטל את כל הכנסות הריבית שנצברו וטרם נגבובמועד סיווג החוב כפגום 

  החוב ימשיך להיות מסווג כחוב שאינו צובר . חובות כאמור מוגדרים על ידי הבנק כחובות שאינם צוברים הכנסות ריבית

אך לאחר הארגון מחדש , עבר ארגון מחדשחוב אשר פורמאלית , כמו כן. כל עוד לא בוטל לגביו הסיווג כחוב פגום, ריבית

  .קיים ביטחון סביר שהחוב יפרע ויבצע בהתאם לתנאיו החדשים  החוב יטופל כחוב פגום שצובר הכנסות ריבית

 
הבנק יסווג את כל החובות שלו ופריטי (נקבעו בהוראה הגדרות וסיווגים שונים של סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני , בנוסף

הבנק . וכן כללי מחיקה חשבונאית של חובות בעייתיים, )נחות או פגום, השגחה מיוחדת, טוב: ני בסיווגיםאשראי חוץ מאז

ובעל ערך נמוך כך ) uncollectible( חשבונאית כל חוב או חלק ממנו המוערך על בסיס פרטני שנחשב אינו בר גביה ימחק

כמו כן הבנק ). תקופה העולה על שנתיים(גביה ארוכי טווח או חוב בגינו מנהל הבנק מאמצי , שהותרתו כנכס אינה מוצדקת

 , יום150ברוב המקרים  מעל ,  בהתבסס על תקופת פיגור שלהם,חובות המוערכים על בסיס קבוצתיחשבונאית ימחק 

למעט הלוואות לדיור בגינן נערכת הפרשה מזערית לפי , והכל כתלות בהיותם של החובות מובטחים על ידי דירת מגורים

חובות של לווים בפשיטת רגל , חובות שאינם מובטחים, חובות שמובטחים בביטחון שאינו דירת מגורים, עומק הפיגור

  . וחובות שנוצרו במרמה

   

ההוראה לא תיושם למפרע בדוחות .  ואילך2011 בינואר 1הוראה תיושם בדוחות הכספיים לתקופות המתחילות מיום ה

   :בין היתר, יישום לראשונה הבנקבמועד ה. כספיים לתקופות קודמות

 ; ימחק חשבונאית כל חוב אשר במועד זה עומד בתנאים למחיקה חשבונאית-
 
לעניין זה יובהר כי למרות . כל חוב אשר עומד בתנאים לסיווג כאמור, או פגום, נחות, יסווג בסיווג של השגחה מיוחדת -

 בינואר 1אשר אורגן מחדש לפני יום , נק לא יסווג כפגום חובהב, ההגדרה לפיה חוב בעייתי שאורגן מחדש הינו חוב פגום

 ,כל עוד שהחוב אינו פגום בהתבסס על התנאים שנקבעו בהסכם הארגון מחדש, 2007
 ; יבטל את כל הכנסות הריבית שנצברו ולא שולמו בגין כל חוב אשר במועד זה עומד בתנאים המתייחסים -
 ;  ים ומסים נדחים לקבל ולשלםיבחן את הצורך בהתאמת יתרת מסים שוטפ -
 2011 בינואר 1אשראי ובגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים ליום סיכון יתאים את יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין  -

 וכן ; לרבות דרישות קביעת ההפרשה ודרישות התיעוד יכללו ישירות בסעיף העודפים בהון העצמי, הוראההלדרישות 
 .2011 בינואר 1ליום , רת מסים שוטפים ומסים נדחים לקבל ולשלםיבחן את הצורך בהתאמת ית -

  
 תכללנה ישירות בסעיף העודפים ח"ש מיליון 6 -בסך של כ, למועד היישום לראשונה, ל"ההתאמות הנובעות מהפעולות הנ

  .בהון העצמי
  

מהדרישה ליישם עקרונות הנובע , ליישום ההוראה צפויות השלכות על מערכת היחסים העתידית שבין הבנק ללקוחותיו
, ההוראה כוללת החמרה בדרישות התיעוד.  בסביבה העסקית הקיימת בישראל-ב "המתאימים לסביבה העסקית בארה

ושינוי בדרישות להערכה וביצוע ההפרשה להפסדי אשראי הצפויים בגין חובות בסיווגים שונים וכן שינוי בהערכות מהותיים 
  . במערכות המידע הקיימות
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והפרשה להפסדי אשראי , סיכון אשראי, השפעת ההוראה למדידה וגילוי של חובות פגומים -ב1 באור

  )2 המשך (2010 בדצמבר 31על סעיפים מאזניים מסוימים ליום 

או הקמה של מערכת תשתית מיחשובית על מנת להבטיח תהליך של /יישום דרישות ההוראה מחייב כאמור שדרוג ו
הפסדי אשראי לרבות מערכות בקרה פנימיות לבדיקת יישום נאות של ההוראה ותיקוף הערכות וביצוע של הפרשה ל

  .אפקטיביות השיטה לחישוב ההפרשה
בשיתוף עם יחידות המטה המתמחות של , הבנק מיישם את ההוראה באמצעות המערכות התפעוליות של החברה האם 

  .חברת האם ובסיוע יועצים חיצוניים
  

השתלב ביישום ההוראה  במערך המיחשוב של החברה , 2010פעול שלו במהלך שנת שהסב את מערכות הת, הבנק
  .תוך שהוא מאמץ את המתודולוגייה והשיטות שאומצו על ידי החברה האם , האם החל ממועד ההסבה

: הםילצורך יישום ההוראה  קבע הבנק כללים ספציפיים  למדידה  המתייחסים למאפייני החבות המיוחדים לו ובינ
כללים לחישוב , כללי סיווג חובות בהשגחה מיוחדת, יחסות למקדמי הפרשה קבוצתית לחובות  תקינים ובעייתייםהתי

  .תזרים חזוי  ועוד
  

עם זאת . הנתונים שנכללו בביאור הפרופורמה משקפים באופן נאות את המידע שיש לכלול בביאור זה, להערכת ההנהלה
ייתכן כי הנתונים שיחושבו בפועל בעת יישומה לראשונה של   נסיון ולכן  וטרם נצבר2011הטמעת המערכת החלה בשנת 

אשר ייתפרסמו לקראת , 2011 במרס 31וייכללו בדוחות הכספיים ביניים של הבנק ליום , 2011 בינואר 1ליום , ההוראה
 .יהיו שונים מאלו שנכללו בביאור הפרופורמה שלהלן, 2011סוף חודש מאי 

  
ות שבבסיס ההוראה החדשה מהווים שינוי מרחיק לכת ביחס להוראות הקיימות בנושא סיווג חובות יצוין עוד כי העקרונ

לגבש מתודולוגיה , בין היתר, בעייתיים ומדידת הפרשות להפסדי אשראי בגין חובות אלו והם חייבו את הנהלת הבנק
, ע המופק יילמד וינותח לאורך זמןלאחר שהמיד, בעתיד. אמדנים ושיקול דעת, תוך שימוש בהנחות, בנושאים שונים

בהנחות ובאמדנים , ייתכן שיחולו שינויים מסויימים במתודולוגיה, במקביל להשלמת מהלכי ההטמעה ושינויי התוכנה
  .האמורים

  
  .   חישוב מחדש של ההפרשה על פי הכללים  הנדרשים בהוראה2011במקביל בוצע בתחילת ינואר 

 בדצמבר 31על פי הכללים החדשים ובין יתרת ההפרשה לחובות מסופקים ביום ההפרש בין תוצאת החישוב שבוצע 
  .נרשם בעודפים, ח" מיליון ש6.0 כפי שהיא מוצגת בדוחות הכספיים  בניכוי השפעת המס החל  בסך של 2010
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סדי אשראי והפרשה להפ, סיכון אשראי, השפעת ההוראה למדידה וגילוי של חובות פגומים -ב1באור 

  )3המשך  (2010 בדצמבר 31על סעיפים מאזניים מסוימים ליום 

  
  :2011 בינואר 1מפרט את ההשפעה הצפויה של האימוץ לראשונה של הוראה זו ביום , ביאור הפרופורמה להלן

  
  2010 בדצמבר 31 סיכום ההשפעה על העודפים ליום - 1לוח 

  

  31
בדצמבר 

2010
491.2יתרת עודפים ליום 31 בדצמבר 2010 שנכללה בדוחות הכספיים

השפעה מצטברת נטו ממס מיישום לראשונה של ההוראות החדשות ליום 31 

 (6.1)בדצמבר 2010

מזה:

 (18.6)השינוי בהפרשה להפסדי אשראי

12.5השפעת המס המתייחסת

485.1יתרת העודפים ליום 31 בדצמבר 2010 לפי ההוראות החדשות
  

  
  2010 בדצמבר 31ליום ) לפני ניכוי הפרשות להפסדי אשראי( ההשפעה על האשראי לציבור - 2לוח 

  

  31
בדצמבר 

2010
יתרת האשראי לציבור ( לפני ניכוי הפרשות לחובות מסופקים)  ליום 31 בדצמבר 

201010,341.9 שנכללה בדוחות הכספיים
השפעת יישום לראשונה ליום 31 בדצמבר 2010 של ההוראות החדשות:

(221.7) מחיקות חשבונאיות נטו שהוכרו ליום 31 בדצמבר 2010
יתרת האשראי לציבור ( לפני ניכוי הפרשות להפסדי אשראי)  ליום 31 בדצמבר 

201010,120.2 לפי ההוראות החדשות
  

  
  2010 בדצמבר 31 ההשפעה על הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות ובגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים ליום - 3לוח 

  
  

על בסיס 

פרטני

לפי עומק 

סך הכלאחרפיגור

24.1266.7   -              242.6יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 31 בדצמבר 2010 שנכללה בדוח הכספי
השפעת היישום לראשונה של ההוראות החדשות

(221.7)    -                 -              (221.7) מחיקות חשבונאיות נטו שהוכרו ליום 31 בדצמבר 2010
שינויים אחרים בהפרשה להפסדי אשראי ליום 31 בדצמבר 2010

13.218.6   -              5.4(נזקפו להון העצמי)

37.363.6   -              26.3יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 31 בדצמבר 2010 לפי ההוראות החדשות

הפרשה להפסדי אשראי על בסיס קבוצתי( 1) 

  
  .לרבות הפרשה על בסיס קבוצתי בגין חובות שנבדקו פרטנית ונמצאו שאינם פגומים) 1(
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והפרשה להפסדי אשראי ,  אשראיסיכון, השפעת ההוראה למדידה וגילוי של חובות פגומים -ב1באור 

  )4המשך ( 2010  בדצמבר31מסוימים ליום על סעיפים מאזניים 
  

  2010 בדצמבר 31 ההשפעה על יתרת נכסים אחרים בגין מסים נדחים לקבל נטו ליום - 4לוח 

  
31 בדצמבר 

2010

יתרת נכסים אחרים בגין מסים נדחים לקבל נטו ליום 31 בדצמבר 2010 שנכללה בדוחות 

20.0הכספיים
10.8השפעת יישום לראשונה ליום 31 בדצמבר 2010 של ההוראות החדשות

יתרת נכסים אחרים בגין מסים נדחים לקבל, נטו ליום 31 בדצמבר 2010 לפי ההוראות 

30.8החדשות
  

  
  לפי ההוראות החדשות 2010 בדצמבר 31 יתרת האשראי לציבור ליום - 5לוח 

31 בדצמבר 
2010

יתרת חוב 

רשומה

הפרשה 

להפסדי 

אשראי

יתרת חוב 

נטו

2,498.338.52,459.8אשרא לציבור שנבדק על בסיס פרטני (1)
7,621.922.37,599.6אשראי לציבור שנבדק על בסיס קבוצתי

10,120.260.810,059.4סך הכל אשראי לציבור
  

  
  התחייבויות לקוחות עבור קיבולים: מזה

ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי זה חושבה על . לרבות אשראי שנבחן על בסיס פרטני ונמצא שהוא אינו פגום )1(
  .6לפירוט נוסף לגבי אשראי שנבחן על בסיס פרטני ראה לוח . בסיס קבוצתי

  
   אשראי לציבור שנבדק על בסיס פרטני- 6לוח 

  
31 בדצמבר 

2010

יתרת חוב 

רשומה

הפרשה 

להפסדי 

אשראי

יתרת חוב 

נטו

1. אשראי לציבור שנבדק על בסיס פרטני כולל
164.026.3137.7אשראי לציבור פגום(1)

---אשראי לציבור  שאינו פגום, בפיגור של 90 ימים או יותר(2)
24.61.922.7אשראי לציבור שאינו פגום, בפיגור של 30 ימים ועד 89 ימים(2)

2,309.710.32,299.4אשראי לציבור אחר שאינו פגום(2)
2,334.312.22,322.1סך הכל אשראי לציבור שאינו פגום(2)

2,498.338.52,459.8סך הכל אשראי לציבור שנבדק על בסיס פרטני
  

  
  . להלן4ם בארגון מחדש בסעיף קטן למעט אשראי מסוי,  אשראי פגום אינו צובר הכנסות ריבית)1(
  

  ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי זה חושבה על בסיס קבוצתי. אשראי שנבדק על בסיס פרטני ונמצא שאינו פגום) 2(
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והפרשה להפסדי אשראי , סיכון אשראי, השפעת ההוראה למדידה וגילוי של חובות פגומים -ב1באור 

  )5המשך  (2010בדצמבר  31על סעיפים מאזניים מסוימים ליום 

  
  )המשך( אשראי לציבור שנבדק על בסיס פרטני - 6לוח 

  
 מידע נוסף על אשראי לציבור פגום שנבדק על בסיס פרטני 

  

יתרת חוב 

רשומה

הפרשה 

להפסדי 

אשראי

יתרת חוב 

נטו

230.826.34.5. אשראי לציבור פגום בגינו קיימת הפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטני
133.2-133.2אשראי לציבור פגום בגינו לא קיימת הפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטני

164.026.3137.7סך הכל אשראי לציבור פגום

369.826.343.5. אשראי לציבור פגום שנמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי מזומנים
94.2-94.2אשראי לציבור פגום שנמדד לפי שווי הביטחון

164.026.3137.7סך הכל אשראי לציבור פגום
  

  
31 בדצמבר 

2010

יתרת חוב 

רשומה

הפרשה 

להפסדי 

אשראי

יתרת חוב 

נטו

4. אשראי בעייתי בארגון מחדש במסגרתו בוצעו שינויים בתנאי האשראי
 9.5             1.2             10.6            שאינו צובר הכנסות רבית

   -                 -                 -                צובר הכנסות רבית, בפיגור של 90 ימים או יותר
   -                 -                 -                צובר הכנסות רבית, בפיגור של 30 ימים ועד 89 ימים

 32.6           5.0             37.7            צובר הכנסות רבית

48.36.242.1סך הכל (נכלל באשראי לציבור פגום)
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והפרשה להפסדי אשראי , סיכון אשראי,  פגומיםהשפעת ההוראה למדידה וגילוי של חובות -ב1באור 

  )6המשך ( 2010 בדצמבר 31על סעיפים מאזניים מסוימים ליום 

  

   אשראי אחר שלא נבדק פרטנית אשר ההפרשה להפסדי אשראי בגינו חושבה על בסיס קבוצתי- 7לוח 
  

2010

יתרת חוב 

רשומה

הפרשה 

להפסדי 

אשראי

יתרת חוב 

נטו

 0.6               -               0.6              אשראי לציבור פגום
 1.0             0.3             1.3              אשראי לציבור שאינו פגום, בפיגור של 90 ימים או יותר

 15.2           0.4             15.6            אשראי לציבור שאינו פגום, בפיגור של 30 ימים ועד 89 ימים
 7,582.8      21.6           7,604.4       אשראי לציבור אחר שאינו פגום

7,621.922.37,599.6סך הכל
  

  
  

  31.12.2010 הרכב יתרת ההפרשה ליום - 8לוח 
  

על בסיס 

פרטני

לפי עומק 

סך הכלאחרפיגור

 60.8           34.5             -               26.3            בגין אשראי לציבור

 2.8             2.8               -                 -                בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים (נכלל בסעיף התחייבויות אחרות)

הפרשה להפסדי אשראי

על בסיס קבוצתי

  
 .לרבות הפרשה על בסיס קבוצתי בגין חובות שנבדקו פרטנית ונמצא שאינם פגומים) 1(
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   מזומנים ופקדונות בבנקים– 2באור 
  

  :ההרכב
  
  

20102009

2,551.13,085.9מזומנים ופקדונות בבנק ישראל
246.9351.2פקדונות בבנקים מסחריים

52.052.0פקדונות בתאגידים בנקאיים מיוחדים
2,850.03,489.1סך כל המזומנים והפקדונות בבנקים

מזומנים ופקדונות בבנקיםמזה:

2,836.63,384.4לתקופה מקורית של עד שלושה חודשים

ליום 31 בדצמבר
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   ניירות ערך– 3באור 
  
  

הערך במאזן

עלות 

מופחתת  

(במניות - 

עלות)

רווחים שטרם 

הוכרו 

מהתאמות 

לשווי הוגן

הפסדים שטרם 

הוכרו 

מהתאמות 

לשווי הוגן
 (1 )
שווי הוגן

א. אגרות חוב מוחזקות לפדיון

115.8115.83.0-118.8אגרות חוב ממשלתיות
4.64.60.1-4.7אגרות חוב של אחרים

120.4120.43.1-123.5סך כל ניירות הערך המוחזקות לפידיון 

הערך במאזן

עלות 

מופחתת  

(במניות - 

הפסדיםרווחיםעלות)
 (1 )
שווי הוגן  

ב. ניירות ערך זמינים למכירה

    -   אגרות חוב 
1,567.1(6.1)1,567.11,571.31.9ממשלתיות
257.4(1.1)257.4246.711.8של אחרים

1,824.5(7.2)1,824.51,818.013.7סך כל אגרות החוב
(2)3.0    -       -   3.03.0מניות -

(2)1,827.5(3)(7.2)(3)1,827.51,821.013.7סך כל ניירות הערך הזמינים למכירה 

הערך במאזן

עלות 

מופחתת  

(במניות - 

עלות)

רווחים שטרם 

מומשו 

מהתאמות 

לשווי הוגן

הפסדים שטרם 

מומשו 

מהתאמות 

לשווי הוגן
 (1 )
שווי הוגן  

ג. ניירות הערך למסחר

16.2(4)    -   (4)16.216.10.1אגרות חוב ממשלתיות

(2)1,967.2(7.2)1,964.11,957.516.9סך כל ניירות הערך 

 31 בדצמבר 2010

רווח כולל אחר מצטבר

  
  
אשר לא בהכרח משקפים את המחיר שיתקבל ממכירת ניירות , נתוני שווי הוגן מבוססים בדרך כלל על שערי בורסה) 1(

  . ערך בהיקפים גדולים
 ).זהה לשנה קודמת (ח"ש מיליון 3.0בסך , המוצגות לפי עלות, כולל מניות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין) 2(
 ".התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן"ולים בסעיף כל) 3(
  . נזקפו לדוח רווח והפסד) 4(
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   ניירות ערך– 3באור 
  )1המשך (
  

הערך במאזן

עלות 

מופחתת  

(במניות - 

עלות)

רווחים שטרם 

הוכרו 

מהתאמות 

לשווי הוגן

הפסדים שטרם 

הוכרו 

מהתאמות 

לשווי הוגן
 (1 )
שווי הוגן  

א. אגרות חוב מוחזקות לפדיון

41.0(0.9)   -   41.941.9אגרות חוב ממשלתיות

הערך במאזן

עלות 

מופחתת  

(במניות - 

הפסדיםרווחיםעלות)
 (1 )
שווי הוגן  

ב. ניירות ערך זמינים למכירה 

אגרות חוב 

785.2*(1.9)*785.2785.71.4ממשלתיות 
338.8*(3.1)*338.8332.49.5של אחרים

1,124.0(5.0)1,124.01,118.110.9סך כל אגרות החוב
(2)3.0    -       -   3.03.0מניות 

(2)1,127.0(5.0)(3)1,127.01,121.110.9סך כל ניירות הערך הזמינים למכירה

הערך במאזן

עלות 

מופחתת  

(במניות - 

עלות)

רווחים שטרם 

מומשו 

מהתאמות 

לשווי הוגן

הפסדים שטרם 

מומשו 

מהתאמות 

לשווי הוגן
 (1 )
שווי הוגן  

ג. ניירות הערך למסחר

        16.1(4)(0.2)(4)-16.116.3אגרות חוב - ממשלתיות

(2)1,184.1(6.1)1,185.01,179.310.9סך כל ניירות הערך 

רווח כולל אחר מצטבר

31 בדצמבר 2009

  
  
אשר לא בהכרח משקפים את המחיר שיתקבל ממכירת ניירות , נתוני שווי הוגן מבוססים בדרך כלל על שערי בורסה)1(

  . ערך בהיקפים גדולים
 ).זהה לשנה קודמת (ח"ש מיליון 3.0בסך , המוצגות לפי עלות, כולל מניות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין)2(
 ".התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן"ף כלולים בסעי)3(
  . נזקפו לדוח רווח והפסד)4(
  
  סווג מחדש*
  

 .8 ראה באור -פירוט תוצאות הפעילות בהשקעות באגרות חוב : הערה
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   אשראי לציבור– 4באור 
  
  :ההרכב. א

  

20102009
אשראי על אחריות הבנק

10,098.09,385.9אשראי
1.326.2התחייבות לקוחות עבור קיבולים

10,099.39,412.1סך כל האשראי על אחריות הבנק
24.123.7בניכוי- הפרשה כללית והפרשה נוספת לחובות מסופקים

10,075.29,388.4סך כל האשראי לציבור

ליום 31 בדצמבר

  
  

  .ההפרשה הספציפית לחובות מסופקים נוכתה מסעיפי האשראי המתאימים
  ".התחייבויות אחרות"ההפרשות בגין יתרות חוץ מאזניות כלולות בסעיף 

  
  האשראי לציבור על אחריות הבנק כולל. ב
  

20102009
1. אשראי ללווים בעייתיים שאינם נכללים במיגזר הרשויות המקומיות

א. אשראי ללווים בעייתיים שאינו נושא הכנסה

105.974.5במטבע ישראלי - לא צמוד
14.413.6במטבע ישראלי - צמוד למדד

1.00.9במטבע חוץ (לרבות צמוד למט" ח)

ב. אשראי ללווים שאורגן מחדש במהלך השנה, ללא ויתור על ההכנסה

30.410.1במטבע ישראלי - לא צמוד
-4.7במטבע ישראלי - צמוד למדד

אשראי ללווים אשר לגביהם קיימת החלטה של הנהלת הבנק

-על ארגון מחדש של חבותם שטרם בוצע

4.515.4ג. אשראי בפיגור זמני
0.40.6ריבית שנזקפה לדוח הרווח וההפסד בגין אשראי כנ" ל

125.4192.3ד. אשראי בהשגחה מיוחדת

2560.8459.8. אשראי לרשויות מקומיות

האשראי לרשויות מקומיות כולל

0.4-(א) אשראי בהשגחה מיוחדת

(ב) אשראי לרשויות מקומיות שאינו כלול במסגרת

560.8459.4האשראי ללווים בעייתיים כנ" ל

ליום 31 בדצמבר
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  )1המשך  ( אשראי לציבור– 4באור 

  
  הפרשה לחובות מסופקים. ג
  

  :ההרכב
  

הפרשה 

ספציפית  

(1)

הפרשה  

נוספת 

סך הכל(2)

הפרשה 

ספציפית  (1)

הפרשה  

נוספת 

סך הכל(2)

הפרשה 

ספציפית  

(1)
הפרשה  

סך הכלנוספת (2)

יתרת הפרשה לתחילת 

240.623.7264.3243.424.7268.1240.224.6264.8שנה
63.42.165.580.60.881.475.91.377.2הפרשות בשנת החשבון

(37.3)(1.2)(36.1)(51.1)(1.8)(49.3)(34.4)(1.7)(32.7)הקטנת הפרשות
גביית חובות שנמחקו 

(5.3)-(5.3)(17.7)-(17.7)(6.4)-(6.4)בשנים קודמות
סכום שנזקף לדוח רווח 

12.634.50.134.6(1.0)24.30.424.713.6והפסד

(31.3)-(31.3)(16.4)-(16.4)(22.3)-(22.3)מחיקות, נטו (3)

242.624.1266.7240.623.7264.3243.424.7268.1יתרת הפרשה לסוף שנה

מזה: יתרת הפרשה שלא 

נוכתה מסעיף אשראי 

1.0-1.02.2-2.214.5-14.5לציבור

2008 20102009

  
  
  .ההפרשה הספציפית לא כוללת הפרשה בגין ריבית על חובות מסופקים מיום ביצוע ההפרשה )1(
 .ח"ש מיליון 16.3בסך כולל הפרשה כללית לחובות מסופקים לפי הוראות בנק ישראל  )2(
 .בניכוי גביית חובות שנמחקו בשנים קודמות )3(
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  )2המשך  ( אשראי לציבור– 4באור 

  
  לפי גודל האשראי של לווה, )2(על אחריות הבנק וסיכון אשראי בסעיפים חוץ מאזניים) 1(אשראי לציבור . ד
  

תקרת האשראי באלפי ש"ח 

מספר 

אשראי ( 1) לווים ( 3) 
סיכון 

אשראי ( 2) 
מספר 

אשראי ( 1) לווים ( 3) 
סיכון 

אשראי ( 2) 

39,52392.4125.046,00074.082.8עד 10
19,618176.4187.019,795162.6142.1עד 20מעל 10
28,870490.5466.727,376455.4379.4עד 40מעל 20
34,1631,178.2846.532,9481,091.6842.7עד 80מעל 40
27,3651,844.91,199.126,8711,703.01,258.8עד 150מעל 80

16,2012,255.81,079.117,2982,219.51,316.6עד 300מעל 150
4,0491,321.3286.24,4591,308.0444.9עד 600מעל 300
785524.781.7689452.885.6עד 1,200מעל 600

156207.735.1144191.832.3עד 2,000מעל 1,200
91223.244.096216.341.3עד 4,000מעל 2,000
83373.895.476306.9114.0עד 8,000מעל 4,000
64583.2221.961551.4167.3עד 20,000מעל 8,000

25450.8228.028632.1182.4עד 40,000מעל 20,000
13639.0143.67387.6141.0עד 180,000מעל 40,000

171,00610,361.95,039.3175,8489,753.05,231.2

31 בדצמבר 312009 בדצמבר 2010

  
  
  .אגרות חוב ויתרת נכסים אחרים בגין מכשירים נגזרים לאחר ניכוי ההפרשות הספציפיות לחובות מסופקים, אשראי )1(
 .ורך מגבלות החבות של לווהכפי שחושב לצ, סיכון אשראי בסעיפים חוץ מאזניים )2(
 .מספר הלווים לפי סך כל האשראי וסיכון האשראי )3(
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   השקעות הבנק בחברות מוחזקות– 5באור 
  

  :פרטים על ההשקעות בחברות בת
  

20102009201020092009עיסוק

1%%%%) חברות בת שאוחדו

השקעה 

מקורית 

(כולל 

בשטרי 

הון)

רווחים 

(הפסדים) 

ממועד 

הרכישה

סך כל 

ההשקעה

סך כל 

ההשקעה

חברה להשקעות של בנק 

אוצר החייל בע" מ

השקעות בנדל" ן 

535388880.70.10.80.8ובבטוחות

אוצרות ניהול תיקי השקעות 

בע" מ

ניהול תיקי 

1001001001009.25.414.614.3השקעות

2) חברה בת שאוחדה 
בדוח הכספי של הבנק

חברת נכסים של אוצר 

החייל בע" מ

השקעות בנכסים 

10010010010041.74.446.148.1והשכרתם לבנק

50.99.861.563.2סך הכל

2010

חלק בהון המקנה 

זכות לקבלת רווחים

החלק בזכויות 

ההצבעה

ליום 31 בדצמבר
השקעה במניות לפי שווי מאזני 

  
  ).ח"ש מיליון 30.0 – 2009 בדצמבר 31 (ח"ש מיליון 25.5כולל השקעה בשטרי הון בסך ) 1(
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   בניינים וציוד– 6באור 
  
  :ההרכב  .א
  

בנינים 

ומקרקעין 

סך הכלציוד (2)(1)

עלות

256.4149.7406.1ליום 31 בדצמבר 2009
5.43.38.7תוספות
(2.5)(2.5)   -   גריעות

261.8150.5412.3ליום 31 בדצמבר 2010

פחת שנצבר

118.1118.1   -   ליום 31 בדצמבר 2009
13.114.527.6הפרשה בשנת הדווח

(2.5)(2.5)   -   גריעות
13.1130.1143.2ליום 31 בדצמבר 2010

256.431.6288.0יתרה מופחתת ליום 31 בדצמבר 2009
  248.720.4269.1יתרה מופחתת ליום 31 בדצמבר 2010

  
  :שיעור הפחת הממוצע

  
ליום 31 בדצמבר 

20102009
8%8%בניינים ומקרקעין

  19%26%ציוד
  
  .לרבות התקנות ושיפורים במושכר) 1(
  .ריהוט וכלי רכב, תוכנות, םלרבות מחשבי) 2(

  
  .).ג.17ראה באור  (2010הבנק קשור בהתחייבויות נוספות בגין חוזי שכירות נכסים לאחר שנת   .ב

  
טרם נרשמו , )ח"ש מיליון 53.7 – 2009 (ח"ש מיליון 51.6שהיתרה להפחתה בגינם מגיעה לסך , זכויות במקרקעין  .ג

ם בוצע בשל עיכוב בפעולות ייחוד השטחים או שהזכויות הן הרישום טר. בלשכות רישום המקרקעין, על שם הבנק
  .בכל המקרים נרשמה הערת אזהרה לטובת הבנק. בתהליכי רישום
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   נכסים אחרים – 7באור 
  

  :ההרכב
  

20102009

20.016.3מסים נדחים לקבל, נטו (ראה באור 24 ד')

7.90.8עודף מקדמות ששולמו למס הכנסה על ההפרשה השוטפת

12.915.4יתרות חובה בגין מכשירים פיננסיים נגזרים (ראה באור 17 ב')

29.424.8הוצאות מראש

6.629.7הכנסות לקבל

0.91.1הוצאות הנפקה כתבי התחייבות נדחים
3.714.6אחרים

81.4102.7סך כל הנכסים האחרים

31 בדצמבר

  
  

   פקדונות הציבור– 8באור 
  

  :ההרכב
  

20102009

3,013.32,688.1פקדונות לפי דרישה

7,526.57,497.5פקדונות לזמן קצוב 
1,069.51,228.4פקדונות בתוכניות חסכון

11,609.311,414.0סך כל פקדונות הציבור

31 בדצמבר

  
  

   פקדונות מבנקים– 9באור 
  

  :רכבהה
  

20102009

בנקים מסחריים

245.271.2פקדונות לפי דרישה

    -   276.4פקדונות לזמן קצוב
1.326.2קיבולים

522.997.4סך כל הפקדונות מבנקים

31 בדצמבר

  
  
  
  
  
  
  



 
 

                                                                                     
  
  

  מ והחברות המאוחדות שלו  "בנק אוצר החייל בע                                                                                     

 

189

   כתבי התחייבות נדחים– 10באור 
  

  :ההרכב
  

משך חיים 

ממוצע

שיעור 

תשואה

20102009פנימי ( 3) בשנים ( 2) 

4.868.12%84.363.0כתבי התחייבות נדחים ( 1)  לא צמודים

3.974.66%473.3483.7כתבי התחייבות נדחים ( 1)  צמודים למדד
557.6546.7סך הכל

31 בדצמבר

  
  
  
  .זכויותיהם בעת פירוק נדחות מפני התחייבויות אחרות. אינם ניתנים להמרה במניות ואינם מקנים זכות לרכישת מניות )1(
 .הפנימיי שיעור התשואה משך חיים ממוצע הינו ממוצע תקופות התשלומים משוקלל בתזרים המהוון לפ )2(
 .שיעור תשואה פנימי הינו שיעור ריבית המנכה את זרם התשלומים הצפוי אל היתרה המאזנית הכלולה בשוח הכספי )3(

  

   התחייבויות אחרות– 11באור 
  

  :ההרכב
  

20102009

35.426.7הפרשה למשכורות ולהוצאות נלוות
9.17.6מוסדות בגין שכר

12.4   -   עודף עתודות שוטפות למס הכנסה על מקדמות ששולמו
22.520.1עודף עתודה לפיצויי פרישה על יעודה שהופקדה (באור 14 ג')

58.246.2יתרות זכות בגין מכשירים פיננסיים נגזרים (למעט נגזרים משובצים)
20.212.7הכנסות מראש

1.02.2הפרשה לחובות מסופקים בגין סעיפים חוץ מאזניים
1,101.21,052.6זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

53.846.9זכאים אחרים ויתרות זכות
1,301.41,227.4סך כל ההתחייבויות האחרות

31 בדצמבר
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   הון עצמי– 12באור 
  

  ):בשקלים חדשים (2009 בדצמבר 31ום ולי 2010 בדצמבר 31הון המניות ליום 
  

מונפק ונפרערשום

0.00020.0002בת 0.0002 ש" ח מנית הכרעה
0.00020.0002בנות 0.0001 ש" חמניות נדחות

1.50001.5000בנות 0.0050 ש" חמניות מיסדים
4,641.73984,629.7066בנות 0.0050 ש" חמניות רגילות

מניות בכורה 30%

8,040.00008,040.0000בנות 0.001 ש" חצוברות ומשתתפות

 12,683.240212,671.2070סך כל הון המניות
  

  הזכויות הנלוות למניות. ב
  

  מנית הכרעה

  )מיסדים( קולות באסיפת בעלי מניות 240 -מקנה זכות ל, יתנה להעברהאינה נ, מוחזקת בידי שר הבטחון
  .בנושאים מהותיים השנויים במחלוקת וכן זכות לקבל את ערכה הנקוב בעת פירוק הבנק

  
  מניה נדחית

  .מקנה זכות לקבל את ערכה הנקוב בעת פירוק הבנק וללא כל זכות נלוית אחרת
  

  מנית מיסדים
לקבל דיבדנד באופן שוטף ובעת פירוק לפי חלקה , למנות את חברי הדירקטוריון, ת בעלי מניותמקנה זכות להצביע באסיפו

  . היחסי בהון המניות הנפרע של הבנק
  

  מניה רגילה
  .מקנה זכות לקבל דיבידנד באופן שוטף ובעת פירוק לפי חלקה היחסי בהון המניות הנפרע של הבנק

  
   צוברת ומשתתפת30%, מנית בכורה

לפני חלוקת כל ( לשנה מערכה הנקוב 30%נת לפידיון ומקנה זכות לקבל דיבידנד בכורה ומצטבר בשיעור של אינה נית
  .כמוה כמניה רגילה לכל ענין, מעבר לדיבידנד הבכורה האמור, )דיבידנד אחר

  
  הנפקת הון וחלוקת דיבידנד. ג

  
  .יבדנד לא חלו שינויים בהון המונפק והנפרע ולא הוכרז או חולק ד2010בשנת 
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   הלימות ההון לפי הוראות המפקח על הבנקים–א 12באור 
  
  בנתוני המאוחד. א
  
 " מסגרת עבודה למדידה והלימות הון " בהתאם להוראות הון לצורך חישוב יחס ההון.1
  

20102009

1. הון לצורך חישוב יחס ההון
867.2834.2הון רובד 1 ,לאחר ניכויים
428.4423.5הון רובד 2, לאחר ניכויים

--הון רובד 3
1,295.61,257.7סך כל ההון

2. יתרות משוקללות של נכסי סיכון
8,965.38,874.4סיכון אשראי

8.629.2סיכוני שוק
1,051.01,052.6סיכון תפעולי

10,024.99,956.2סה" כ יתרות משוקללות של נכסי סיכון

3. יחס ההון לרכיבי סיכון
8.65%8.38%יחס ההון רובד 1 לרכיבי סיכון
12.92%12.63%יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

9.00%9.00%יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע" י המפקח על הבנקים

31 בדצמבר
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  )המשך( הלימות ההון לפי הוראות המפקח על הבנקים –א 12באור 
  
 "מסגרת עבודה למדידה והלימות הון "  להוראות בהתאם רכיבי ההון לצורך חישוב יחס ההון.ב
  
  
  

20102009

1. הון רובד 1
*873.2839.8הון עצמי

0.70.7זכויות מיעוט בעלי מניות חיצוניים בהון של חברות בת שאוחדו
רכיבי הון אחרים

בניכוי (בתוספת): רווחים (הפסדים) נטו בגין 

*                    (3.8)                    (4.2)התאמות לשווי הוגן של ניירות ערך זמינים למכירה
*(2.5)(2.5)ניכויים אחרים מהון רובד 1

867.2834.2סך כל ההון רובד 1

2. הון רובד 2
א. הון רובד 2 עליון

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

2.92.6של ניירות ערך זמינים למכירה
16.316.3הפרשה כללית לחובות מסופקים

2.52.5רכיבי הון רובד 2 אחרים
ב. הון רובד 2 תחתון

406.7402.1כתבי התחייבות נדחים
428.4423.5סך כל ההון רובד2

31 בדצמבר

  
  
 
  
  
  סווג מחדש* 
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   שעבודים– 13באור 
  
דש יולי שעבד הבנק בחו, ב"להבטחת אשראי שהבנק מקבל מבנק ישראל לצורך השתתפות בסליקה במערכת זה. א

 –ט " לטובת בנק ישראל בשעבוד שוטף בדרגה ראשונה אגרות חוב שהוצאו או יוצאו על פי חוק מלווה מדינה התשל2007
הנסחרות בבורסה לניירות ערך , 1984 –ד " או אגרות חוב שהוצאו או יוצאו על פי חוק מלווה קצר מועד התשמ1979

אשר תרשמנה או תופקדנה מעת ,  לרבות התמורה הכספית ממכירתם,או הקשורות אליהן/וכל הזכויות הנובעות ו,מ"בע
שיעבוד זה הינו בלתי תלוי בבטוחות או .  בחשבון בטוחות המנוהל במסלקת הבורסה על שם בנק ישראל ועבורולעת

ה פקדונות ואגרות חוב משועבדות כבטוח, להלן פירוט יתרות אשראי. ערובות אחרות שבנק ישראל קיבל או יקבל מהבנק
  ):ח"שבמיליוני (
  

אגרות 

חוב 

משועבדות

פקדונות 

בבנק 

ישראל

אגרות 

חוב 

משועבדות

פקדונות 

בבנק 

ישראל

406.72,420.9218.42,977.0יתרה ליום 31 בדצמבר
353.02,507.0299.51,664.9יתרה שנתית ממוצעת

653.03,460.5665.43,186.7היתרה המירבית במשך השנה

20102009

    
ירות ערך לטובת שעבד הבנק ני) 3 17להבטחת התחייבויות הבנק בקרן סיכונים של מסלקת הבורסה כאמור בבאור . ב

  ):ח"שבמיליוני (להלן יתרות הבטחונות שהעמיד הבנק למסלקת הבורסה . 2010 ביוני 30יום מסלקת הבורסה עד ל
  

ליום 31 בדצמבר 
20102009*20102009*20102009

14.814.614.014.914.8    -   ניירות ערך
2.02.02.02.02.0    -   מזומנים המופקדים כביטחון

היתרה הגבוההיתרה ממוצעת

    
  .2010 יוני –היתרה משקפת יתרה ממוצעת בגין התקופה ינואר  – 2010שנת *
  
 שעבד הבנק ניירות )4 17ף עבור לקוחותיו ועבור עצמו כאמור בבאור "להבטחת התחייבויות הבנק כלפי מסלקת מעו. ג

ף "הבנק למסלקת המעולהלן יתרת הבטחונות שהעמיד . 2010 בספטמבר 30-יום ף עד ל"ערך לטובת מסלקת מעו
  ):ח"שבמיליוני (

  

ליום 31 בדצמבר 2010

בגין קרן 

סיכונים

בגין 

פעולות 

לקוחות 

ונוסטרו

בגין קרן 

סיכונים

בגין 

פעולות 

לקוחות 

ונוסטרו

בגין קרן 

סיכונים

בגין 

פעולות 

לקוחות 

ונוסטרו

5.027.25.028.2    -       -   ניירות ערך
    -   2.0    -   2.0    -       -   מזומנים המופקדים כביטחון

יתרה ממוצעת עד ל-30 
היתרה הגבוהה ב- 2010בספטמבר- 2010

  
  

ליום 31 בדצמבר 2009

בגין קרן 

סיכונים

בגין 

פעולות 

לקוחות 

ונוסטרו

בגין קרן 

סיכונים

בגין 

פעולות 

לקוחות 

ונוסטרו

בגין קרן 

סיכונים

בגין 

פעולות 

לקוחות 

ונוסטרו

3.528.43.528.63.529.4ניירות ערך
    -   2.0    -   2.0    -   2.0מזומנים המופקדים כביטחון

היתרה הגבוהה- ב-2009יתרה ממוצעת- ב 2009
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   זכויות עובדים– 14באור 
  
  פנסיה. א
  

 בתוכניות פנסיה מקיפה בשיתוף עם קרנות פנסיה מוכרות 1994זכויות הפנסיה של העובדים מובטחות מאז 
לגבי . נסיה תלויות בגילו של העובד בעת ההצטרפות לתוכניתזכויות הפ. באמצעות הפקדות שוטפות על שם העובד

חייב הבנק בפיצויי פרישה , התקופה עד הצטרפות הבנק ועובדיו להסדר הפנסיה ולגבי עובדים שאינם זכאים לפנסיה
העתודות האקטואריות של הבנק אינן משקפות את זכויות ).  להלן1.ראה סעיף ב(בהתאם לחוק פיצויי פיטורין 

   .ה של העובדים ולשינוי האמור אין השפעה עליהןהפנסי
  
  פיצויי פרישה. ב
  
התחייבות הבנק לתשלום פיצויי פרישה לעובדיו מכוסה על ידי הפקדות חודשיות סדירות על שם העובדים בקופות  )1

על ידי הפקדות על שם הבנק בקופות גמל למקרים בהם נדרש הבנק לשאת בתשלומים , גמל לקצבה ולפיצויים
אינם כלולים , הסכומים שהופקדו על שם העובדים. ועל ידי יתרת ההפרשה לפיצויי פרישה הכלולה במאזן, ספיםנו

  .במאזן מאחר שאינם בשליטת הבנק
  
  
  . הם חברי הנהלת הבנק מעוגנים בחוזים אישייםייחסי עבודה של מספר עובדים ובינ) 2

בדים הבכירים בעלי השכר הגבוה מפורטים בדוח התנאים העיקריים הכלולים בחוזים האישיים של חמשת העו
  : להלן משותפים לחוזים של חברי ההנהלה התנאים הכלליים המפורטים.111 בעמוד

י "עפ.  משכרם האחרון200%זכאים עובדים אלה לפיצויי פיטורין רגילים בגובה ,  בבנקםעם סיום העסקת) א(
 50% -פיצויי הפיטורין שישולמו במקרה של פיטורין בהדירקטוריון מוסמך להגדיל את שיעור , ל"המלצת המנכ

  .נוספים

  ,כמו כן) ב(

 לאשר      יוכל הדירקטוריון. ויים שנצברו לזכותובמקרה של התפטרות יהיה זכאי המנהל לשחרור כספי הפיצ -
  . נוספים100%הגדלת פיצויי הפיטורין בשיעור של 

  .ודשי הסתגלות ח6לשכר בגין , בעת פיטורין זכאים עובדים אלו -
 עקב סיבות ני של הבנק או פרישההנובע משינוי המבנה הארגו, עקב שינוי במעמדם, דין פרישת עובדים אלה -

  .יהיה כדין פיטורין, בריאות מהותיות או עקב פטירה
  .  על ידי הדירקטוריון2006ל הבנק אושרו בחודש ספטמבר "תנאי העסקתו של מנכ)    3

פיצויים בגובה של שישה חודשי , ים את השכר השוטף והנלווה וכן במקרה של פיטוריןהתנאים אשר אושרו כולל
 משכר אחרון לפני החתימה על ההסכם האישי 200% מן השכר או 100%משכורת בנוסף לפיצויי פיטורין בגובה 

  .כגבוה מבין החלופות,
  

ל מעבר לנצבר להם בקופת " ולמנכי החוזים האמורים להשלמת פיצויים לעובדים הבכירים"הסכום הנדרש עפ)4
  .כלול במלואו בעתודה לפיצויי פרישה, במקרה של פיטורין, בגמל והקצבה

  
  )11 באור -כלולה בסעיף התחייבויות אחרות (נתונים על עודף העתודה לפיצויי פרישה על היעודה  .ג
  

20102009

17.417.8עתודה לפיצויי פרישה
14.711.0הפרשה לתוכנית פרישה מרצון

(8.7)(9.6)בניכוי -  יעודה
22.520.1עודף העתודה לפיצויי פרישה על היעודה

31 בדצמבר
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  )המשך( זכויות עובדים – 14באור 
  
  הפרשה למענקים בגין ותק בעבודה ולפיצויים בגין ימי מחלה שלא נוצלו .ג
  

ג הבנק לשלם לעובדיו בעת נוה, כמו כן.  שנות עבודה בבנק20בתום , עובדים זכאים למענק בגובה שכר חודשי אחד
  . פרישתם בגיל הפנסיה פיצוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו

הפרשות מתאימות ) 11ראה באור ( הפרשה למשכורות והוצאות נלוות -הבנק כלל בספריו בסעיף התחייבויות אחרות 
 ולפיצוי בגין ימי  שנה20החישוב האקטוארי של העתודות למענק . לחבויות אלה המבוססות על חוות דעת אקטוארית

מחלה שלא נוצלו בעת פרישה מתבסס על תחזיות פרישה וגידול בשכר תלוי ותק המבוססים על מידע סטטיסטי היסטורי 
וכן על הוראות של האקטואר הראשי במשרד האוצר לגבי שעורי תמותה אשר נקבעו לחברות הביטוח על ידי הממונה על 

  .ביטוח וחסכון, שוק ההון

  
  :ההפרשותלהלן סכומי 

  

20102009
10.49.5פיצויים בגין ימי מחלה שלא נוצלו

3.13.1מענקים בגין ותק בעבודה
13.512.6

31 בדצמבר

  
  
  הפרשה לחופשה.ד
  
  

, בגין חופשה שטרם נוצלהכלולה הפרשה ) 11ראה באור ( הפרשה למשכורות והוצאות נלוות -בסעיף התחייבות אחרות 
חישוב ההתחייבויות נעשה על בסיס שכר אחרון בתוספת ). ח" מיליוני ש6.1 – 2009 בדצמבר 31(ח " מיליוני ש8.4בסך 

  .הוצאות נלוות
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   נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה– 15באור 
  

לא צמוד

צמוד 

למדד

דולר 

אחרארה" ב

פריטים 

שאינם 

סך הכלכספיים

נכסים

2,850.0   -   2,641.1141.025.842.1מזומנים ופקדונות בבנקים
643.0933.9283.2101.03.01,964.1ניירות ערך

10,075.2   -   8,563.61,324.6124.262.8אשראי לציבור
13.0   -      -      -      -   13.0אשראי לממשלה 

128.2128.2   -      -      -      -   בניינים וציוד
62.18.30.43.67.081.4נכסים אחרים

11,922.82,407.8433.6209.5138.215,111.9סך כל הנכסים

התחייבויות

11,609.3   -   8,391.91,919.9971.9325.6פקדונות הציבור
522.9   -   66.012.7   -   444.2פקדונות מבנקים

246.8   -   35.210.4   -   201.2פקדונות הממשלה
557.6   -      -      -   84.3473.3כתבי התחייבות נדחים

1,253.05.129.79.34.31,301.4התחייבויות אחרות
10,374.62,398.31,102.8358.04.314,238.0סך כל ההתחייבויות

133.9873.9(148.5)(669.2)1,548.29.5הפרש

מכשירים נגזרים שאינם מגדרים

   -      -   101.1676.4151.9(929.4)עיסקאות עתידיות
   -      -      -      -      -      -   אופציות בכסף ,נטו(במונחי נכס בסיס)

   -      -      -      -      -      -   אופציות מחוץ לכסף ,נטו(במונחי נכס בסיס)
618.8110.67.23.4133.9873.9סך הכל

   -      -      -      -      -      -   אופציות בכסף ,נטו(ערך נקוב מהוון)
   -      -      -      -      -      -   אופציות מחוץ לכסף ,נטו(ערך נקוב מהוון)

מטבע חוץ(1)מטבע ישראלי

31 בדצמבר 2010

  
  
  .כולל צמודי מטבע חוץ) 1(
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  )1המשך ( נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה – 15באור 

  
 

 2009 בדצמבר 31  

   )1(מטבע חוץ מטבע ישראלי 

 לא צמוד 
צמוד 
 למדד

דולר 
 אחר ב"ארה

פריטים 
שאינם 
 סך הכל כספיים

       נכסים
 3,489.1   -    46.4 130.9 142.7 3,169.1 מזומנים ופקדונות בבנקים

 1,185.0 3.0 72.7 288.5 726.8 94.0 ניירות ערך
 9,388.4   -    94.8 125.2 1,272.6 7,895.8 אשראי לציבור

 1.9   -      -      -      -    1.9 אשראי לממשלה 
 147.1 147.1   -      -      -      -    בניינים וציוד
 102.7 25.9 1.3 3.0 1.1 71.4 יםנכסים אחר

 14,314.2 176.0 215.2 547.6 2,143.2 11,232.2 סך כל הנכסים
       

       התחייבויות
 11,414.0   -    413.8 1,031.4 1,887.8 8,081.0 פקדונות הציבור
 97.4   -    23.4 52.2   -    21.8 פקדונות מבנקים

 188.2   -      -      -      -    188.2 פקדונות הממשלה
 546.7   -      -      -    483.7 63.0 כתבי התחייבות נדחים

 1,227.4 12.7 9.1 26.9 17.4 1,161.3 התחייבויות אחרות
 13,473.7 12.7 446.3 1,110.5 2,388.9 9,515.3 סך כל ההתחייבויות

              

 840.5 163.3 (231.1) (562.9) (245.7) 1,716.9 הפרש
       

       מכשירים נגזרים שאינם מגדרים
   -      -    234.5 583.8 50.7 (869.0) עיסקאות עתידיות

   -      -      -    0.7   -    (0.7) )במונחי נכס בסיס(נטו,אופציות בכסף 
   -      -      -    0.8   -    (0.8) )במונחי נכס בסיס(נטו,אופציות מחוץ לכסף 

 840.5 163.3 3.4 22.4 (195.0) 846.4 סך הכל

       
   -      -      -    1.0   -    (1.0) )ערך נקוב מהוון(נטו,אופציות בכסף 

   -      -      -    1.3   -    (1.3) )ערך נקוב מהוון(נטו,אופציות מחוץ לכסף 
  
  . חוץ כולל צמודי מטבע)1(
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  )1(נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון  – 16באור 
 

מעל ארבעמעל שלושמעל שלושהמעל חודש

ועדועדמעל שנתייםמעל שנהחודשיםועד

חמשארבעועדועדועדשלושהעם דרישה

שניםשניםשלוששנתייםשנהחודשיםועד חודש

מטבע ישראלי לא צמוד

5,837.0614.91,504.21,274.11,009.8714.7396.8נכסים
8,819.3376.2643.8234.2142.696.018.3התחיבויות

238.7860.41,039.9867.2618.7378.5(2,982.3)הפרש

מכשירים נגזרים ( למעט 

    -       -   (7.7)    -   (54.5)(346.3)(586.8)אופציות) 
אופציות ( במונחי נכס 

הבסיס) 

מטבע ישראלי צמוד למדד

74.962.0413.7571.4519.8204.4185.2נכסים
409.6355.7927.3148.9130.689.9143.4התחיבויות

422.5389.2114.541.8(513.6)(293.7)(334.7)הפרש

מכשירים נגזרים ( למעט 

    -       -       -       -   53.250.0    -   אופציות) 
אופציות ( במונחי נכס 

הבסיס) 

מטבע חוץ -  פעילות מקומית ( 3) 
95.842.265.048.360.152.693.9נכסים

1,008.4271.2141.65.62.37.60.5התחיבויות
42.757.845.093.4(76.6)(229.0)(912.6)הפרש

מכשירים נגזרים ( למעט 

    -       -   7.7    -   586.8293.14.5אופציות) 
אופציות ( במונחי נכס 

הבסיס) 

31 בדצמבר 2010
תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים

  
  

  .200ראה עמוד  201 עד 198 הערות לעמודים
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מעל עשרמעל חמש 

שיעורללאסך הכלמעלועדועד

תשואה סךתקופתתזרימיעשריםעשריםעשר

חוזי(5) הכל ( 4) פרעון( 2) מזומניםשנהשנהשנים
באחוזים

1,170.032.7   -    12,554.2169.611,922.84.18%
83.910.04.510,428.8   -    10,374.62.31%

1,086.122.7(4.5)2,125.4169.61,548.2

   -       -       -    (995.3)   -    (929.4)

530.665.57.12,634.617.12,407.83.64%
271.034.8   -    2,511.2   -    2,398.33.12%
259.630.77.1123.417.19.5

   -       -       -    103.2   -    101.1

293.14.6   -    755.62.2643.14.60%
24.9   -       -    1,462.1   -    1,460.80.97%

268.24.6   -    (706.5)2.2(817.7)

   -       -       -    892.1   -    828.3

   -       -    

יתרה מאזנית
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  )1המשך ) (1( נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון – 16באור 
  

מעל ארבעמעל שלושמעל שלושהמעל חודש

ועדועדמעל שנתייםמעל שנהחודשיםועד

חמשארבעועדועדועדשלושהעם דרישה

שניםשניםשלוששנתייםשנהחודשיםועד חודש

פריטים לא כספיים

נכסים

התחיבויות

הפרש

סך הכל

6,007.7719.11,982.91,893.81,589.7971.7675.9נכסים
10,237.31,003.11,712.7388.7275.5193.5162.2התחייבויות

270.21,505.11,314.2778.2513.7(284.0)(4,229.6)הפרש

מכשירים נגזרים (למעט 

    -       -       -       -       -       -       -   אופציות)
אופציות (במונחי נכס 

    -       -       -       -       -       -       -   הבסיס)

תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים

31 בדצמבר 2010

   

מעל ארבעמעל שלושמעל שלושהמעל חודש

ועדועדמעל שנתייםמעל שנהחודשיםועד

חמשארבעועדועדועדשלושהעם דרישה

שניםשניםשלוששנתייםשנהחודשיםועד חודש

5,344.0845.71,989.21,819.81,564.81,075.0756.3סך כל הנכסים במאזן
6,825.3515.6711.2653.9879.81,059.82,212.7סך כל ההתחייבויות במאזן

(1,456.4)330.11,278.01,165.9685.015.2(1,481.3)הפרש

מכשירים נגזרים ( למעט 

    -       -       -       -       -       -       -   אופציות) 
אופציות ( במונחי נכס 

    -       -       -       -       -       -       -   הבסיס) 

31 בדצמבר 2009
תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים

    
  :201 עד 198הערות לעמודים 

  
, בבאור זה מוצגים תזרימי המזומנים העתידיים החוזיים הצפויים בגין סעיפי הנכסים וההתחייבויות לפי בסיסי הצמדה) 1(

  .בהתאם לתקופות הנותרות למועד הפרעון החזוי של כל תזרים
  ).ח"ש מיליון 77.0 – 2009בשנת (ונם עבר  שזמן פרעח"ש מיליון 56.8בסך  נכסים ללא תקופת פרעון כולל נכסים ) 2(
  .כולל הצמדה למטבע חוץ) 3(
  .לרבות סכומים חוץ מאזניים בגין נגזרים, "נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה "15' כפי שנכללה בבאור מס) 4(
 המוצגים בביאור זה שיעור תשואה חוזי הינו שיעור הריבית המנכה את תזרימי המזומנים העתידיים החוזיים הצפויים) 5(

  .בגין פריט כספי אל היתרה המאזנית שלו
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מעל עשרמעל חמש 

שיעורללאסך הכלמעלועדועד

תשואה סךתקופתתזרימיעשריםעשריםעשר

חוזי(5) הכל (4)פרעון(2)מזומניםשנהשנהשנים
באחוזים

138.2138.2
4.34.3

133.9133.9

1,993.7102.87.115,944.4327.115,111.94.08%
379.844.84.514,402.14.314,238.02.78%

1,613.958.02.61,542.3322.8873.9

   -       -       -       -       -       -    

   -       -       -       -       -       -    

יתרה מאזנית

  
  

מעל עשרמעל חמש 

שיעורללאסך הכלמעלועדועד

תשואה סךתקופתתזרימיעשריםעשריםעשר

חוזי(5) הכל ( 4) פרעון( 2) מזומניםשנהשנהשנים
באחוזים

1,713.4317.335.115,460.6269.314,314.24.39%
864.326.015.713,764.368.813,473.73.12%

849.1291.319.41,696.3200.5840.5

   -       -       -       -       -       -    

   -       -       -       -       -       -    

יתרה מאזנית
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   התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות– 17באור 
  
   מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים.א
  

31 בדצמבר
20102009

יתרות החוזים או הסכומים הנקובים שלהם לסוף התקופה 

עסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי 

5.34.7אשראי תעודות 
58.367.3ערבויות להבטחת אשראי

80.8210.2ערבויות לרוכשי דירות 
121.8103.1ערבויות והתחייבויות אחרות 

מסגרות אשראי

2,953.93,329.7- של כרטיסי אשראי שלא נוצלו
1,171.51,283.0- בחשבונות לפי דרישה שלא נוצלו

572.3269.6
163.272.2- התחייבות להעמדת ערבויות

- התחייבות בלתי חוזרת לתת אשראי שאושר וטרם ניתן

  
  
  התקשרות חוץ מאזנית בגין פעילות לפי מידת הגבייה לסוף השנה. ב
  

20102009

יתרת אשראי מפקדונות לפי מידת הגביה

10.2   -   מטבע ישראלי לא צמוד
0.6   -   מטבע ישראלי צמוד למדד

10.8   -   סך הכל

31 בדצמבר

  
  
  ת והתקשרויות מיוחדות אחרותהתחייבויות תלויו. ג
  

  :לסוף תקופת הדיווח כדלהלן, קיימות התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות
  
  חוזי שכירות לזמן ארוך) 1
  

  

20102009
130.9135.9סך הכל דמי שכירות

31 בדצמבר

    
 

  
  :התפלגות דמי השכירות בשנים

  
ואילך 20112012201320142015

16.216.316.314.567.6ליום 31 בדצמבר 2010

ואילך 20102011201220132014
  16.015.315.315.473.9ליום 31 בדצמבר 2009
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  )1המשך ( התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות – 17באור 
  

  תביעות משפטיות ובקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד הבנק) 2
  
נים שראו עצמם נפגעים או לקוחותיו בעבר וכן צדדים שלישיים שו, הבנק צד להליכים משפטיים שנקטו נגדו לקוחותיו) א

בהסתמך על חוות דעת , לדעת הנהלת הבנק. עילות התביעות שונות ומגוונות. ניזוקים מפעילותו במהלך עסקים כרגיל
  משפטיות באשר לסיכויי תביעות תלויות נכללו בדוחות הכספיים הפרשות 

  .במקום בו נדרשה הפרשה, תובענותלכיסוי נזקים אפשריים עקב כל ה, נאותות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים
  
  : להלן פרוט של תובענות נגד הבנק שהסכום הנטען הוא מהותי)ב
 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית כנגד מספר 2006 ביולי 3 ביום )1(

  .ח” מיליון ש233 -גית הינו כסכום התובענה הייצו)  המשיבים–להלן (חברות ביטוח וקופות גמל , בנקים
י זוכים בתיקי הוצאה לפועל אשר במסגרת נקיטת הליכי הוצאה לפועל כנגד חייבים הטילו עיקולים על "הבקשה הוגשה ע

  .וזאת במערכת של מדיה אלקטרונית,  המשיבים-זכויות החייבים אצל צדדים שלישיים
לא / בים לצווי עיקול במדיה האלקטרונית היו תשובות מטעותי המשי"בבקשה זו טוענים המבקשים כי התשובות שניתנו ע

המבקשים אין / וזאת תוך גביית תשלום בעבור השירות באמצעות מדיה אלקטרונית כשלטענת התובעים , מלאות
סיכוייה של , להערכת הבנק המתבססת על חוות דעת של יועציו המשפטיים. המשיבים מורשים לגבות תשלום זה

  . קלושיםהתובענה להתקבל
  
בנק , נגד בנק לאומיגם  התקבלה בבנק תביעה ובקשה לאישור תובענה  ייצוגית שהוגשה 2008 באוקטובר 12ביום ) 2(

גובים הבנקים עמלה , לטענת התובעים. בנק דיסקונט הבנק ואפקטיב ניהול תיקי השקעות כמשיבה פורמלית, הפועלים
לטענתם גובים . 25א "במסחר בשוק האופציות למדד ת, קים עצמאייםבלתי חוקית מלקוחות העוסקים באמצעות מנהלי תי

. ח” מיליון ש672סכום התביעה הכולל הינו . הבנקים עמלת מימוש אופציות ללא גילוי נאות ובניגוד להסכם עם לקוחותיהם
ות דעת להערכת הבנק המתבססת על חו. סכום העמלה שנגבתה בבנק מפעילות כאמור בארבע השנים האחרונות זניח

  .סיכוייה של התובענה להתקבל קלושים, של יועציו המשפטיים
  

 מיליון 15.9ית המשפט על סך שהוגשה לב,  הבנק קיבל הודעה על בקשה לאישור תביעה יצוגית2010 יוני ב30ביום  )3(

 ואולם תביעה החשיפה לאת בוחןהבנק . בעילה של אי שערוך סכומים שנגבו בטעות ואשר מוחזרים ללקוחות הבנק ,ח"ש

  .ף החשיפהבשלב זה לא ניתן לאמוד באופן מדויק את היק
  
 עניינה ח אשר " מיליון ש85 על סך   נתקבלה בבנק בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד הבנק 2010 בנובמבר 4ביום  ) 4(

 .2008במבר  בנו23 ביום   בנק הפועלים אשר שרת את הבנק באותו מועד שארעה המחשב המרכזי שלהפסקת פעילות
 לגבות מלקוחותיו שלא כדין עמלות שונות על אף שלא יכלו לעשות שימוש  באותה עת  המשיך,כך נטען, הבנק

בשלב זה לא ניתן לאמוד באופן . הבנק בוחן את החשיפה לתביעה ואת פיסקי הדין שכבר ניתנו בעניין זה . בחשבונותיהם
 .ף החשיפהמדויק את היק

  

  .ף" חדל הבנק מלשמש כחבר במסלקת הבורסה וכחבר במסלקת מעו2010החל מחודש יוני  )3

 הייתה קיימת התחייבות תלויה מכח הסכם בין מסלקת הבורסה וחברי הבורסה לניירות ערך 2010 במאי 27עד ליום 

, השעלול להגרם ל, הדן במתן שיפוי באופן הדדי בין החברים למסלקת הבורסה כנגד כל הפסד, )ובהם הבנק(מ "א בע"בת

כולם או , או את ניירות הערך הנסלקים, כולו או מקצתו, אם חבר כלשהו לא ישלם או לא ימסור למסלקת הבורסה את חובו

או רכשה את ניירות הערך , שלא שולם כאמור, וכן אם המסלקה שילמה את החוב, שהוא חייב לשלם או למסור, מקצתם

  .גיעים לוהנסלקים שלא נמסרו ומסרה אותם למקבל המיועד שהם מ

לפיו הבנק הבינלאומי יתן , נחתם בינו לבין הבנק הבינלאומי הסכם, הואיל והבנק חדל מלשמש כחבר מסלקת הבורסה

במסגרת זו הבנק הבינלאומי אחראי כלפי הבורסה . ע וסליקתם עבורו יעביר לקוחותיו"לבנק את השרותים הקשורים בני

הבנק התחייב כלפי הבינלאומי בערבות בלתי .  הכספיות הנובעות מהןע של הבנק ולקוחותיו ולהתחייבויות"לסליקת ני

, בגין פעילות הבנק ולקוחותיו, מוגבלת לתשלום כל סכום הנובע מחובות או התחייבויות הבנק הבינלאומי לבורסה

  . ד בתוקפה בכל עת שתהיה התחייבות כאמור כלפי מסלקת הבורסהוהתחייבות זו תעמ
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  )2המשך (לויות והתקשרויות מיוחדות  התחייבויות ת– 17באור 
    

חלקו של כל . שסכומה יקבע מעת לעת על ידי דירקטוריון המסלקה, ")הקרן "- להלן ( הקימה קרן סיכונים ף"מסלקת מעו )4

  ).ועבור עצמו במידה שהייתה כזאת(לרבות הבנק נגזר מהיקף פעילותו במסלקה עבור לקוחותיו , חבר מסלקה בקרן

לתשלום כל חיוב כספי הנובע מעסקאות עבור , ף התחייב כלפי המסלקה"ם החברים במסלקת מעוכל אחד מהבנקי

ף מוצג במאזן "הסכום ליום המאזן הנובע מעסקאות עבור לקוחות הבנק וחברות מאוחדות שלו בגין אופציות מעו. לקוחותיו

  . בסעיפים נכסים אחרים והתחייבויות אחרות בסכום זהה על פי השווי ההוגן

מבוצעת פעילותו ופעילות לקוחותיו באמצעות הבנק הבינלאומי על פי , ף"הואיל והבנק חדל להיות חבר במסלקת המעו

  .הסכם שנחתם בין הצדדים

לאומי התחייב הבנק במסגרת להבטחת הסיכונים שתוארו לעיל בגין פעילותו ופעילות לקוחותיו באמצעות הבנק הבינ

בינלאומי בערבות בלתי מוגבלת בסכום להשלים כל סכום הנובע מהתחייבות הבנק ף לבנק ה"שרותי סליקה במעוההסכם 

ההתחייבות תעמוד בתוקף בכל עת שתעמוד התחייבות הבנק . בגין פעילות הבנק ולקוחותיו, ף"הבינלאומי למסלקת המעו

  .הבינלאומי בגין הסיכונים לעיל
  

 (RTGS)ב בישראל " להשתתפות בסליקה במערכת זה נחתם בין בנק ישראל ובין הבנק חוזה2007בחודש יולי  )5
שעבד הבנק בשעבוד שוטף בדרגה , ב"להבטחת אשראי שהבנק יקבל מבנק ישראל לצורך השתתפות במערכת זה

לרבות התמורה , או הקשורות אליהן/וכל הזכויות הנובעות ו, מ"ע בתל אביב בע"ראשונה אגרות חוב הנסחרות בבורסה לני

שעבוד זה הינו בלתי תלוי בבטוחות או ערובות . ח" מיליון ש406.7 - כ2010 בדצמבר 31תרתן ביום י. הכספית ממכירתן

  .ח” מיליון ש218.4-  כ2009 בדצמבר 31ביום . אחרות שבנק ישראל קיבל או יקבל מהבנק

  

שר עם הואיל והבנק חדל לשמש כחבר מסלקת בורסה הוסכם כי הבנק יקבל מהבנק הבינלאומי את כל השירותים בק

  . בנק ישראל ומסלקת הבורסהןחות ביוכנדרש בחוזה מערכת הבט, העמדת בטוחות מחבר סולק

לפיה יוכלו הבנקים ליצור לטובת בנק ,  נוסח חדש של אגרת חוב לחתימת הבנקיםנק ישראלפרסם ב 2010 ביוני 27ביום 

 חתם הבנק על נוסח אגרת 2010אוגוסט בחודש . ע זרים"שעבודים על נכסים שונים כגון ני, כבטוחה לאשראי, ישראל

  .החוב החדשה

  
סכום השיפוי שיעמיד הבנק מכח . 1999 -ט "הבנק התחייב לשפות נושאי משרה בבנק כמשמעו בחוק החברות התשנ  )6

 מההון העצמי 33%בגין אחד או יותר מאירועי השיפוי לא יעלה על , במצטבר, לכל נושאי המשרה בו, ההתחייבות כאמור
  .נק לפי דוחותיו הכספיים האחרונים שפורסמו בסמוך לפי מועד השיפוי בפועלשל הב

  
  שירותי תפעול

  

שירותי .  הוסבו מערכות התפעול של הבנק ממערכות בנק הפועלים למערכות הבנק הבינלאומי2010 במאי 27ביום 

 הבנק הבינלאומי וחלק  חברה בת של-ף"המחשב הבנקאיים ללקוחות הבנק ניתנים מאותו מועד באמצעות חברת מת

  .רותים הבנקאיים ללקוחות הבנק הניתנים באמצעות הבנק הבינלאומיימהש

בממשקים של , השינויים העיקריים שחלו במערכות ההפעלה באים לביטוי במערכות הסניפיות ובדרך מתן השירות ללקוח

  .הבנק מול לקוחותיו באתר האינטרנט ובמערכות המטה

ות המחשוב החדשות התעוררו בעיות במספר תחומים שדורשות ריכוז תשומות והשקעת במעבר המערכות לאפליקצי

טפל בהשלמת ההתאמות הנדרשות מהבנק . ף וספקים נוספים"הנושאים מטופלים על ידי הבנק בשיתוף מת. משאבים

  .לצרכי המשתמשים ולצרכי הלקוחות וכן בשיפור והטמעת בקרות נדרשות בתהליכי העבודה החדשים

לא נרשמו אירועים המעידים על פגיעה משמעותית בהיקף השירותים שמספק הבנק ללקוחותיו או ,  למועד הדווחנכון

  .בהיקף המידע המשמש את הנהלת הבנק

מנהל אבטחת ,  את מר מיכאל זגרסון2010 להוראות ניהול בנקאי תקין מינה הבנק בחודש יולי 357בהתאם להוראה 

  .על אבטחת המידע בבנקהמידע בבנק הבינלאומי כממונה 
 טרם ושירותים נוספים  את עלות שירותי המיחשוב ואבטחת המידע יםהמסדירף ועם הבנק הבינלאומי "הסכמים עם מת

ו בהתאם למספר עקרונות שעלו  שנתקבלים נכללה הפרשה בגין עלות השירות2010שנת לבדוחות הכספיים  .נחתמו
  .מ מתקדם  מתנהל בין הצדדים"מו .ף ועם הבנק הבינלאומי"מ ובתאום עם מת"במו
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  )3המשך ( התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות – 17באור 

  
  הסכמים מהותיים

  
 זכה הבנק פעם נוספת במכרז למתן אשראי ושירותים בנקאיים לעובדי מערכת הביטחון שקיים 2008בחודש דצמבר 

אוכלוסייה הכוללת את אנשי , י לעובדי מערכת הביטחוןהתנאים למתן אשרא, בין היתר, במכרז נקבעו. משרד הביטחון

יחידות הסמך של משרד הביטחון וגימלאיהן ואת , עובדי משרד הביטחון וגימלאיו, אזרחים עובדי צהל, הקבע וגמלאי צהל

  .הזכאים לקיצבאות שיקום

 ודמי השכירות שישולמו בגין ל"נכללו גם הזכויות להפעלת סניפי בנק במחנות צה, ללא התמחרות אך כחלק מתנאי המכרז

  .2009 שנים החל מחודש יוני 7 -תקופת ההסכם על פי המכרז הינה ל. השימוש במתקנים אלו

כי הבנק יעמיד הלוואות לאוכלוסייה שצוינה לעיל בהתאם להפניות שיפנה משרד הביטחון ובתנאי , בין היתר, במכרז נקבע

ד הביטחון ישלם לבנק או יקבל ממנו את ההפרש בין הריבית שישלם משר, על פי תנאי המכרז. ריבית שיקבעו על ידו

מרווח הבנק בגין ההלוואות שיינתנו במסגרת המכרז . הלקוח ובין הריבית שהציע הבנק במכרז לגבי כל סוג של הלוואות

  .נמוך מהמרווח בגין הלוואות רגילות

לותו בקרב אוכלוסיית המכרז והגדלת חלקו הזכייה במכרז תאפשר לבנק הזדמנויות עסקיות נוספות להרחבת פעי

  . באוכלוסיות נוספות
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   יתרות לסוף השנה– מכשירים פיננסיים נגזרים –א 17באור 
  
  
הבנק חשוף לשינויים בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים ולסיכוני נזילות הנובעים משינויים בשעורי הריבית ומשינויים  )1

  .ערי מטבעבש
כחלק מן האסטרטגיה הכוללת של הבנק לניהול רמת החשיפה לשינויים בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים יש לבנק  

  .מכשיר פיננסי מיועד וכשיר לגידור וכן מכשירים נגזרים שונים שאינם מיועדים ליחס גידור כשיר
. שינויים בשוויו ההוגן נרשמים באופן שוטף בדוח רווח והפסדנרשם לפי שווי הוגן ו, נגזר שאינו מיועד ליחס גידור כשיר )2

 .אופציות על מטבע ועיסקות החלפת ריבית, FORWARDבין המכשירים נכללות עסקות מטבע 
הבנק מעריך אם , לגבי כל חוזה. ייתכן והבנק יתקשר בחוזה שבפני עצמו אינו מכשיר נגזר אך הוא מכיל נגזר משובץ )3

ם של הנגזר המשובץ קשורים באופן ברור והדוק לאלה של החוזה המארח וקובע אם מכשיר נפרד עם המאפיינים הכלכליי
כאשר נקבע שהנגזר המשובץ בעל . אותם תנאים כשל המכשיר המשובץ היה מקיים את ההגדרה של מכשיר נגזר

וכן שמכשיר נפרד עם אותם , חמאפיינים כלכליים שאינם קשורים באופן ברור והדוק למאפיינים הכלכליים של החוזה המאר
נגזר משובץ שהופרד . הנגזר המשובץ מופרד מהחוזה המאחר ומטופל כנגזר בפני עצמו, תנאים היה כשיר כמכשיר נגזר

כאשר החוזה המארח נמדד לפי שווי הוגן ושינויים בשווי ההוגן שלו מדווחים באופן . מוצג במאזן יחד עם החוזה המארח
או כאשר הבנק אינו יכול לזהות ולמדוד באופן מהימן נגזר משובץ לצורך הפרדה מהחוזה שוטף בדוח רווח והפסד 

 .החוזה בשלמותו נרשם במאזן לפי שווי הוגן, המארח
המגדר חשיפה לשינוי בשווי הוגן של הנכס , השינוי בשווי ההוגן של הנגזר. הבנק ייעד נגזר מסויים כגידור שווי הוגן )4

כמו גם השינוי בשווי ההוגן של הפריט המגודר שניתן לייחס אותו לסיכון , ף בדוח רווח והפסדמוכר באופן שוט, שגודר
  .המגודר

את מטרת ניהול הסיכונים באמצעות יצירת , הבנק מתעד בכתב את יחס הגידור בין המכשיר המגדר לבין הפריט המגודר 
סקה אשר יועדו כפריט המגודר וציון של האופן שבו ההתחייבות והעי, התיעוד כולל זיהוי ספציפי של הנכס. יחס הגידור

הבנק העריך את האפקטיביות של יחסי הגידור בתחילת . המכשיר מגדר צפוי לגדר את הסיכונים הקשורים לפריט המגודר
 .הגידור והוא עושה כן על בסיס מתמשך בהתאם למדיניות ניהול הסיכונים שלו

 :ך כאשרהבנק יפסיק חשבונאות גידור מכאן ואיל )5
 .יקבע שהנגזר אינו אפקטיבי עוד בקיזוז השינויים בשווי ההוגן או תזרימי המזומנים של פריט מגודר. א
 .יבוטל או ימומש, ימכר, הנגזר יפקע. ב
 .ההנהלה תבטל את הייעוד של הנגזר כמכשיר מגדר. ג
  

הנגזר ימשיך להירשם , וי הוגן אפקטיביכאשר חשבונאות גידור מופסקת כיוון שנקבע שהנגזר אינו כשיר עוד כגידור שו
  .במאזן לפי שוויו ההוגן אך הנכס או ההתחייבות המגודרים לא יותאמו עוד בגין שינויים בשווי ההוגן

  
הנקבעים על ידי מנהל הסיכונים , מתבססים על שיעורי הריבית, חישובי השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים הנגזרים

וכן על מחירים בשוק , )ריבית סיטונאית(הנזילות והסחירות הקיימת בשוק המקומי ,  השוקבהתחשב במחירי, של הבנק
מכשירים כגון עיסקות (במרבית המכשירים הפיננסיים הנגזרים . העולמי כפי שהם משתקפים במערכי המסחר והבקרה

FORWARD , עיסקותIRS (החישוב מתבצע . י מהםמחושב השווי ההוגן על פי מודל של הוון תזרים המזומנים הצפו
  .תוצאות חישוביהן נבדקות באופן מדגמי על ידי גורם בלתי תלוי, ברובו במערכות ממוכנות

מתבסס , השווי ההוגן של אופציות ובכללן אלו שנעשו זו מול זו, כעיקרון אין לבנק חשיפה מהותית בגין אופציות ואולם
הריבית והמדדים ,  מהתנודתיות הגלומה בשערי החליפין והוא מושפעBlack and Scholesברובו הגדול על מודל 

 שקל ונתוני התנודתיות של שערי -ח"נתוני התנודתיות של שערי החליפין מט. הרלוונטיים לאופציה שהבנק רכש או כתב
ות חישוב השווי ההוגן מתבצע במערכ. ח נקבעים על פי הנתונים הנגזרים משוקי הכספים הבינלאומיים" מט- ח"החליפין מט

יתרת מכשירים פיננסיים נגזרים . תוצאות החישוב נבדקות באמצעות מערכת נוספת על ידי גורם בלתי תלוי, ממוכנות
  .אינה מהותית, כולם מכשירים מסוג אופציות גלומות בפקדונות, מורכבים שאין להם שוק סחיר
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  פרעוןסיכוני אשראי ומועדי ,  היקף–פעולות במכשירים נגזרים  - ב17באור 
  
  היקף הפעילות. א
  

1. סכום נקוב של מכשירים פיננסיים נגזרים
חוזים בגיןחוזיחוזי ריבית

מניותמטבע חוץאחרשקל מדד

א. נגזרים מגדרים (1)
Swaps-327.8--
--327.8-סך הכל

מתוך זה חוזי החלפת שיעורי ריבית 

(Swaps) בהם התאגיד הבנקאי 

--327.8-הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע
1,2ALM ב. נגזרים

Forward 101.6100.01,157.9חוזי-
Swaps-50.0--
-101.6150.01,157.9סך הכל

מתוך זה חוזי החלפת שיעורי ריבית 

(Swaps) בהם התאגיד הבנקאי 

50.0-הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע
ג. נגזרים אחרים (1)

חוזי אופציה אחרים

21.6828.8--אופציות שנכתבו
21.6828.8--אופציות שנקנו

43.21,657.6--סך הכל

-0.1--ד. חוזי החלפת מטבע חוץ ספוט
101.6477.81201.21,657.6סך הכל

2. שווי הוגן ברוטו של מכשירים נגזרים
חוזים בגיןחוזיחוזי ריבית

מניותמטבע חוץאחרשקל מדד

א. נגזרים מגדרים (3)
--0.1-שווי הוגן ברוטו חיובי
--33.8-שווי הוגן ברוטו שלילי

3,2ALM ב. נגזרים

-0.40.24.2שווי הוגן ברוטו חיובי
-0.23.912.3שווי הוגן ברוטו שלילי
ג. נגזרים אחרים (3)
0.37.7--שווי הוגן ברוטו חיובי
0.37.7--שווי הוגן ברוטו שלילי

0.40.34.57.7סך הכל שווי הוגן ברוטו חיובי
0.237.712.67.7סך הכל שווי הוגן ברוטו שלילי

31 בדצמבר 2010

  
  
  

  .החלפת מטבע חוץ ספוטנגזרי אשראי וחוזי למעט ) 1(
  . אשר לא יועדו ליחסי גידור, חייבויות של הבנקנגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההת) 2(
  .למעט נגזרי אשראי) 3(
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  )1המשך (סיכוני אשראי ומועדי פרעון ,  היקף–פעולות במכשירים נגזרים  - ב17באור 
  
  )1המשך (היקף הפעילות . א
  

חוזים בגיןחוזיחוזי ריבית

מניותמטבע חוץאחרשקל מדד

1. סכום נקוב של מכשירים פיננסיים נגזרים
א. נגזרים מגדרים (1)

Swaps-316.1--
--316.1-סך הכל

מתוך זה חוזי החלפת שיעורי ריבית 

(Swaps) בהם התאגיד הבנקאי 

--316.1-הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע
1,2ALM ב. נגזרים

Forward 50.1-1,252.1חוזי-
Swaps-50.0--
-50.150.01,252.1סך הכל

מתוך זה חוזי החלפת שיעורי ריבית 

(Swaps) בהם התאגיד הבנקאי 

50.0-הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע
ג. נגזרים אחרים (1)

חוזי אופציה אחרים

78.6584.3--אופציות שנכתבו
73.8584.3--אופציות שנקנו

152.41,168.6--סך הכל
-14.5--ד. חוזי החלפת מטבע חוץ ספוט

50.1366.11419.01,168.6סך הכל
2. שווי הוגן ברוטו של מכשירים נגזרים

חוזים בגיןחוזיחוזי ריבית

מניותמטבע חוץאחרשקל מדד

א. נגזרים מגדרים (3)
--23.2-שווי הוגן ברוטו שלילי

3,2ALM ב. נגזרים

-0.4-4.6שווי הוגן ברוטו חיובי
-3.610.7-שווי הוגן ברוטו שלילי
ג. נגזרים אחרים (3)
0.89.6--שווי הוגן ברוטו חיובי
1.09.6--שווי הוגן ברוטו שלילי

0.4-5.49.6סך הכל שווי הוגן ברוטו חיובי
26.811.79.6-סך הכל שווי הוגן ברוטו שלילי

31 בדצמבר 2009*

  
  
  .למעט נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ ספוט) 1(
  . אשר לא יועדו ליחסי גידור, נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק) 2(
  .למעט נגזרי אשראי) 3(
  
 לפי צד 2009ש יתרות ערך נקוב של מכשירים פיננסיים נגזרים לשנת בהתאם להוראות המפקח על הבנקים הוצגו מחד *

  .הנכסים
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  )2המשך (סיכוני אשראי ומועדי פרעון ,  היקף–פעולות במכשירים נגזרים  - ב17באור 
  
  סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים לפי צד נגדי לחוזה. ב
  

סך הכלאחריםבנקיםבורסה

שווי הוגן ברוטו חיובי של מכשירים 

0.911.40.612.9נגזרים
יתרות מאזניות של נכסים הנובעים 

0.911.40.612.9ממכשירים נגזרים (1)
172.46.9179.3-סיכון אשראי חוץ מאזני בגין נגזרים (2)
סך כל סיכון האשראי בגין מכשירים 

0.9183.87.5192.2נגזרים

סך הכלאחריםבנקיםבורסה

שווי הוגן ברוטו חיובי של מכשירים 

8.05.12.315.4נגזרים
יתרות מאזניות של נכסים הנובעים 

8.05.12.315.4ממכשירים נגזרים (1)
163.515.4178.9-סיכון אשראי חוץ מאזני בגין נגזרים (2)
סך כל סיכון האשראי בגין מכשירים 

8.0168.617.7194.3נגזרים

31 בדצמבר 2010

31 בדצמבר 2009*

  
  
 15.4 – 2009 בדצמבר 31ביום  (ח"ש מיליון 12.9  מזה יתרה מאזנית של מכשירים נגזרים העומדים בפני עצמם בסך)1(

  ).ח"שמיליון 
כפי שחושב לצורך ) לרבות בגין מכשירים נגזרים עם שווי הוגן שלילי(ץ מאזני בגין מכשירים נגזרים סיכון אשראי חו) 2(

  . מגבלות על חבות של לווה
  
 לפי צד 2009בהתאם להוראות המפקח על הבנקים הוצגו מחדש יתרות ערך נקוב של מכשירים פיננסיים נגזרים לשנת * 

  .הנכסים
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  )3המשך (סיכוני אשראי ומועדי פרעון ,  היקף–ות במכשירים נגזרים פעול - ב17באור 
  
   סכומים נקובים–פרוט מועדי פרעון . ב
  
 

      

 2010צמבר  בד31  

 
עד שלושה 

 חודשים

מעל 
שלושה 
חודשים 
 ועד שנה

מעל שנה 
ועד חמש 

 שנים
מעל חמש 

 סך הכל שנים
      חוזי ריבית

 101.6 - - 50.0 51.6 שקל מדד-
 477.8 237.8 140.0 100.0 - אחר-

 1,201.2 - 12.5 36.8 1,151.9 חוזי מטבע חוץ
 1,657.6 - 82.4 5.7 1,569.5 חוזים בגין מניות

 3,438.2 237.8 234.9 192.5 2,773.0 סך הכל
      
 *2009 בדצמבר 31 
  

 
עד שלושה 

 חודשים

מעל 
שלושה 
חודשים 
 ועד שנה

מעל שנה 
ועד חמש 

 שנים
מעל חמש 

 סך הכל שנים
      חוזי ריבית

 50.1 - - 50.1 - שקל מדד-
 366.1 366.1 - - - אחר-

 1,419.0 - 3.6 100.9 1,314.5 חוזי מטבע חוץ
 1,168.6 - 46.5 5.0 1,117.1 חוזים בגין מניות

  
  
  
 לפי צד 2009בהתאם להוראות המפקח על הבנקים הוצגו מחדש יתרות ערך נקוב של מכשירים פיננסיים נגזרים לשנת *

  .הנכסים
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  יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים –ג 17באור 
  
  ערכת שווי הוגן של מכשירים פיננסייםמידע בדבר ה. א
  

שווי הוגן נאמד , לפיכך. מכיוון שלא קיים שוק פעיל בו הם נסחרים" מחיר שוק"לרוב המכשירים הפיננסיים בבנק אין 
כגון ערך נוכחי של תזרים מזומן עתידי המהוון בריבית ניכיון בשיעור , באמצעות מודלים מודלים  מקובלים לתמחיר

  . הסיכון הגלומה במכשיר הפיננסי וערכו נאמד ליום הדיווח בלבדהמשקף את רמת
עבור רוב , לכן. אומדן השווי ההוגן באמצעות הערכת תזרים מזומן עתידי וקביעת שיעורי ריבית הניכיון הוא סובייקטיבי

 הפיננסי ביום המכשירים הפיננסיים הערכת שווי הוגן שלהלן אינה מהווה בהכרח אינדיקציה לשווי מימוש של המכשיר
הערכת שווי הוגן נערכה לפי שיעורי הריבית שהיו תקפים למועד הדיווח מבלי לקחת בחשבון את התנודתיות של . הדיווח

  .שעורי הריבית
בעיקר דברים אמורים לגבי . תחת הנחת שיעורי ריבית אחרים יתקבלו ערכי שווי הוגן שיכול שיהיו שונים באופן מהותי

בקביעת ערכי השווי ההוגן לא הובאו בחשבון עמלות , בנוסף. ריבית קבועה או שאינם נושאים ריביתמכשירים פיננסיים ב
הפער בין היתרה במאזן לבין , יותר מכך. אגב הפעילות העסקית וכן אינם כוללים השפעות מס, שיתקבלו או שישולמו

  .חזיק את המכשיר הפיננסי עד לפרעוןמכיוון שברוב המקרים עשוי הבנק לה, יתרות השווי ההוגן יתכן ולא ימומש
בשל הקשת הרחבה של , כמו כן. כי אין בנתונים הכלולים בבאור זה כדי להצביע על שווי הבנק, בשל כל אלו יש להדגיש

יש , ובהעדר כללים אובייקטיביים מחייבים ליישום במהלך ביצוע הערכת שווי הוגן, טכניקות הערכה ואומדנים אפשריים
  .ריכת השוואות ערכי שווי הוגן בין בנקים שוניםלהיזהר בעת ע

  
  השיטות וההנחות העיקריות לצורך אומדן שווי הוגן של מכשירים פיננסיים. ב
  
נאמד לפי שיטת הערך הנוכחי של תזרימי מזומן עתידיים מנוכים ,  השווי ההוגן של יתרת אשראי לציבור- אשראי לציבור) 1

  :בשיעור ניכיון כמפורט להלן
ואלו חולקו לקבוצות , החל משנת הדוח הבאה, י מזומנים העתידיים נפרסו לתקבולים שנתיים מצרפיים ועוקביםתזרימ

  .קבוצות אלו חולקו לרמות שונות של סיכון אשראי. 'בסיב הצמדה וכו, סוג ריבית, בעלות מאפיינים דומים כגון סוג לקוח
מת נעשה על בסיס הריבית הממוצעת המקובלת בבנק הוון התזרימים בכל אחת מהשנים הנכללות בקבוצה המסויי

סכומים המיועדים לויתור , כגון הלוואות הסדר לפריסת חובות(אשראי ללווים בסיכון גבוה . בעסקאות דומות במועד הדיווח
יפיות ההפרשות הספצ. הוונו לפי שיעור הריבית בגבוה ביותר הנהוג בבנק ביום הדיווח) 'בהתמלא תנאי פרעון מסוימים וכו

ההפרשה הנוספת והכללית לא נוכתה מיתרות האשראי לצורך . לחובות מסופקים נוכו מתזרימי המזומנים העתידיים
  .חישוב תזרים המזומנים בהערכת השווי

ההשפעה החזויה של פרעונות כאלה על השווי ההוגן אינה . בחישוב השווי ההוגן לא נכללו הנחות של פרעונות מוקדמים
  .חד משמעית

 . לפי שווי הוגן- ניירות ערך סחירים )2
לפי שיעורי ריבית שבהם הבנק ביצע עסקאות דומות , מצרפיים,  בשיטת היוון תזרימי מזומן עתידיים-פקדונות בבנקים) 3

 .במועד הדיווח
 מגייס לפי שיעור ריבית בו הבנק, מצרפיים,  בשיטת היוון תזרימי מזומן עתידיים- וכתבי התחייבות נדחים, פקדונות) 4

 .או בהנפקת אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים דומים, פקדונות דומים
לתקופה מקורית של עד שלושה ) למעט מכשירים פיננסיים נגזרים ומכשירים פיננסיים סחירים(מכשירים פיננסיים ) 5

בסיכוני אשראי ובמרווח כפוף לשינויים ,  היתרה במאזן מהווה קירוב לשווי הוגן-חודשים ומכשירים בריבית שוק משתנה
 .הבנק

 השווי -מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים בהם היתרה מייצגת סיכון אשראי וכן התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות) 6
 .ההוגן הוערך בהתאם לעמלות בעסקאות דומות במועד הדיווח

ים המשמשים את הבנק בפעילותו השוטפת  הוערכו לפי מודל- מכשירים פיננסיים נגזרים שאינם נסחרים בשוק פעיל) 7
 .והלוקחים בחשבון את הסיכונים הגלומים במכשיר הפיננסי
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  )1המשך ( יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים –ג 17באור 
  
  יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים. ג
  

שווישווי

הוגןסה"כ(2)(1)הוגןסה"כ(2)(1)

נכסים פיננסים

3,489.13,489.13,493.7    -   2,850.02,850.02,863.6    -   מזומנים ופקדונות בבנקים
*1,185.0*41.91,185.0*1,840.7123.41,964.11,967.21,143.1ניירות ערך

1,120.78,954.510,075.210,227.11,072.98,315.59,388.49,547.5אשראי לציבור
1.91.91.9    -   13.013.013.0    -   אשראי לממשלה

8.466.074.474.45.771.076.776.7נכסים פיננסיים אחרים

2,969.812,006.914,976.715,145.22,221.711,919.414,141.114,304.8סך כל הנכסים הפיננסיים
התחייבות פיננסיות

3,013.38,596.011,609.311,664.22,688.18,725.911,414.011,613.8פקדונות הציבור
97.497.497.4    -   522.9522.9522.9    -   פקדונות מבנקים

188.2188.2188.2    -   246.8246.8246.8    -   פקדונות הממשלה
546.7546.7561.9    -   557.6557.6617.8    -   כתבי התחייבות נדחים

53.71,243.41,297.11,297.141.51,173.21,214.71,214.7התחייבויות פיננסיות אחרות

3,067.011,166.714,233.714,348.82,729.610,731.413,461.013,676.0סך כל ההתחייבויות הפיננסיות

31 בדצמבר 312009 בדצמבר 2010
יתרה במאזןיתרה במאזן

  
  .סווג מחדש*
  

  :הערות
  
  .מכשירים פיננסיים שבהם היתרה היא אומדן לשווי הוגן) 1(
. מכשירים פיננסיים אחרים) 2(
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   צדדים קשורים– 18באור 
  יתרות. א

(7)(8)(7)(8)(7)(8)(7)(8)(7)(8)
נכסים

49.6432.838.138.1    -       -       -       -   88.7544.7מזומנים ופקדונות בבנקים
    -       -   2.42.4    -       -       -       -       -       -   ניירות ערך

    -       -   0.70.81.473.8    -       -       -       -   אשראי לציבור
    -       -   2.52.5    -       -       -       -   10.527.3נכסים אחרים

התחייבות

    -       -   4.16.053.8259.8    -       -   3.333.4פקדונות הציבור
    -       -   80.3276.0    -       -       -       -   135.8474.7פקדונות מבנקים

    -       -   234.4234.4    -       -       -       -       -       -   כתבי התחייבות נדחים
    -       -   0.70.7    -       -       -       -   78.291.8התחייבויות אחרות

    -       -       -       -       -       -       -       -   377.8377.8מניות (כלול בהון העצמי) (9)
סיכון אשראי 

    -       -   0.60.633.640.8    -       -       -       -    בסעיפים חוץ מאזניים (10)

ומנהל כללי ( 4) אחרים ( 3) בעלי שליטה ( 2) 
בעת שנעשתה העסקה בעלי מניות

31 בדצמבר 2010

אחרים ( 6) 
דירקטורים

בעלי ענין ( 1) 

אחרים ( 5) 

מי שהיה בעל ענין

  
  

(7)(8)(7)(8)(7)(8)(7)(8)(7)(8)
נכסים

*36.1*47.3147.336.1    -       -       -       -   142.5542.5מזומנים ופקדונות בבנקים
    -       -   2.42.4    -       -       -       -       -       -   ניירות ערך

    -       -   0.81.42.816.8    -       -       -       -   אשראי לציבור
    -       -   0.50.5    -       -       -       -   2.72.7נכסים אחרים

התחייבות

    -       -   4.613.19.414.90.50.634.2241.9פקדונות הציבור
    -       -   49.1149.3    -       -       -       -   3.6150.0פקדונות מבנקים

    -       -   227.3229.2    -       -       -       -       -       -   כתבי התחייבות נדחים
    -       -   0.80.8    -       -       -       -   5.35.8התחייבויות אחרות

    -       -       -       -   347.6347.630.230.2מניות (כלול בהון העצמי) (9)
סיכון אשראי 

    -       -   1.11.242.956.0    -       -       -       -    בסעיפים חוץ מאזניים (10)

31 בדצמבר 2009
מי שהיה בעל עניןבעלי ענין ( 1) 

בעת שנעשתה העסקהדירקטורים

אחרים ( 6)  אחרים ( 5) ומנהל כללי ( 4) אחרים ( 3) בעלי שליטה ( 2) 
בעלי מניות

  
  
               .    סווג מחדש* 

.215ראה עמוד 215עד  213הערות לעמודים 
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  )1המשך ( צדדים קשורים– 18באור 
  
  תמצית תוצאות עסקיות עם בעלי עניין וצדדים קשורים. ב
  

בעלי שליטה 

אחרים (3)(2)

דירקטורים 

ומנהל כללי 

אחרים (5)(4)

רווח מפעילות מימון לפני 

(12.2)          --6.4הפרשה לחובות מסופקים (ד)

4.1          --47.5הכנסות תפעוליות ואחרות

-4.1--הוצאות תפעוליות ואחרות

בעלי שליטה 

אחרים (3)(2)

דירקטורים 

ומנהל כללי 

אחרים (5)(4)

רווח מפעילות מימון לפני 

(19.7)-(0.1)4.6הפרשה לחובות מסופקים (ד)

0.7-          -0.1הכנסות תפעוליות ואחרות

-3.9          -5.4הוצאות תפעוליות ואחרות

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2010
בעלי ענין (1)

בעלי מניות

בעלי ענין (1)
לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2009

בעלי מניות

  
  
  הטבות לבעלי עניין. ג
  

דירקטורים ומנהל כללי (4)
20102009

שכר לבעל ענין שמועסק בבנק

1.81.5סך ההטבות
11מספר מקבלי ההטבות

שכר לחברי דירקטוריון שאינם מועסקים בבנק

2.32.4סך ההטבות
1916מספר מקבלי ההטבות

בעלי ענין (1)

  
  

  .215 ראה עמוד 215 עד 213הערות לעמודים 
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  )2המשך  ( צדדים קשורים– 18באור 
  
בעסקאות של הבנק וחברות מוחזקות עם בעלי עניין ) לפני הפרשה לחובות מסופקים(תוצאות מפעולות מימון . ד

  וצדדים קשורים
  

201020092008
בגין נכסים

4.51.86.8מפקדונות בבנקים
0.2(0.1)0.4מאשראי לציבור
    -   מנכסים אחרים

בגין התחייבויות

(4.5)(0.6)(0.5)על פקדונות הציבור
(1.8)(4.3)(1.5)על פיקדונות מבנקים

(10.5)(18.7)(14.9)על כתבי התחייבות נדחים

אחרות

(13.9)6.26.7הכנסות (הוצאות) מימון אחרות
סך כל התוצאות מפעולות מימון לפני

  (23.7)(15.2)(5.8)הפרשה לחובות מסופקים
  
  סות והוצאות מימוןהכנ. ה
  

נעשו באותם תנאים אשר היו מתקיימים לו נעשו עסקאות אלה עם , הכנסות והוצאות מימון על בעלי עניין וצדדים קשורים
  .מי שאינו צד קשור

  
  18הערות לבאור 

      
 -א" לחוק ניירות ערך התשנ1בתאגיד בסעיף " בעל ענין"להגדרת ) 1( כמשמעותם בפיסקה -בעל ענין) 1(

1968.      
     . כהגדרתו בחוק ניירות ערך-בעל שליטה ) 2(
 מי שראשי למנות דירקטור  ,  או יותר מהון המניות המונפק של הבנק או מכוח ההצבעה בו5%- מי שהחזיק ב) 3(

    .אחד או יותר מהדירקטורים של הבנק או את המנהל הכללי
      .לרבות בני זוגם וקטיניהם) 4(
 או יותר 25%או רשאי למנות ,  או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה בו25%ל תאגיד שבעל ענין מחזיק כול) 5(

 .מהדירקטורים שלו
  או רשאי למנות,  או יותר מהון המניות המונפק דלו או מכוח ההצבעה בו10%שהבנק מחזיק בו , תאגיד. א) 6(
   . למנות את המנהל הכללי שלו או יותר מהדירקטורים שלו או רשאי10%     

  או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או מהסמכות 25%תאגיד שצד קשור מחזיק בו  .      ב
      .למנות דירקטורים     

           .יתרה לתאריך המאזן) 7(
 .ליום הדיווח כשהן צמודות למדד, ופי חודשים וזאת על בסיס יתרות שהיו בכל ס-היתרה הגבוהה ביותר במשך השנה ) 8(
      .החזקות בעלי ענין וצדדים קשורים בהון הבנק) 9(
  .שחושב לצורך מגבלות החבות של לווה בודד, סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי) 10(
  
  

  
  
  



  

  

  
                                                                                                               2010דין וחשבון לשנת    
 

216

  )לפני הפרשה לחובות מסופקים( רווח מפעולות מימון – 19באור 
  :ההרכב

201020092008

א. בגין נכסים(1)
446.5415.5555.3מאשראי לציבור

33.531.744.8מפקדונות בבנק ישראל וממזומנים
(38.3)6.437.3מפקדונות בבנקים

20.064.696.1מאגרות חוב
506.4549.1657.9סך הכל בגין נכסים
ב. בגין התחייבויות

(287.9)(186.1)(54.9)על פקדונות הציבור
(1.6)(0.4)0.1על פקדונות הממשלה

(0.2)   -      -   על פקדונות מבנק ישראל
(0.2)(1.6)7.7על פקדונות מבנקים

(49.2)(47.7)(44.3)על כתבי התחייבות נדחים 
(339.1)(235.8)(91.4)סך הכל בגין התחייבויות

ג. בגין מכשירים נגזרים ופעולות גידור

(ALM (2 25.9(30.6)(79.5)הוצאות נטו בגין מכשירים נגזרים
0.53.46.2הכנסות  נטו בגין מכשירים נגזרים אחרים

32.1(27.2)(79.0)סך הכל בגין מכשירים נגזרים ופעולות גידור
ד. אחר

5.35.65.1עמלות מעסקי מימון
18.460.72.7רווח ממימוש ניירות ערך זמינים למכירה, נטו

0.40.20.4התאמה לשווי שוק של נייירות ערך למסחר 
10.016.516.0גביית ריבית מחובות בעייתיים

6.24.56.6הכנסות מימון אחרות
(4.3)(3.4)(2.4)הוצאות מימון אחרות

37.984.126.5סך הכל אחר

סך כל הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות 

373.9370.2377.4מסופקים
(2.5)(0.9)(4.8)מזה: הפרשי שער, נטו

ה. פרוט תוצאות הפעילות בהשקעות באגרות חוב

הכנסות מימון על בסיס צבירה מאגרות חוב:

   -   4.30.1מוחזקות לפידיון
14.762.595.6זמינות למכירה (3)

1.02.00.5למסחר
20.064.696.1סך הכל כלול ברווח מפעולות מימון בגין נכסים

18.460.72.7רווחים ממכירת אגרות חוב זמינות למכירה
0.40.20.4התאמה לשווי שוק של ניירות ערך למסחר

18.860.93.1סך הכל, כלול בהכנסות מימון אחרות
38.8125.599.2סך הכל מהשקעות באגרות חוב

ו. פרוט ההשפעה נטו של מכשירים נגזרים מגדרים על הרווח מפעילות מימון

(43.1)3.8(24.5) הוצאות מימון בגין נכסים (סעיף א) 

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר

  
  
  .כולל מרכיב אפקטיבי ביחסי הגידור) 1(
  .ו ליחסי גידוראשר לא יועד, מכשירם נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק) 2(
  ).זהה – 2009שנת . (ח"שמיליון  5.3 כולל הפרשה לירידת ערך בסך) 3(
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   עמלות תפעוליות– 20באור 
  :ההרכב

 

  בדצמבר 31 לשנה שנסתיימה ביום     
  2010   2009   2008 
       

 57.6   61.4   57.6   ניהול חשבון
 39.6   28.7   28.3   כרטיסי אשראי

 59.9   84.8   77.8   פעילות בניירות ערך 
 4.1   5.8   8.9   עמלות הפצת מוצרים פיננסיים

 2.8   1.9   0.8   תפעול ונאמנות לגופים מוסדיים,ניהול
 26.3   25.7   23.5   טיפול באשראי
 10.9   11.5   9.8   הפרשי המרה

 2.5   2.6   2.7   פעילות סחר חוץ

   הכנסות נטו משירות תיקי אשראי
               

-            -     0.7 

 5.6   6.2   5.7   עמלות אחרות

 210.0   228.6   215.1   סך  כל העמלות התפעוליות

  
  

   הכנסות אחרות– 21באור 
  :ההרכב

  

201020092008

            -1.98.0רווחים מקופות פיצויים
0.80.60.6אחרות

2.78.60.6סך כל ההכנסות האחרות

 לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר

  
  

   משכורות והוצאות נלוות– 22באור 
  :ההרכב

  

201020092008

190.3171.8167.3משכורות
47.240.841.7ביטוח לאומי ומס שכר

29.730.232.8פיצויים, פנסיה, תגמולים, קרן השתלמות וחופשה
7.77.56.1הוצאות פרישה מרצון
6.66.46.0הוצאות נלוות אחרות

281.5256.7253.9סך כל המשכורות וההוצאות הנלוות

 לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר
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   הוצאות אחרות– 23באור 
  :ההרכב

  

201020092008

79.977.071.9עיבוד נתונים
15.215.415.2תקשורת

18.913.112.8שווק ופרסום
2.92.72.9משרדיות

0.81.73.0כיסוי נזקי לקוחות
3.84.65.5שירותים מקצועיים

1.31.72.2הדרכה והשתלמויות עובדים
1.30.41.5ביטוח

4.53.34.9עמלות
2.42.41.6שכר דירקטורים

6.3*6.15.6אחרות
137.1127.9127.8סך כל ההוצאות האחרות

 לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר

  
  סווג מחדש*
  

  
  
  

   הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות– 24באור 
  

201020092008

26.861.635.2מסים שוטפים בגין שנת החשבון
(3.7)0.7(1.9)מסים שוטפים בגין שנים קודמות

24.962.331.5סך כל המסים השוטפים

3.4(12.4)(3.7)מסים נדחים בגין שנת החשבון
    -  3.1    -  מסים נדחים בגין שנים קודמות

3.4(9.3)(3.7)סך כל המסים הנדחים

21.253.034.9סך הכל

 לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר
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  )1המשך(הרווח מפעולות רגילות פרשה למסים על  ה– 24באור 

  
אילו הרווח מפעולות רגילות היה מתחייב במס לפי שיעור המס הסטטוטורי ,  התאמה בין סכום המס התאורטי שהיה חל.ב

  :כפי שנזקפה בדוח רווח והפסד, ובין ההפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות, החל על בנק בישראל
  

סכום 

שיעורוסכום המסשיעורוסכום המסשיעורוהמס

36.80%    -   36.21%    -   35.34%    -   שעור המס החל על בנק בישראל
סכום המס על בסיס שיעור 

19.241.032.0המס הסטטוטורי

מס (חסכון במס) בגין:

שינוי יתרת מסים נדחים 

0.30.55%2.01.77%0.20.23%עקב שינוי בשיעור המס
(4.24%)(3.7)0.70.62%(3.51%)(1.9)מסים בגין שנים קודמות

הפרשה כללית והפרשה 

0.10.11%(0.35%)(0.4)0.10.18%נוספת לחובות מסופקים
3.97.20%9.38.22%6.57.45%הוצאות לא מוכרות*

מסים נדחים בגין נכסים לא 

(0.57%)(0.5)-    -   (0.18%)(0.1)כספיים
0.40.35%0.30.34%(0.55%)(0.3)אחרות

21.239.11%53.046.86%34.940.02%סך כל הוצאות המסים

 לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר
201020092008

  
  
  . כולל השפעת המס בגין גביית חובות מסופקים שהופרשו בשנים קודמות*
  
  שומות סופיות שהוצאו או נחשבות סופיות. ג
  
  .2008ולל שנת המס  לבנק שומות מס סופיות עד וכ-
  .2005 לחברות מאוחדות שומות הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת המס -
  
  :בגין) 7באור (נטו , יתרות מסים נדחים לקבל ועתודה למסים נדחים. ד
  

20102009

11.88.8הפרשה לחופשה ולהוצאות נלוות שטרם שולמו
7.46.5הפרשה לפיצויי פיטורין ופרישה מוקדמת שטרם הופקדה

0.81.0מהתאמת נכסים לא כספיים בני פחת
20.016.3

31 בדצמבר
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  )2 המשך(הרווח מפעולות רגילות  הפרשה למסים על – 24באור 

  
  
  חקיקה בנושא מסים על ההכנסה. ה
  

, בין היתר, אשר קבע, 2005-ה"התשס, )147' מס(עבר בכנסת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה , 2005 ביולי 25יום ב
  .  ואילך2010 בשנת המס 25%-להפחתה הדרגתית של שיעור מס החברות עד 

-  ו2009תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים (עבר בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית , 2009 ביולי 14ביום 
 בשנת המס 18%- הפחתה הדרגתית נוספת של שיעור מס החברות עד ל, בין היתר, אשר קבע, 2009- ט"התשס, )2010
  .  ואילך2016

שיעור ( מס ערך מוסף י ברשומות צומו פורס2010 בדצמבר 14 וביום 2009בדצמבר 31ביום  ,2009לי  ביו1ביום , כמו כן
 -  ו2009בשנת  16% -בעקבותיהם הסתכם שיעור  מס השכר ב,  )הוראת שעה) (רים ומוסדות כספיים"המס על מלכ

  .2011והוא צפוי להסתכם  בשיעור זה עד לתום שנת  2010

החברות המוגדרות כמוסד כספי [שונו שיעורי המס הסטטוטורי החלים על תאגידים בנקאיים  , םבעקבות התיקונים האמורי
, 35.34% -  2010בשנת המס , 36.21% - 2009בשנת המס : שיעורים כדלקמןיסתכמו בוהם ,  ]לפי חוק מס ערך מוסף

 -  2014ת המס בשנ, 32.47% -  2013בשנת המס , 33.33% -2012בשנת המס , 34.48% - 2011המס בשנת 
   .29.00%יחול שיעור מס של ,  ואילך2016 ובשנת המס 30.74% - 2015בשנת המס , 31.60%
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   מידע על מגזרי פעילות– 25 באור
  

  כללי
קוחות החלוקה למגזרי פעילות מבוססת על סוגי ל. מגזרי פעילות עיקריים כמפורט להלןחמישה פעילותו של הבנק סווגה ל

  .או על סוגי מוצרים בכל אחד מן המגזרים
  . מספק מגוון שירותי בנקאות ומוצרים פיננסיים למשקי בית- מגזר בנקאות אישית

 מספק מגוון שירותי בנקאות רב ערוציים ומתקדמים ומוצרים פיננסיים ללקוחות פרטיים בעלי -מגזר הבנקאות הפרטית
  .ותי ייעוץ בהשקעותלרבות שיר, עושר פיננסי בינוני עד גבוה

המנצלים מסגרות אשראי בהיקף של עד ,  מספק שירותי בנקאות ומוצרים פיננסיים לעסקים קטנים-מגזר עסקים קטנים
  .ח” אלפי ש2,250

 אלפי 2,250המנצלים מסגרות אשראי בהיקף של מעל ,  מספק שירותי בנקאות ומוצרים פיננסיים לעסקים-מגזר עסקי
  .ח”ש

 מרכז את ניהול החשיפות של הבנק ותומך בפיתוח ותמחור מוצרים פיננסיים וכן מרכז את פעילות -סימגזר ניהול פיננ
  .הנוסטרו של הבנק

  . כולל בעיקר פעילות יחידות שאין מהוות מגזר ופעילויות לא מוקצות- אחרים והתאמות
  

  :להלן הכללים העיקריים שיושמו בחלוקת תוצאות הפעילות בין המגזרים
  

 מרכזי הרווח המתמקדים בפעילות עם ציבור הלקוחות במסגרת מערך הסניפים של הבנק וחברות הבת -ימוןהכנסות מ
  .שלו בארץ מזוכים בגין המרווח הפיננסי על ההלוואות המועמדות ללקוחות והפקדונות המופקדים על ידי הלקוחות

המחושב כפער בין הריבית ,  הפקדונותהן בצד האשראי והן בצד, הרווח מפעולות מימון כולל את המרווח הפיננסי
המתקבלת או המשולמת לבין מחירי הכסף של הבנק בעת ביצוע העסקה והנגזרים ממשך החיים התואם את תנאי 

תוצאות הפעולות הנובעות מחשיפות מטבע נכללות במסגרת מגזר . האשראי או הפקדון במגזרי ההצמדה הרלוונטיים
  .פעילות פיננסית

ההון העצמי המיוחס חושב על בסיס נכסי הסיכון ( זוכים בגין ריבית על ההון העצמי המיוחס למגזר מגזרי הפעילות מ
של שטרי ההון המיוחסים , )מעבר לעלות גיוס המקורות(, ומחויבים בעלויות המימון העודפות) המשוייכים לכל מגזר

  .למיגזר
  .הההפרשה לחובות מסופקים נזקפת ספציפית למגזר הפעילות בו נוצר

  . נמדדות על בסיס ההכנסה בפועלההכנסות התפעוליות
  :ההוצאות התפעוליות נמדדות כדלהלן

  . נזקף לפי עלות המשרה בפועל- שכר
  .או בשווה ערך הוצאה,  נרשמות לפי ההוצאה בפועל-הוצאות תפעוליות אחרות

עלות .  ומזוהה לחטיבה הנמדדת פעילות המגזרים כוללת זקיפת עלות יחידות המעניקות שירות ישיר-עלויות עקיפות
  .יחידות המעניקות שירות עקיף נזקפת בהתאם למפתח חלוקה מוסכם

  
  . ההפרשה למס על הרווח בכל מגזר חושבה על פי המס האפקטיבי בכל מגזר-מיסים על הכנסה

  
י סיכון שהיו  על בסיס  ההוראות למדידת  נכס2010היתרה הממוצעת של נכסי הסיכון מוצגת  בשנת  – נכסי  סיכון

אין משמעות .1 מחושבת יתרת נכסי הסיכון על פי הוראות באזל 2009בשנת . 2דהיינו הוראות באזל , באותה שנהתקפות 
  .להשוואת היתרות בין השנים
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  )1המשך ( מידע על מגזרי פעילות – 25באור 
  

  2010 בדצמבר 31דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום 
  

בנקאות 

אישית

בנקאות 

פרטית

עסקים 

קטנים

בנקאות 

עסקית

ניהול 

פיננסי

סך הכל 

מאוחד

רווח מפעילות מימון לפני 

הפרשה לחובות מסופקים

174.23.580.994.420.9373.9מחיצוניים
4.20.0(44.8)(11.0)3.248.4בינמיגזרי

הכנסות תפעוליות ואחרות

92.582.627.015.50.2217.8מחיצוניים
------בינמיגזרי

269.9134.596.965.125.3591.7סך ההכנסות
15.30.36.72.4-24.7הפרשה לחובות מסופקים

סך הכל הוצאות תפעוליות 

ואחרות (לרבות פחת)

263.4124.376.837.810.5512.8לחיצוניים
--7.5(7.5)--בינמיגזרי

רווח  מפעולות רגילות לפני 

9.920.917.414.854.2(8.8)מיסים
הפרשה למיסים על הרווח  

3.98.16.85.821.2(3.4)מפעולות רגילות
6.012.810.69.033.0(5.4)רווח נקי

תשואה להון עצמי (אחוז רווח 

3.80%8.23%3.97%12.73%3.87%(0.87%)נקי מההון המשוקלל ברוטו)
5,277.91,139.21,315.61,921.64,604.614,258.9יתרה ממוצעת של נכסים 

5,157.14,944.7900.01,212.51,323.613,537.9יתרה ממוצעת של התחייבויות 
4,828.21,223.61,205.62,071.3548.19,876.8יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

1,345.67,513.1280.63,722.40.012,861.7יתרה ממוצעת של ניירות ערך
יתרה ממוצעת של נכסים 

------אחרים בניהול
א. רווח מפעילות מימון לפני 

הפרשה לחובות מסופקים:

123.113.659.140.4מרווח מפעילות מתן אשראי
48.436.17.83.8מרווח מפעילות קבלת פקדונות

5.92.23.05.4אחר
סך כל הרווח מפעילות מימון 

לפני הפרשה לחומ" ס 

177.451.969.949.6מחיצוניים ובינמיגזרי
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  )2המשך ( מידע על מגזרי פעילות – 25באור 
  

  2009 בדצמבר 31דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום 
  

בנקאות 

אישית

בנקאות 

פרטית

עסקים 

קטנים

בנקאות 

עסקית

ניהול 

פיננסי

סך הכל 

מאוחד

רווח מפעילות מימון לפני 

הפרשה לחובות מסופקים

62.8107.5115.8370.2(44.6)128.7מחיצוניים
0.0(35.9)(58.5)(4.3)15.783.0בינמיגזרי

הכנסות תפעוליות ואחרות

97.690.430.318.70.2237.2מחיצוניים
--*-*---בינמיגזרי

242.0128.888.867.780.1607.4סך ההכנסות
0.012.6(11.5)15.01.47.7הפרשה לחובות מסופקים

סך הכל הוצאות תפעוליות 

ואחרות (לרבות פחת)

243.8118.770.237.511.5481.7לחיצוניים
--*6.3*(6.3)--בינמיגזרי

רווח  מפעולות רגילות לפני 

8.717.235.468.6113.1(16.8)מיסים
הפרשה למיסים על הרווח  

4.410.715.029.153.0(6.2)מפעולות רגילות
4.36.520.439.560.1(10.6)רווח נקי

תשואה להון עצמי (אחוז רווח 

4.06%5.04%8.02%46.33%7.40%(2.19%)נקי מההון המשוקלל ברוטו)
13,640.3*4,811.21,033.21,251.32,065.94,478.7יתרה ממוצעת של נכסים 

13,012.2*4,796.85,254.6825.0965.61,170.2יתרה ממוצעת של התחייבויות 
4,405.3961.81,172.72,313.6775.19,628.5יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

1,091.06,463.3223.83,420.2-11,198.3יתרה ממוצעת של ניירות ערך
יתרה ממוצעת של נכסים 

12.1----12.1אחרים בניהול

א. רווח מפעילות מימון לפני 

הפרשה לחובות מסופקים:

112.013.150.440.8מרווח מפעילות מתן אשראי
26.823.54.31.7מרווח מפעילות קבלת פקדונות

5.61.83.86.5אחר
סך כל הרווח מפעילות מימון 

לפני הפרשה לחומ" ס 

144.438.458.549.0מחיצוניים ובינמיגזרי
  

  
  .סווג מחדש*
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  )3המשך ( מידע על מגזרי פעילות – 25באור 
  

  2008 בדצמבר 31דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום 
  

בנקאות 

אישית

בנקאות 

פרטית

עסקים 

קטנים

בנקאות 

עסקית

ניהול 

פיננסי

סך הכל 

מאוחד

רווח מפעילות מימון לפני 

הפרשה לחובות מסופקים

81.5135.260.4377.4(78.5)178.8מחיצוניים
-(12.8)(86.2)(19.6)133.3(14.7)בינמיגזרי

הכנסות תפעוליות ואחרות:

91.171.330.317.9-210.6מחיצוניים
--*-*---בינמיגזרי

255.2126.192.266.947.6588.0סך ההכנסות
8.30.822.62.90.034.6הפרשה לחובות מסופקים

סך הכל הוצאות תפעוליות 

ואחרות (לרבות פחת)

236.5114.670.134.410.6466.2לחיצוניים
--*6.6*(6.6)--בינמיגזרי

רווח  מפעולות רגילות לפני 

10.410.76.123.037.087.2מיסים
הפרשה למיסים על הרווח  

3.33.82.19.416.334.9מפעולות רגילות
רווח   מפעולות רגילות 

7.16.94.013.620.752.3לאחר מיסים
חלקם של בעלי מניות 

חיצוניים ברווחים של חברות 

(0.1)(0.1)----מאוחדות
7.16.94.013.620.652.2רווח נקי

תשואה להון עצמי (אחוז רווח 

1.62%7.20%3.11%5.31%20.37%6.90%נקי מההון המשוקלל ברוטו)
4,383.0942.01,228.92,221.73,851.712,627.3יתרה ממוצעת של נכסים 

4,156.65,063.1911.7810.11,115.712,057.2יתרה ממוצעת של התחייבויות 
3,988.3871.61,170.42,328.3919.59,278.1יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

1,993.25,922.0211.52,371.2-10,497.9יתרה ממוצעת של ניירות ערך
יתרה ממוצעת של נכסים 

15.3----15.3אחרים בניהול

א. רווח מפעילות מימון לפני 

הפרשה לחובות מסופקים:

88.911.446.036.8מרווח מפעילות מתן אשראי
60.439.711.03.3מרווח מפעילות קבלת פקדונות

14.83.74.98.9אחר
סך כל הרווח מפעילות מימון 

לפני הפרשה לחומ" ס 

164.154.861.949.0מחיצוניים ובינמיגזרי
  

  
  .סווג מחדש*
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   דוחות כספיים של הבנק– 26באור 
  
  מאזן. א
  

20102009
נכסים

2,849.93,489.1מזומנים ופקדונות בבנקים
1,964.11,185.0ניירות ערך

10,075.29,388.4אשראי לציבור 
13.01.9אשראי לממשלה

15.415.0השקעות בחברות מוחזקות
128.0146.9בניינים וציוד

80.7102.1נכסים אחרים
15,126.314,328.4סך כל הנכסים

התחייבויות והון

11,625.411,429.6פקדונות הציבור
522.997.4פקדונות מבנקים

246.8188.2פקדונות הממשלה 
557.6546.7כתבי התחייבות נדחים 

1,300.41,226.7התחייבויות אחרות
14,253.113,488.6סך כל ההתחייבויות

873.2839.8הון עצמי

15,126.314,328.4סך כל ההתחייבויות וההון

בדצמבר 31
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  )1המשך ( דוחות כספיים של הבנק – 26באור 
  
  דוח רווח והפסד. ב
  

201020092008

373.7369.8376.3רווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים
24.712.634.6הפרשה לחובות מסופקים

349.0357.2341.7רווח מפעילות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים

הכנסות תפעוליות ואחרות

211.1225.1206.4עמלות תפעוליות
3.08.80.8הכנסות אחרות

214.1233.9207.2סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות

הוצאות תפעוליות ואחרות

279.2254.5251.8משכורות והוצאות נלוות
84.3*94.096.9אחזקת בנינים וציוד

127.2*136.3127.2הוצאות אחרות
509.5478.6463.3סך כל  ההוצאות התפעוליות והאחרות

53.6112.585.6רווח  מפעולות רגילות לפני מיסים
21.052.734.4הפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות

32.659.851.2רווח מפעולות רגילות לאחר מיסים
חלקם של בעלי מניות חיצוניים ברווחים לאחר מיסים 

0.40.31.0מפעולות רגילות של חברות מאוחדות
33.060.152.2רווח נקי מפעולות רגילות

---רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים
33.060.152.2רווח נקי

-
רווח למניה בש" ח :

רווח למניה רגילה בת 0.0001 ש"ח
        0.41   0.47        0.26רווח נקי

רווח למניית בכורה בת 0.001 ש"ח
        4.12   4.74        2.60רווח נקי

רווח למניית יסוד בת 0.005 ש"ח
23.72      13.01רווח נקי  20.61      

סכומים מדווחים

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר

  
  
  סווג מחדש*
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  )2המשך ( דוחות כספיים של הבנק – 26באור 
  
  )מ"ללא חברת נכסים של אוצר החייל בע(מידע על בסיס נתונים נומינליים . ג
  
  תמצית מאזן) 1
  

20102009

15,124.714,324.0סך כל הנכסים
14,263.013,496.4סך כל ההתחייבויות

861.7827.6הון עצמי

בדצמבר 31

  
  
  רווח נקי נומינלי) 2
  

20102009

33.761.0

לשנה שנסתיימה ביום 31 
בדצמבר

 


