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  מוגש לאסיפה הכללית של בעלי המניותדוח הדירקטוריון 
  

  

הוחלט לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים  ,התשע"ה אדרב "חי 2015 במרץ 9הדירקטוריון שהתקיימה ביום  בתבישי

  .2014בדצמבר  31המאוחדים של בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המוחזקות שלו ליום 

  הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו.על פי הדוחות ערוכים 

  

  
  וניים על קבוצת הבנקהסביבה הכללית והשפעת גורמים חיצ

  
  2014התפתחויות במשק הישראלי בשנת 

  התפתחויות ריאליות

התוצר , 2014הראשון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, למחצית השניה של שנת על פי האומדן  משק.ב הצמיחהקצב ירד  2014בשנת 

התוצר  .2012בשנת  3.0%-ו 2013שנת ב 3.2%לעומת שיעור צמיחה של , 2.9% שיעור שלב צמח 2014המקומי הגולמי בישראל בשנת 

בעיקר  הושפעה 2014. צמיחת התוצר בשנת 2012 לשנתובדומה  2013בשנת  3.4%, לעומת 2.9% שיעור שלב 2014בשנת  גדלהעסקי 

ית הצריכה הפרט ,אשתקד), כאשר מנגד 1.1% לעומת השקעה חיובית של 2.3%השקעה שלילית של מירידה בהשקעה בנכסים קבועים (

  אשתקד. 3.3%לעומת  ,3.9%צמחה בשיעור של 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"צוק איתן" נפגעה חלק מהפעילות הכלכלית בדרום המדינה ובמרכזה. על פי הערכת בנק ישראל, השבתת עסקים וצמצום  במהלך מבצע

  אחוזי תוצר. 0.3 -היקף של כהפעילות העסקית בענף התיירות והמסעדנות ובעסקים הקטנים, גרמו לאובדן תוצר אשר מוערך ב
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בשנת  4.0%של  עלייה , לאחר0.8%קצב מתון של ב 2014שנת ב גדל, ללא אוניות, מטוסים ויהלומים), מקורייםדולריים  ם(נתוני יצוא הסחורות

בשיעור  השנה עלייהה במהלך , ללא אוניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה) נרשממקורייםדולריים  ם(נתוני . לעומת זאת, ביבוא הסחורות2013

מיליארדי  14.2מיליארדי דולרים, לעומת  13.8הסתכם בסך של  2014בשנת . הגירעון המסחרי 2013בשנת  1.0%של  ירידה לאחר, 4.4% של

  .3.4%- דולרים אשתקד, קיטון של כ

, שיעור המועסקיםקביל לעלייה באשתקד. זאת, במ 6.2%, לעומת 5.9%עמד שיעור האבטלה הממוצע על רמה של  2014במהלך שנת 

  .2014בממוצע בשנת  64.2%לשיעור של  2013בממוצע בשנת  63.7%משיעור של 

  אינפלציה ושערי חליפין

הפירות  מהוזלה במחירי ההמדד הושפעירידת אשתקד.  1.8%, לעומת עליה של 0.2%-מדד המחירים לצרכן ב ירד 2014במהלך שנת 

הרכיבים המייצגים את המוצרים  .)3.1%( סעיף הדיור עלה בעיקרמנגד, ). -0.9%( תקשורתההתחבורה ו ),-2.5%( , המזון)-9.3%( והירקות

  בסעיף הדיור.יה העלבעיקר בעקבות  0.7%- הרכיבים המייצגים את המוצרים הבלתי סחירים במדד עלו באילו , ו1.9%- הסחירים במדד ירדו ב

  

  :2009-2014רים לצרכן בשנים להלן התפתחות שיעור השינוי השנתי במדד המחי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  להלן פרטים על שערי החליפין היציגים ושיעור השינוי בהם: 

  

  (באחוזים) שיעור השינוי  2013בדצמבר  31  2014בדצמבר  31  

        שער החליפין של:

 12.0  3.471  3.889  ארצות הברית (בשקלים חדשים)הדולר של 

  )1.2(  4.782  4.725  (בשקלים חדשים) אירו
     

  

- מיליארדי דולרים, בהמשך לרכישות בהיקף של כ 7.0- מטבע חוץ בהיקף של כ 2014על מנת לתמוך בשער החליפין, רכש בנק ישראל במהלך שנת 

 3.5- כ(מזה: רכישות מטבע חוץ לקיזוז השפעת הפקת הגז ממאגר "תמר" על שער החליפין בהיקף של  2013מיליארדי דולרים במהלך שנת  5.3



6  

עמד שער החליפין של השקל מול הדולר על  2015 במרץ 4ביום  ).אשתקדמיליארדי דולרים  2.1- , לעומת כ2014 מיליארדי דולרים במהלך שנת

  .2014מסוף שנת  6.2%תיסוף של  -  4.431. שער החליפין של השקל מול האירו עמד באותו היום על 2014מסוף שנת  2.4%של  פיחות -  3.984

  מוניטרית ופיסקלית תמדיניו

בחודש ספטמבר  0.25%עד לרמה של  2013בסוף שנת  1.00%הופחתה ריבית בנק ישראל שלוש פעמים, מרמה של  2014במהלך שנת 

   על רקע קצב אינפלציה הנמוך ממרכז יעד היציבות, חוזקו של השקל והמשך מדיניות מוניטארית מרחיבה במשקים העיקריים.זאת , 2014

 33.2לעומת גירעון של אחוזי תוצר,  2.8שהיווה מיליארדי שקלים חדשים,  29.9נרשם בתקציב הממשלה גירעון בסך של  2014שנת ב

ההכנסות ממיסים גדלו אחוזי תוצר.  3.0עמד על  2014יעד הגירעון לשנת  ייצוין, כ. אחוזי תוצר) 3.2( מיליארדי שקלים חדשים אשתקד

  .3.5%ומת אשתקד, בעוד הוצאות משרדי הממשלה גדלו בתקופה זו בשיעור של לע 5.9%בשיעור של  2014במהלך שנת 

. על פי הודעת 0.1%התקבלה החלטת הוועדה המוניטרית להפחית את ריבית בנק ישראל פעם נוספת לרמה של  2015בפברואר  23ביום 

א הצעד יה 0.1%פלציה, הפחתת הריבית לרמה של לאור התגברות קצב הייסוף בשקל והשפעותיו האפשריות על הפעילות והאינ"בנק ישראל, 

  ."יניותדהמתאים ביותר בעת הזו כדי לתמוך ביעדי המ

  בנייה למגורים ושוק המשכנתאות

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הסתכמה הכמות המבוקשת של דירות חדשות (דירות שנמכרו ודירות שנבנו שלא למטרת 

אי  השפעתמבין היתר . זאת, 2012לעומת שנת  5.3%לעומת אשתקד, וירידה של  8.6%דירות, ירידה של  40,560-ב 2014שנת במכירה) 

המחוזות ירידה במספר הדירות  במרבית" ו"מחיר מטרה". בתקופה זו נרשמה 0%הוודאות בנוגע לתכניות הממשלה והתממשותן, כגון "מע"מ 

על פי  .4.9%הדרום. מנגד, במחוז תל אביב חלה עליה של חלה במחוז  20.7%המבוקשות, כאשר הירידה המשמעותית ביותר בשיעור של 

מספר חודשי ההיצע מ נמוךחודשים,  11.4-, יספיק מלאי הדירות לכ2014 דצמברקצב המכירות הממוצע בששת החודשים שהסתיימו בחודש 

 51.7בדומה לביצוע של מיליארדי שקלים חדשים,  51.6ניתנו לציבור הלוואות לדיור בסך של  2014שנת ב. )חודשים 12.2( 2013בדצמבר 

  מיליארדי שקלים חדשים אשתקד.

מחירי הדיור, במונחי שנים עשר החודשים האחרונים, מרמה שנצפתה מגמה של עלייה בעל פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לאחר 

בחודש  4.6% מצביעים הנתונים על עליה בקצב של יוניש מחוד החל, 2014 מאיבחודש  9.0%עד לרמה של  2014בחודש ינואר  7.3%של 

  .4.5%בשיעור של  2014בשנת  עלו מחירי הדירות ,בסך הכל .2014 ספטמבר

  שוק ההון

 יםשנהשערים שנרשמו בעליות  לאחר , אולם ברבעון האחרון השתנתה המגמה ונרשמו ירידות ברוב מדדי המניות, עליות שעריםב ההחל 2014שנת 

  .בארץ ובעולם 2013- ו 2012

, 15.1%- ו 12.1%- , בהתאמה, לאחר עליות של כ6.7%- ובכ 10.2%- בכ 2014, עלו בשנת 100ותל אביב  25המדדים העיקריים, תל אביב   -  שוק המניות

לאחר  ,0.9%- כ של מתוןבשיעור  עלה 15. מדד נדל"ן 2013בשנת  24.7%- לאחר עליה של כ ,10.2%- של כירידה רשם  75. מדד תל אביב 2013בשנת 

 נרשמה ירידה;מניות הפיננסים בבשנה הקודמת. גם  35.6%- כשזינק בלאחר  ,11.5%- בשיעור של כ ירד 50. מדד יתר 2013בשנת  26%- עליה של כ

  .2013בשנת  18.8%- ו 16.3%- , בהתאמה, לאחר עליות של כ7.7%- ו 5.6%- של כ יםבשיעור ירדו 15מדד הבנקים ומדד פיננסים 

. 2013בדומה לשנת שקלים חדשים  ימיליארד 1.2-בכ 2014ר היומי הממוצע במניות ובניירות ערך המירים הסתכם בשנת מחזור המסח

-שקלים חדשים, לעומת כ ימיליארד 1.4-נרשמה עליה במחזורים ומחזור המסחר היומי הממוצע הסתכם בכ 2014ברבעון האחרון של שנת 

  .2013שנת של  שקלים חדשים ברבעון האחרון ימיליארד 1.3
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שקלים חדשים,  ימיליארד 8.7-בכ 2014בשנת  אשר הסתכמונרשמה בהיקף ההנפקות של מניות (ללא גיוס הון בחוץ לארץ),  מתונהעליה 

  .2013שקלים חדשים בשנת  ימיליארד 7.7-לעומת כ

  

ולנוכח הריביות  ית והאינפלציה הנמוכות,סביבת הריב, עקב 2014שוק איגרות החוב הממשלתיות רשם עליות גם בשנת  -שוק איגרות החוב

גרות ימגמת העליות השתנתה לקראת סוף השנה, כאשר ברבעון האחרון נרשמו ירידות ברוב מדדי אותשואות הפדיון הנמוכות בחוץ לארץ. 

חוב חברות עלו בשיעורים יותר מאשר איגרות חוב לתקופות קצרות. מדדי איגרות  גבוהיםאיגרות חוב לתקופות ארוכות עלו בשיעורים החוב. 

  .מאיגרות החוב הממשלתיות נמוכים

. מדד איגרות החוב 2013בשנת  5.4%-של כאחר עליה , ל2014בשנת  4.7%-מדד איגרות החוב הכללי רשם עליה בשיעור של כ

- צמודות עלה בכ . מדד איגרות החוב הלא2013בשנת  3.0%- ה של כעלילאחר  ,5.8%-בכ 2014הממשלתיות הצמודות למדד עלה בשנת 

 2014בשנת בסיכום שנתי על אף ירידות ברבעון האחרון.  . מדדי התל בונד העיקריים עלו אף הם2013 תבשנ 4.0%-עליה של כ לאחר, 7.2%

 לעומת, 0.6%-עליה של כ 2014רשם בשנת  40ואילו מדד תל בונד  2013 תבשנ 5.9%-לעומת עליה של כ ,1.0%-בכ 20עלה מדד תל בונד 

  .2013בשנת  6.9%-של כעליה 

איגרות החוב אל מול ובאה לידי ביטוי בהמשך צמצום מרווחי תשואות הפדיון שלהן  הקונצרניותחוב האיגרות  השפיעהסביבת הריבית הנמוכה 

 , לאחר2013 שנת ת אחוז, בדומה למרווח בסוףונקוד 0.80במרווח של  2014שנת נסחרו בסוף  AA איגרות חוב בדירוג ;הממשלתיות

בסוף נקודות אחוז  1.96נקודות אחוז, לעומת  2.61נסחרו במרווח של  A איגרות חוב בדירוג. שבמהלך השנה נרשמו מרווחים נמוכים יותר

  במקביל לעליה בתשואות איגרות החוב בתקופה זו. באה 2014של שנת  פתיחת המרווחים ברבעון האחרון .2013שנת 

גידול , 2014שקלים חדשים בשנת  ימיליארד 57.7-וממשקיעים מוסדיים, באמצעות איגרות חוב, כגייס הסקטור העסקי מהציבור  ,בסך הכל

גרות חוב עמד בשנת ישקלים חדשים. מחזור המסחר היומי הממוצע בא ימיליארד 36.7שעמד על  ,2013לעומת היקף הגיוס בשנת  משמעותי

  .2013היומי הממוצע בשנת בדומה למחזור המסחר שקלים חדשים,  ימיליארד 4.3-על כ 2014

  כלכלה עולמית

 2.2%, לעומת 2.4%בשיעור של  2014בשנת התוצר האמריקאי התרחב נמשכה מגמת ההתאוששות בכלכלה האמריקאית.  2014בשנת 

ה הצמיח קצבייצוא, ומשיפור בצריכה הפרטית. השקעות והלחיוב בעיקר מעליה בסעיפי ה ההצמיחה הושפע. 2012בשנת  2.3%-אשתקד ו

בשני וצמיחה  4.6%ברבעון השלישי,  5.0%, לעומת שיעור של 2.6%שיעור הצמיחה ברבעון הרביעי עמד על  , היו שונים;2014במהלך שנת 

, האינדיקאטורים הקשה ששרר במהלך הרבעון הראשון רההשפעה השלילית של מזג האווי שתמהברבעון הראשון. לאחר  2.1%שלילית של 

לת ארצות הברית היו חיוביים ברובם, כאשר נמשכה מגמת השיפור בייצור התעשייתי, במסחר הקמעונאי, בסקרי הכלכליים שהתקבלו מכלכ

. הבנק המרכזי בקצב איטי עלהלרדת ושכר השכירים  המשיךיעור האבטלה. עם זאת,  שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בשו הציפיות

, ולהערכתו, ריבית הפד צפויה להתחיל לעלות במהלך הרבעון השלישי של 2014ר בחודש אוקטוב האמריקאי סיים את תכנית צמצום הרכישות

  .2015שנת 

שלילית  בלבד, לעומת צמיחה 0.9%של  ןמתו בשיעורקצב צמיחת התוצר בגוש האירו עלה נמשך הקיפאון בכלכלת גוש האירו.  2014בשנת 

ת ירידה מתונה בשיעור האבטלה בגוש האירו מרמה של , הסתמנה מגמ2014של שנת המחצית הראשונה . במהלך אשתקד 0.5%של 

קצב הצמיחה , עד לחודש דצמבר, בו ירד ומאז הוא נותר ללא שינוי 2014 יוניבחודש  11.5%, עד לרמה של 2014 ינוארבחודש  11.8%

רקע ההתאוששות האיטית על ). -0.2%( הסתכם בשיעור נמוך ביותר של 2014 בשנתשיעור האינפלציה . 11.4%לשיעור של  באופן מתון

על נקיטת מספר צעדים מוניטאריים ברבעון השני של השנה  ECB-ה, הכריז הנמוךושיעור האינפלציה  ביקושיםהאטה ב, בכלכלת גוש האירו

על  0.1%; ריבית שלילית בשיעור של 0.15%לרמה של  0.1%-הריבית בגוש האירו ברמת הורדת  ;שוק האשראי באירופה עידודלצורך 

 0.35-דונות לזמן קצר המופקדים על ידי בנקים מסחריים בבנק המרכזי; הורדת הריבית על הלוואות שנוטלים הבנקים מהבנק המרכזי בפיק

. בנוסף לצעדים אלה, ועל רקע ירידת קצב האינפלציה לרמה שלילית, הצהיר הבנק המרכזי 0.4%של  נמוכה ביותרנקודות האחוז לרמת 
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מיליארדי אירו למשך כשנה וחצי החל מחודש  60-כי הוא יחל במהלך של הרחבה כמותית בהיקף חודשי של כ 2015האירופאי בחודש ינואר 

  .2015מרץ 

 7.7%, לעומת קצב של 7.4%בקצב של  2014בקצב הצמיחה של הכלכלה הסינית. התוצר בסין צמח בשנת  ירידהחלה  2014בשנת 

שיעור האינפלציה . חלה עליה מתונהושל המכירות הקמעונאיות, בעוד שבסחר החוץ  זאת על רקע היחלשות של הייצור התעשייתי ,אשתקד

  .אשתקד 2.5%, בהשוואה לרמה של בלבד 1.5%הואט לרמה של  2014 בשנת

, 12.6%-בכ 2014 עלה בשנת S&P 500-. מדד ה2013בשנת  26.5%-כ אחר עלייה של, ל8.3%-עליה של כ 2014רשם בשנת  מדד דאו ג'ונס

  .2013בשנת  35.0%-עליה בשיעור של כ אחרל ,18.9%-ב 2014שנת בעלה  100נאסד"ק  .2013בשנת  29.6%לייה לאחר ע

, 2013בשנת  18.0%-ו 14.4%, בהתאמה, לאחר עליה של 0.5%-ו 2.7%-בכ 2014הצרפתי ירדו בשנת  CAC-הבריטי וה FTSE 100 ימדד

בשנת  עלההיפני  Nikkei-מדד ה. 2013בשנת  25.5%-של כ עליות לאחר ,2.7%-ב 2014הגרמני המשיך ועלה בשנת  DAX-אילו מדד הו

  .2013בשנת  56.7%-של כעליה , לעומת 7.1%-בשיעור של כ 2014
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  נתונים עיקריים בקבוצת הבנק
  
  

  התפתחות ההכנסות וההוצאות

  לעומת (באחוזים)שינוי   בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2014  2013  2012  2013  2012  

  במיליוני שקלים חדשים  

            סעיפים עיקריים - רווח ורווחיות

 5.0 )2.6( 3,214 3,464 )1(3,375  הכנסות ריבית, נטו

 - - 95 14 173  הכנסות מימון שאינן מריבית

 )2.6( )3.1( 1,478 1,485 )1(1,439 עמלות והכנסות אחרות

 4.2 0.5 4,787 4,963 4,987 סך ההכנסות

 )37.3( )39.9( 276 288 173 הפסדי אשראיהוצאות בגין 

 8.8 2.5 2,786 2,957 3,032 הוצאות תפעוליות ואחרות

 3.3 3.7 1,725 1,718 1,782  רווח לפני הפרשה למיסים

 12.4 13.7 599 592 673 הפרשה למיסים

 0.7 0.5 1,076 1,078 1,083 )2(רווח נקי

  
  זים) לעומתשינוי (באחו  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2014  2013  2012  2013  2012  

  במיליוני שקלים חדשים  

            סעיפים עיקריים -מאזן 

 22.4 10.6 162,242 179,613 198,564  סך כל המאזן

 14.7 6.5 128,651 138,565 147,569  אשראי לציבור, נטו

 57.7 103.7 9,041 7,000 14,259  ניירות ערך

 19.0 7.9 128,081 141,244 152,379  פיקדונות הציבור 

 46.6 25.2 14,039 16,443 20,580  איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

 24.7 11.5 8,811 9,852 10,987  )2(הון
    
  
  2014  2013  2012      

         יחסים פיננסיים עיקריים (באחוזים)

   13.1 11.5 10.4  תשואת הרווח הנקי

   99.6 101.9 103.3  נטו  ,רפיקדונות הציבור לאשראי לציבו

   5.43 5.49 5.53  הון לסך המאזן

   8.55 9.01 )3(9.12  לרכיבי סיכון 1יחס הון רובד 

   13.35 13.04 )3(13.03  יחס הון כולל לרכיבי סיכון

   Cost income ratio()4(  60.8 59.6 58.2הוצאות תפעוליות לסך ההכנסות (

   0.21 0.21 0.12  פה לסך האשראי לציבור, נטוהוצאות בגין הפסדי אשראי לתקו

   4.77 4.72 4.70  רווח נקי בסיסי למניה 

   4.74 4.69 4.68  רווח נקי מדולל למניה 
    

  
  לדוחות הכספיים. 1ג. 1) בנושא מדידת הכנסות ריבית, ראה ביאור 310-20 ASC( FAS91לפרטים בדבר יישום תקן אמריקאי  )1(
 רקטוריון בו מוזכר "רווח נקי" או "הון", הכוונה לרווח הנקי ולהון המיוחסים לבעלי מניות הבנק.בכל מקום בדוח הדי )2(
 .lllמחושב בהתאם להוראות באזל  )3(
 סך ההוצאות התפעוליות והאחרות לסך כלל ההכנסות התפעוליות והמימוניות לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי. )4(
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  התפתחות ההכנסות וההוצאות

  ביום לרבעון שהסתיים  

  31.12.2014  30.9.2014  30.6.2014  31.3.2014  31.12.2013  

  במיליוני שקלים חדשים  

            סעיפים עיקריים - רווח ורווחיות

 784 )1(713 )1(923 )1(893  )1(846  נטו הכנסות ריבית,

 23 81 )2( 51 43  הכנסות (הוצאות) מימון שאינן מריבית

 380 )1(357 )1(345 )1(354 )1(383 עמלות והכנסות אחרות

 1,187 1,151 1,266 1,298 1,272 סך ההכנסות

 5 )5( 23 5 150 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 779 727 747 792 766 הוצאות תפעוליות ואחרות

 403 429 496 501 356  רווח לפני הפרשה למיסים

 140 158 187 189 139 הפרשה למיסים

 252 264 302 304 213 )2(רווח נקי

  

  31.12.2014  30.9.2014  30.6.2014  31.3.2014  31.12.2013  

  במיליוני שקלים חדשים  

            סעיפים עיקריים -מאזן 
 179,613 184,754 188,158 195,141 198,564 סך כל המאזן

 138,565 141,061 143,353 146,699 147,569 אשראי לציבור, נטו

 7,000 6,519 9,744 12,579 14,259 ניירות ערך

 141,244 145,701 148,063 150,648 152,379 פיקדונות הציבור

 16,443 17,887 19,120 21,059 20,580 איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

 9,852 10,130 10,418 10,779 10,987 )2(הון
    

  
  31.12.2014  30.9.2014  30.6.2014  31.3.2014  31.12.2013  

            יים (באחוזים)יחסים פיננסיים עיקר

 10.8 11.0 12.3 12.0 8.1  )3(תשואת הרווח הנקי

 Cost income ratio()4(  60.2 61.0 59.0 63.2 65.6הוצאות תפעוליות לסך ההכנסות (

 0.01 )0.01( 0.06 0.01 0.41  )3(הוצאות בגין הפסדי אשראי לתקופה לסך האשראי לציבור, נטו

 1.10 1.15 1.31 1.32 0.92  רווח נקי בסיסי למניה 

 1.09 1.14 1.30 1.31 0.92  רווח נקי מדולל למניה 
    

  
  לדוחות הכספיים. 1ג. 1) בנושא מדידת הכנסות ריבית, ראה ביאור 310-20 ASC( FAS91לפרטים בדבר יישום תקן אמריקאי  )1(
 ולהון המיוחסים לבעלי מניות התאגיד הבנקאי.בכל מקום בדוח הדירקטוריון בו מוזכר "רווח נקי" או "הון", הכוונה לרווח הנקי  )2(
 .מחושב על בסיס שנתי )3(
  סך ההוצאות התפעוליות והאחרות לסך כלל ההכנסות התפעוליות והמימוניות לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי. )4(
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  פעילות קבוצת הבנק ותיאור התפתחות עסקיה
  
  

  מידע צופה פני עתיד

שאינו מתייחס לעובדות היסטוריות, מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך,  חלק מהמידע המפורט בדוח הדירקטוריון,

  (להלן: "החוק").  1968 -התשכ"ח 

תר, תוצאות הבנק בפועל, עשויות להיות שונות מהותית מאלו שנכללו במסגרת המידע צופה פני עתיד, כתוצאה ממספר רב של גורמים, לרבות, בין הי

ים בשוקי ההון בארץ ובעולם, שינויים מאקרו כלכליים, שינויים גיאו פוליטיים, שינויי חקיקה ורגולציה ושינויים אחרים שאינם בשליטת כתוצאה משינוי

  הבנק ואשר עשויים להביא לאי התממשות הערכות ו/או לשינוי בתכניות העסקיות. 

, נים", "צפוי", "חזוי", "מעריכים", "מתכוונים", "מתכננים", "מתעתד", "עשוי להשתנות"מידע צופה פני עתיד מאופיין במילים או בביטויים כגון: "אנו מאמי

. ביטויים צופי פני עתיד אלו, כרוכים בסיכונים ובחוסר גון: "תכנית", "יעדים", "רצון"וביטויים דומים להם, בנוסף לשמות עצם כ "יהיה", "צריך", "יכול"

ההנהלה לגבי אירועים עתידיים אשר כוללים בין היתר: תחזיות להתפתחות הכלכלית בארץ ובעולם, ובמיוחד וודאות משום שהם מבוססים על הערכות 

ורות למצב הכלכלי במשק, כולל השפעת תנאים מאקרו כלכליים וגיאו פוליטיים; צפי לשינויים ולהתפתחויות בשוקי המטבע ובשוקי ההון; תחזיות הקש

החשיפה לסיכונים פיננסיים; תחזיות לשינויים באיתנות הפיננסית של לווים, להעדפות הציבור, לשינויים בחקיקה  בגורמים שונים נוספים המשפיעים על

  ובהוראות גורמי פיקוח, להתנהגות המתחרים, למצבו התדמיתי של הבנק, להתפתחויות טכנולוגיות ולהתפתחויות בנושאי כח אדם.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד האוצר, על נתוני בנק ישראל ועל תחזיות והערכות  המידע המוצג להלן נסמך, בין היתר, על פרסומי

  לעתיד בנושאים שונים.

  
  

  קבוצת הבנק

ביוני  6בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן: "הבנק") נמנה עם הבנקים הראשונים שנוסדו בארץ ישראל. הבנק התאגד כחברה ציבורית ביום 

. הבנק הוקם ביוזמת המרכז העולמי של הסתדרות 1924במאי  13הרישיון להתחיל בעסקים ניתן לו ביום , בשם בנק המזרחי בע"מ, ו1923

, עם 1969ישראל. בשנת -המזרחי, במטרה לסייע במימון פעולות התיישבות, בניה, חרושת, מלאכה ומסחר של המתיישבים החדשים בארץ

, במסגרת הסדר 1983שמו של הבנק ל"בנק המזרחי המאוחד בע"מ". בשנת  מיזוג עסקי הבנק עם עסקי בנק הפועל המזרחי בע"מ, שונה

- ו 1995שגובש בין ממשלת ישראל לבין הבנקים, הועברו מניות הבנק לשליטת המדינה באמצעות חברת בטוחות שהוקמה לשם כך. בשנים 

בנק  טפחות ן בנק המזרחי המאוחד בע"מ לביןהופרט הבנק בשני שלבים, ועבר לשליטת בעלי השליטה הנוכחיים. בעקבות המיזוג בי 1997

  שמו של הבנק הממוזג לשמו הנוכחי, בנק מזרחי טפחות בע"מ. 2005בנובמבר  7משכנתאות לישראל בע"מ (להלן: "טפחות"), שונה ביום 

כנתאות בישראל, קבוצת הבנק פועלת בארץ ובחוץ לארץ. הקבוצה עוסקת בפעילות בנקאית מסחרית (עסקית וקמעונאית), ובפעילות מש

סניפים ומרכזי עסקים בפריסה כלל ארצית. בנוסף, פעילות הלקוחות העסקיים נתמכת על ידי מוקדים עסקיים  176 באמצעות רשת הכוללת

שלוחות בנקאיות (שלושה סניפים  4ועל ידי יחידות מטה מקצועיות בעלות התמחות ענפית. פעילות הבנק בחוץ לארץ מתבצעת באמצעות 

  נציגויות באירופה ובדרום אמריקה. 4-ת) ווחברה ב
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בנוסף לפעילות הבנקאית, עוסקת קבוצת הבנק בפעילויות שונות הקשורות בשוק ההון, לרבות: ייעוץ לפעילות בשוק ההון, ניהול תיקי ניירות 

  ערך עבור לקוחות, ייעוץ פנסיוני, שירותי נאמנות, הפצת קרנות נאמנות ותפעול קופות גמל. 

(על פי נתוני  נה על חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות בישראל. להלן חלקה היחסי של קבוצת הבנק מתוך חמש הקבוצות הגדולותהבנק נמ

  ):2014בספטמבר  30דוחות כספיים ליום 

   

  17.4%  אשראי לציבור

  15.8%  פיקדונות הציבור

  15.2%  סך המאזן

  11.9%  הון עצמי
   



מבנה החזקות ≠ חברות עיקריות ©±®∫

בנק מזרחי טפחות בע“מ

תאגידים
בנקאיים

תאגידי
עזר

טפחות סוכנות
®±π∏π© לביטוח

בע“מ

מזרחי טפחות
חברה להנפקות 

בע“מ

בנק יהב 
לעובדי המדינה 

בע“מ

נציבים נכסים 
וציוד בע“מ

מזרחי טפחות חברה 
לנאמנות בע“מ

UMT Re. Ltd.

United Miztahi 
Overseas 

Holding Co. B.V. 
(Netherlands)

United Mizrahi Bank 
(Switzerland) Ltd. 

(Zurich)

מזרחי טפחות שרותי 
אבטחה בע“מ

חטיבת הטכנולוגיה של 
מזרחי טפחות בע“מ ©לשעבר 

מחיש שרותי מחשב בע“מ®

אתגר חברה
לניהול תיקי 

השקעות מקבוצת 
מזרחי טפחות בע“מ

פסגות
ירושלים בע“מ

רוסאריו קפיטל 
בע“מ

קרן מוסטאנג
מזנין

שותפות מוגבלת

קרן פלנוס
טכנולוגיות

מאוחדות
בדוח הבנק

שוק
ההון

תאגידים
ריאליים

©±® לבנק החזקות בחברות נוספות אשר אינן מהותיות לפעילות הבנק

Æלפרטים נוספים¨ ראה בביאור ∂ לדוחות הכספיים

≤∞•

≤∞•

≤∞•

±πÆππ•

±∞∞• ±∞∞• ±∞∞•

±∞∞• ±∞∞•

±∞∞• ±∞∞•

±∞∞•

±∞∞•

±∞∞•

µ∞•
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  השליטה בקבוצת הבנק
  
  

  , הינן כדלקמן:2014בדצמבר  31למיטב ידיעתם של הבנק והדירקטורים, החזקות בעלי השליטה במניות הבנק ליום 

  מספר המניות  המחזיק  

  שיעור מההון

  ומכוח ההצבעה

 M.W.Z. (Holdings) Ltd.)1(  20,585,785  8.92 קבוצת ורטהיים

  F & W(שותפות רשומה))13.02 30,042,844  )2 

 21.94  50,628,629  סה"כ קבוצת ורטהיים
       

  3.09 7,138,594  )3(כ.א.ב.מ. בע"מ  קבוצת עופר

  3.39 7,814,717  )4(ל.א.ב.מ. (אחזקות) בע"מ

 6.64 15,313,435  )5(ע.א.ב.מ. בע"מ

  6.27  14,461,819   )6("מעופר השקעות בע

  3.24 7,477,642  )7(עופר סחף בע"מ

 22.63 52,206,207  סה"כ קבוצת עופר

  44.57 102,834,836  סה"כ אחזקות בעלי שליטה  

  100.00%  )8(230,719,413  סה"כ מניות מונפקות של הבנק 

  
  
   .)100%חברה פרטית, אשר מניותיה מוחזקות על ידי מר משה ורטהיים (  )1(

  ).99%( M.W.Z. (Holdings) Ltd) ועל ידי .1%שותפות רשומה, אשר מוחזקת על ידי מר משה ורטהיים (  )2(

ע"מ חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאים של עופר פיתוח והשקעות בע"מ, שהינה חברה פרטית, אשר מניותיה מוחזקות על ידי עופר אחזקות נכסים  ב  )3(

). נכסי תעשיה נצרת בע"מ הינה חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאים של עופר פיתוח והשקעות 10.9%צרת בע"מ () ועל ידי נכסי תעשיה נ89.1%(

) בע"מ ("עופר אחזקות"). עופר אחזקות הינה 1989בע"מ. עופר אחזקות נכסים בע"מ הינה חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאים של עופר אחזקות (

  ) ול.י.ן (אחזקות) בע"מ 15%), דורון עופר (15%), ליאורה עופר (36.67%-על ידי עיזבון יולי עופר ז"ל (כחברה פרטית אשר מניותיה מוחזקות 

  להלן). 6-ו 4גם הערת שוליים  ראה) (33.33%-(כ

שהנהנה העיקרי בה ביחס  חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאים של ל.י.ן. (אחזקות) בע"מ ("ל.י.ן."), שהינה חברה פרטית המוחזקת על ידי נאמנות זרה  )4(

). הנאמנות הזרה העניקה למר אייל עופר יפוי כח בהצבעות באסיפות הכלליות של ל.י.ן. 5%) וחברה תושבת חוץ (95%למניות הבנק הינו מר אייל עופר (

מינוי דירקטורים בבנק ובכל ענין הקשור ל.י.ן., ל על ידיבכל הנוגע לנושאים הקשורים להיתר השליטה בבנק, למניות הבנק המוחזקות במישרין ובעקיפין 

  לבנק. יפוי הכח מעניק לאייל עופר סמכות מלאה לפעול בעניינים האמורים על פי שיקול דעתו. 

גם  ראהחברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאים של אחים עופר אחזקות נכסים בע"מ, שהינה חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאים של עופר אחזקות (  )5(

  לעיל). 3שוליים הערת 

) (ראה גם הערת 33.33%) ול.י.ן. (15%), דורון עופר (15%), ליאורה עופר (36.67%חברה פרטית אשר מניותיה מוחזקות על ידי עיזבון יולי עופר ז"ל (  )6(

  לעיל).  4שוליים 

ר, בעלי השליטה בעופר השקעות ובעופר אחזקות. בעקבות פטירתו עד לפטירתו של מר יולי עופר ז"ל, היו ה"ה יולי עופר ז"ל וילדיו, ליאורה עופר ודורון עופ

, נכללות מניות עופר השקעות ועופר אחזקות שהוחזקו על ידו כחלק מעיזבונו, כך שהשליטה בעופר השקעות ובעופר 11.9.2011של מר יולי עופר ז"ל, ביום 

 ניים בכפוף להחלטות בית המשפט.אחזקות, הינה בידי עיזבון מר יולי עופר באמצעות מנהלי העיזבון הזמ

ך ניתן צו קיום צוואה על ידי בית המשפט לענייני משפחה בעניין צוואתו של מר יולי עופר ז"ל. נכון למועד זה, עיזבון יולי עופר ז"ל ממשי 18.12.2013ביום 

לידי גב' ליאורה עופר, הזוכה במניות עופר השקעות ועופר  להחזיק במניות שהוחזקו על ידי מר יולי עופר ז"ל. העברת מניות עופר השקעות ועופר אחזקות

הוגשה הודעת ערעור על פסק הדין האמור על  30.1.2014אחזקות על פי הצוואה האמורה, תתבצע בהתאם ובכפוף להוראות בית המשפט המוסמך. ביום 

 ים אזרחיים.יפו בשבתו כבית משפט לערעור-ידי דורון עופר וילדיו לבית המשפט המחוזי בתל אביב

  חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאים של עופר השקעות בע"מ.  )7(

  .2009מניות רדומות שנרכשו על ידי הבנק ברכישה עצמית במהלך שנת  2,500,000לא כולל   )8(
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  הסכמים בין בעלי המניות  
  
 

ורטהיים (שותפות רשומה),  -וצת עופר") לבין פיינברג בין ע.א.ב.מ. בע"מ, כ.א.ב.מ. בע"מ ול.א.ב.מ. (אחזקות) בע"מ מצד אחד (להלן: "קב

הסכם לשיתוף פעולה בהפעלת הזכויות הנלוות למניות הבנק (להלן:  1994באוקטובר  6מצד שני (להלן: "קבוצת ורטהיים"), נחתם ביום 

יטה באסיפות כלליות, לזכות "הסכם ההצבעה"). בהסכם ההצבעה האמור נקבעו, בין היתר, כללים ביחס להצבעה משותפת של בעלי השל

  סירוב של כל אחד מהצדדים במכירת מניות השליטה על ידי הצד האחר, לזכות למינוי דירקטורים ולזכות למינוי יושב ראש הדירקטוריון.

  קבוצת עופר

 2013בינואר  15ום , התקבלה בבנק הודעה, מטעם עופר השקעות בע"מ (להלן: "עופר השקעות"), בעניין היתר מי2013בינואר  17ביום 

דהיינו, ה"ה אייל עופר,  -שנתן נגיד בנק ישראל, לשליטה ולהחזקת אמצעי שליטה בבנק, על ידי "קבוצת עופר" (כמשמעותה בהיתר השליטה 

ר) וקבוצת ורטהיים ידי מנהלי עיזבון זמניים, עורכי הדין צבי אפרת וראובן בכ-דורון עופר, ליאורה עופר ועיזבון המנוח יולי עופר ז"ל המנוהל על

 17(להלן: "ההיתר החדש"). לענין זה, ראה דוח שפרסם הבנק ביום  1981-(דהיינו, מר משה ורטהיים), לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א

  ). אזכור זה מהווה הכללה על דרך ההפניה של כל המידע המפורט בדוח האמור.2013-01-016320(מס' אסמכתא  2013בינואר 

בלת ההיתר החדש החזיקה קבוצת עופר במניות הבנק (מניות גרעין השליטה ומניות שאינן מהוות גרעין שליטה), באמצעות עופר עד מועד ק

השקעות וחברות בבעלותה וכן באמצעות ל.י.ן  (אחזקות) בע"מ (להלן: "ל.י.ן") וחברה בת שלה. עם קבלת ההיתר החדש, נכנס לתוקף מתווה 

, אשר מתייחס רק להחזקות מניות הבנק על ידי עופר השקעות, להפרדת ההחזקה במניות גרעין השליטה בבנק שינוי מבנה ההחזקות בבנק

משאר פעילותה של עופר השקעות לרבות החזקת נכסי הנדל"ן (להלן: "שינוי המבנה החדש"). שינוי המבנה החדש כולל העברה של מניות גרעין 

) בע"מ (להלן: 1989ר השקעות) להחזקה עקיפה של חברה אחות של עופר השקעות, עופר אחזקות (השליטה בבנק (שהוחזקו בעקיפין על ידי עופ

"עופר אחזקות"). כתוצאה משינוי המבנה החדש, עופר השקעות, במישרין ובאמצעות חברה בת, תמשיך להחזיק במניות רגילות של הבנק (שאינן 

  בטבלת השליטה בקבוצת הבנק לעיל. 6יים מספר מהוות גרעין שליטה). לפרטים נוספים, ראה גם הערת שול

  הסכם שיתוף פעולה חדש בין יחידי קבוצת עופר והתאגידים בשליטתם 

כפי שנמסר לבנק מעופר השקעות, עם קבלת ההיתר החדש ויישום שינוי המבנה החדש, נכנס לתוקפו הסכם שיתוף פעולה חדש בין יחידי 

ם במישרין ובעקיפין במניות הבנק. הסכם שיתוף הפעולה החדש בא במקום ההסכמים הקודמים קבוצת עופר והתאגידים בשליטתם, המחזיקי

בין הצדדים. בהסכם האמור הוסכם, כי היחסים הנוגעים להחזקות בבנק, לשליטה בבנק ולזכויות הניהול בין "קבוצת יולי" (מקבלי היתר 

י/ים ובין קבוע/ים, וזאת עד לחלוקת מניות יולי עופר ז"ל) (להלן:"קבוצת יולי") השליטה ממשפחת יולי עופר ז"ל, לרבות מנהלי עזבונו, בין זמנ

, ולפיכך מכסת הדירקטורים של קבוצת עופר תתחלק שווה 50/50לבין ל.י.ן (אשר בה לאייל עופר יפוי כוח לפעול בענייני הבנק), יהיו על בסיס 

בקבוצת עופר בכל נושא ועניין הנוגעים לבנק, אלא בהסכמה משותפת של ל.י.ן וקבוצת  בשווה בין ל.י.ן לבין קבוצת יולי, וכן לא יתקבלו החלטות

). אזכור זה מהווה הכללה 2013-01-016320(מס' אסמכתא  2013בינואר  17לדיווח מיידי של הבנק, מיום  3יולי. לפרטים נוספים ראה סעיף 

  על דרך ההפניה של כל המידע המפורט בדוח האמור.

הודעה של עופר השקעות לבנק, כי עופר השקעות ועופר סחף בע"מ (שימשיכו להחזיק במניות הבנק שאינן מניות גרעין שליטה), עוד צויין ב

התחייבו במסגרת הסכם שיתוף הפעולה החדש, כי הן תפעלנה בהתאם להוראות היתר השליטה, כפי שיהיה מעת לעת, ככל שרלבנטיות 

ההצבעה בגין מניות הבנק המוחזקות על ידן, תיעשה אך ורק בהתאם למה שהוחלט ביחס להפעלת זכויות עבורן, ובכלל זה, כי הפעלת זכויות 

 ההצבעה בגין מניות גרעין השליטה. כמו כן, החברות הנ"ל התחייבו כי ככל שמניותיהן תוצענה בעתיד לציבור, התחייבותן האמורה תקבל ביטוי

 בטבלת השליטה בקבוצת הבנק לעיל. 6גם הערת שוליים מספר  לפרטים נוספים, ראהבתשקיף שיפורסם לציבור. 
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   קבוצת ורטהיים

הודיע מר משה (מוזי) ורטהיים לבנק כי העניק לילדיו במתנה את מניותיו והחזקותיו בתאגידים המחזיקים במניות  2013בפברואר  17 ביום

 63%דבליו (שותפות רשומה), כדלקמן: למר דוד ורטהיים   הבנק והשותפים לגרעין השליטה בו, אם.דבליו.זד (אחזקות) בע"מ ואף אנד

  מהחזקותיו. 37%מהחזקותיו ולגב' דרורית ורטהיים 

לפי חוק הבנקאות על פי הודעת מר משה ורטהיים לבנק, כפופה העברת המניות, בין היתר, לקבלת היתר שליטה מאת נגיד בנק ישראל 

  .1981-(רישוי), התשמ"א

מהפיקוח על הבנקים  2015בינואר  15תקבלה בבנק הודעה מטעם מר ורטהיים, על פיה ממכתב שהתקבל ביום ה 2015בינואר  18ביום 

בבנק ישראל, עולה כי על רקע טעמים משפטיים ופרוצדורליים, הפיקוח על הבנקים אינו יכול להמליץ לנגידת בנק ישראל ליתן את ההיתר 

  היות בעל היתר שליטה בבנק כפי שהיה עד קבלת הודעת הפיקוח. משיך לימר משה (מוזי) ורטהיים  בהתאם, .המבוקש
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  השקעות בהון הבנק ועסקאות במניותיו 

  
  

מיליוני שקלים  76, בהתאם לאישור בנק ישראל, תמורת 2009מניות ממניותיו שנרכשו ברכישה עצמית בשנת  2,500,000הבנק מחזיק 

  . 2013וש במניות המוחזקות על ידי הבנק לצורך תכנית אופציות לשנת אישר בנק ישראל שימ 2013בינואר  30ביום  חדשים.

מיליון מניות  5ת הבנק בהיקף של בבקשה לקבל את אישורו לרכישה עצמית של מניו , פנה הבנק לפיקוח על הבנקים2014ביוני  2ביום 

  .לדוחות הכספיים 13לפרטים נוספים ראה ביאור 

 13 ביוםהבנקים את תכנית הרכישה בכפוף לתנאים שנקבעו בין הבנק לבין הפיקוח על הבנקים.  אישר הפיקוח על 2014ביולי  27ביום 

תכנית הרכישה, לרבות אופן ביצועה, תובא לאישור הדירקטוריון  הרכישה העצמית כאמור.מתווה הבנק את  אישר דירקטוריון 2014באוגוסט 

  ככל שאכן תבוצע.

  חלוקת דיבידנד.תה לדומה במהו רכישה עצמית של מניות הבנק

  

   החלטת דירקטוריון באשר ליחס הלימות הון

מינימלי בשיעור  1שלח המפקח על הבנקים לכל התאגידים הבנקאיים הנחייה, בה יידרשו לעמוד ביחס הון עצמי רובד  2012במרץ  28ביום 

מסך הנכסים  20%ם על בסיס מאוחד מהווה לפחות . בנוסף, תאגיד בנקאי גדול, שסך נכסיו המאזניי2015בינואר  1, וזאת עד ליום 9%של 

  . 2017בינואר  1, וזאת עד ליום 10%מינימלי בשיעור של  1המאזניים במערכת הבנקאית בישראל, יידרש לעמוד ביחס הון עצמי רובד 

 IIIם להוראות באזל בהתאמחושב  1אינה חלה על הבנק. יחס הון עצמי רובד  10%מינימלי של  1ההנחייה בדבר יחס הון עצמי רובד 

  ולהתאמות שנקבעו על ידי המפקח על הבנקים.

, 2012במרץ  28הנחה דירקטוריון הבנק את הנהלת הבנק לפעול להקדמת היישום של הוראת המפקח על הבנקים מיום  2012 ביולי 23ביום 

להנחות את הנהלת הבנק לפעול, ותו מועד, , בא. בנוסף, החליט הדירקטוריון2014 בינואר 1במטרה להחילה, במידת האפשר, החל מיום 

  במידת האפשר, לשמירת שולי בטחון נאותים לצורך כך.

בנושא ההון  lll, העוסקות באימוץ הנחיות באזל 201-211פרסם המפקח על הבנקים תיקון של הוראות ניהול בנקאי תקין  2013במאי  30ביום 

  הפיקוחי ובנושא נכסי סיכון (להלן: "ההוראות").

   .(CVA - Credit Value Adjustments)יקונים להוראות עוסקים בחיזוק איכות וגודל ההון ובחיזוק כיסוי הסיכון להפסדי שערוך לשווי שוק מנגזרים הת

השפעה על , וה)בנושא ההון הפיקוחי ובנושא נכסי סיכון III(העוסקות באימוץ הנחיות באזל  201-211לפרטים בדבר תיקון הוראות ניהול בנקאי תקין 

  לדוחות הכספיים. 14, ראה פרק חקיקה ופיקוח על פעילות קבוצת הבנק להלן וביאור 2014בינואר  1הלימות ההון של הבנק ביום 

ובחן את עמידתו , באותו מועד, ת למדידה והלימות הון, חזר הבנקוראות ובכללן התאמות פיקוחיות, ניכויים מההון והוראוהבעקבות פרסום ה

  . 9%-בשיעור שלא יפחת מ ליבהנים להשגת יעד ליחס הון בלוחות הזמ

ולשיעורי הצמיחה בנכסי הסיכון, הציג הבנק למפקח  2013-2014יחס לרווח הצפוי בשנים מועד הבחינה בזו ועל יסוד הנחות ב בעקבות בחינה

  תוך שמירה על שולי ביטחון נאותים., הכולל חלוקת דיבידנד, ליבהמתווה להתפתחות חזויה של יחס הון , באותו מועד, על הבנקים

, בשיעור ליבה, ליחס הון 2014בדצמבר  31, לאמץ יעד ליום 2013באוגוסט  14לאחר בדיקה עם המפקח על הבנקים, החליט דירקטוריון הבנק ביום 

 31, ולאמץ קו פעולה לפיו, עד ליום מיליוני שקלים חדשים 75. כמו כן, החליט הדירקטוריון, באותו מועד, לחלק דיבידנד בסך של 9%- שלא יפחת מ

  מהרווח השנתי מפעולות בלתי רגילות. 80%- מהרווח הנקי השנתי מפעולות רגילות ו 30%, יחולק דיבידנד בשיעור של עד 2014בדצמבר 
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במטרה להחילן,  2012במרץ  28החלטות אלה באו במקום החלטות הדירקטוריון לעניין הקדמת היישום של הוראות המפקח על הבנקים, מיום 

ביולי  23די של הבנק, מיום ילדוח המי 1הכל כפי שפורט בסעיף  –ן מדיניות חלוקת דיבידנד י, ולעני2014בינואר  1במידת האפשר, החל מיום 

  די האמור.לדוח המי 1ל המידע המפורט בסעיף ). אזכור זה מהווה הכללה על דרך ההפניה של כ2012-01-191649(אסמכתא מספר  2012

", לדיור הלוואות למתן"מגבלות  בנושא 329 מספר תקין בנקאי ניהול להוראתפרסם המפקח על הבנקים עדכון  2014בספטמבר  28 יוםב

  . לדיור ההלוואות מיתרת 1%בשיעור המבטא  1 רובד עצמיהון  יחסתאגיד בנקאי נדרש להגדיל את  לפיה

של הבנק,  1הבנק לפעול לשמירת שולי ביטחון נאותים על מנת שהון עצמי רובד הנחה דירקטוריון הבנק את הנהלת  2014בדצמבר  23ביום 

   לא יפחת מן היעד כאמור לעיל.

  גיוס מקורות הוניים  

במסגרת תכנית העבודה של הבנק, הנקבעת על ידי הדירקטוריון וכוללת יעדים לגידול בתחומי הפעילות השונים, מתבצעת הערכה של 

היקף נכסי הסיכון של הבנק, וכתוצאה מכך על יחס הלימות ההון. בהתאם לכך, נקבעת, במקביל ליעדים  השפעת העמידה ביעדים על

העסקיים וליעדי הרווחיות, תכנית לגיוס מקורות הוניים לצורך שמירה על הלימות ההון, בהתאם להנחיות שקבע הדירקטוריון בדבר הלימות 

  הון, כאמור לעיל. 

לא נדרש גיוס מקורות הוניים למתווה ההתפתחות החזויה של יחס הון הליבה ויחס ההון הכולל, כאמור לעיל,  ובהתאםלהערכת הנהלת הבנק, 

  . 201בשנה הקרובה לצורך עמידה בדרישת יחס הון מזערי לפי הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 

-תבסס על הנחות, עובדות ונתונים (להלן, ביחד, המידע מ1968-מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח

  ההנחות עלולות שלא להתממש בשל גורמים שאינם בשליטת הבנק בלבד. .הנחות) שהובאו בפני דירקטוריון הבנק

  .חוב, ראה פרק מקורות ומימון להלןלפרטים בדבר גיוס מקורות באמצעות כתבי התחייבות ואיגרות 

  חלוקת דיבידנדים 

   דיבידנדמדיניות חלוקת 

התקבלה החלטה בדירקטוריון הבנק על מדיניות חלוקת דיבידנד, לפיה בכפוף לכך שיחס ההון הכולל לרכיבי סיכון של  2006באפריל  3ביום 

מהרווח הנקי מפעולות  40%), יחולק בכל שנה דיבידנד בשיעור של Iבאזל  - 311(במונחי הוראת ניהול בנקאי תקין  10% -הבנק לא יפחת מ

קבע דירקטוריון הבנק,  2012ביולי  23ביום . 2006מהרווח הנקי מפעולות בלתי רגילות. מדיניות חלוקת הדיבידנד חלה משנת  80%-לות ורגי

, כי בתקופת התכנית תישמר מדיניות חלוקת הדיבידנד שאימץ 2013-2017החדשה לשנים  במסגרת אישור תכנית החומש האסטרטגית

  לעצמו הבנק.

. כמו כן, 9%-, ליחס הון ליבה, בשיעור שלא יפחת מ2014בדצמבר  31, החליט דירקטוריון הבנק לאמץ יעד ליום 2013סט באוגו 14ביום 

, יחולק 2014בדצמבר  31מיליוני שקלים חדשים, ולאמץ קו פעולה לפיו, עד ליום  75החליט הדירקטוריון, באותו מועד, לחלק דיבידנד בסך של 

  מהרווח השנתי מפעולות בלתי רגילות. 80%-מהרווח הנקי השנתי מפעולות רגילות ו 30%דיבידנד בשיעור של עד 

במטרה להחילן,  2012במרץ  28החלטות אלה באו במקום החלטות הדירקטוריון לעניין הקדמת היישום של הוראות המפקח על הבנקים, מיום 

ביולי  23לדוח המיידי של הבנק, מיום  1הכל כפי שפורט בסעיף  - נד, ולענין מדיניות חלוקת דיביד2014בינואר  1במידת האפשר, החל מיום 

  לדוח המיידי האמור. 1). אזכור זה מהווה הכללה על דרך ההפניה של כל המידע המפורט בסעיף 2012-01-191649(אסמכתא מספר  2012

גיה עסקית להלן), החליט דירקטוריון הבנק , בנוסף לעדכון התוכנית האסטרטגית של הבנק (כמפורט בפרק אסטרט2014בדצמבר  23ביום 

די הקודם. מדיניות הדיבידנד יג. לדוח המי1לאשר מדיניות חלוקת דיבידנד מעודכנת, במקום מדיניות חלוקת הדיבידנד שפורטה בסעיף 

 15%ידנד בשיעור של עד ) דיב2015 (החל מן הרבעון הראשון של שנת 2016-ו 2015המעודכנת הינה לחלק בגין הרווחים הרבעוניים, בשנים 

  מהרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות.
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של  1מדיניות הדיבידנד המעודכנת כפופה לכך, כי הבנק ישמור על שולי ביטחון נאותים, כפי שנקבעו לעניין זה, על מנת שהון עצמי רובד 

  .טוריוןים ואשר אומץ על ידי הדירקהבנק לא יפחת מן היעד הנדרש על פי הוראות המפקח על הבנק

של הבנק, לא  1ידי הקודם. זאת, בכפוף לכך שהון עצמי רובד יג. לדוח המ1, מדיניות הדיבידנד תהיה בהתאם לאמור בסעיף 2017בשנת 

  יפחת מן היעד הנדרש על פי הוראות המפקח על הבנקים ובכפוף לשמירת שולי בטחון נאותים.

  מדיניות הדיבידנד, כאמור לעיל. הבנק קיבל את אישורו של המפקח על הבנקים, למתווה של

  לדוחות הכספיים. 13ת שנקבעו על ידי המפקח על הבנקים, כמפורט בביאור מובהר, כי חלוקת הדיבידנד כפופה להוראות הדין ולהגבלו

ה מהווים איזכורים אל. )2014-01-229341-ו 2014-01-229338(אסמכתאות  2014בדצמבר  24לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידים מיום 

  על דרך ההפניה של כל המידע המפורט בדוחות המיידים האמורים. הכללה

  ועד למועד פרסום דוחות כספיים אלה (בסכומים מדווחים): 2011להלן פירוט הדיבידנדים שחולקו על ידי הבנק החל משנת 

  סך הכל דיבידנד ששולם  דיבידנד למניה  תאריך תשלום 

  ים)(מיליוני שקלים חדש  (אגורות)  

  120  53.65  2011באפריל  17

  75  32.77   2013בספטמבר  10
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  רווח ורווחיות
  

  

רווח זה מבטא  מיליוני שקלים חדשים אשתקד. 1,078מיליוני שקלים חדשים לעומת  1,083-הסתכם ב 2014הרווח הנקי של הקבוצה בשנת 

עליה בבסיס ההון של הבנק בשיעור של  על רקע, אשתקד 11.5% שלבשיעור לעומת תשואה על ההון  10.4%של בשיעור תשואה על ההון 

   .)שקלים חדשים מיליארדי 1.1 יה של(על 11.5%

  המפקח על הבנקים: מהוראותבכלל ולרבעון הרביעי בפרט הושפע  2014הרווח הנקי של הקבוצה לשנת 

 מיליוני שקלים חדשים. 54נה הפרשה של הי , שהשפעתה)1(הוראת המפקח בנושא הפרשה קבוצתית בגין אשראי לאנשים פרטיים 

 בדוחות כספיים אלה מסתכם שנצברה . סכום ההפרשה )2(בשל חקירת משרד המשפטים בארצות הברית ,הפרשה בורלצ המפקח הוראת

י בנק המזרחעליה הורה המפקח על הבנקים, ולפיה ש ,הנחה תיאורטיתחישוב הנסמך על על בסיס  ונאמדמיליוני שקלים חדשים  95-ל

  התוכנית.בנק, לעת הזו, את משמעות בהתאם להבנת הו, ב"תוכנית השוויצרית" הגם שנמסר לו שזו אינה חלה עליושוויץ ייכלל 

מיליוני שקלים חדשים ברבעון  252, לעומת מיליוני שקלים חדשים 213-הסתכם ב 2014הרווח הנקי של הקבוצה ברבעון הרביעי של שנת 

, 10.8%לעומת תשואה על ההון של , במונחים שנתיים, 8.1%. רווח זה מבטא תשואה על ההון של 15.5%המקביל אשתקד, קיטון של 

  ברבעון המקביל אשתקד.במונחים שנתיים, 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
   

 .ות הכספייםלדוח 3.ג 1, ראה ביאור הפרשה קבוצתית בגין אשראי לאנשים פרטייםלפרטים נוספים בדבר הנחיות המפקח על הבנקים בנושא  )1(

 .לדוחות הכספיים 13ד. 19לפרטים ראה ביאור  )2(



21 

  :2013בהשוואה לשנת  2014להלן הגורמים המרכזיים שהשפיעו על רווחי הקבוצה בשנת 

  הגידול כתוצאה  מהשפעתסך כל הכנסות המימון מפעילות שוטפת (הכנסות ריבית נטו והכנסות מימון שאינן מריבית), כשהן מנוכות

המקבילה אשתקד. הגידול  לתקופהבהשוואה  5.8%מיליוני שקלים חדשים, גידול של  180-ב 2014, גדלו בשנת )91FAS)1 תקןמיישום 

על מרווחי הבנק.  ותהמשפיע ,2014וסביבת אינפלציה שלילית בשנת המשך ירידת ריבית בנק ישראל  למרותבפעילות השוטפת מושג 

 התפתחות בהכנסות המימון, להלן. הראה גם ניתוח 

  מיליוני שקלים חדשים, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.  115בסכום של  2014ההוצאות בגין הפסדי אשראי קטנו בשנת  

  מיליוני שקלים חדשים כתוצאה מיישום הוראות המפקח על הבנקים בנושא הלוואות לדיור.  191נכללה הפרשה חד פעמית בסך  2013בשנת 

 91 תקןקיטון כתוצאה מיישום העמלות וההכנסות האחרות, בניכוי הFAS)1( לעומת התקופה  3.1%שיעור של ב 2014, גדלו בשנת

של הוראות  שליליתהגידול בעמלות וההכנסות האחרות נובע מהמשך הצמיחה בהיקפי הפעילות ועל אף השפעה  המקבילה אשתקד.

  .רגולטוריות שונות. לפרטים ראה פרק חקיקה ופיקוח על פעילות קבוצת הבנק להלן

 מיליוני שקלים חדשים בשנת  2,957-מיליוני שקלים חדשים, בהשוואה ל 3,032-ב 2014הסתכמו בשנת  ההוצאות התפעוליות והאחרות

 . 2.5%, גידול של 2013

  2013בשנת  34.5%, לעומת 37.8%-הסתכם ב 2014שיעור ההפרשה למיסים על הרווח לפני מיסים בשנת. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 לדוחות הכספיים. 1ג. 1) בנושא מדידת הכנסות ריבית, ראה ביאור 310-20 ASC(  91FASבדבר תקן אמריקאי לפרטים  )1(
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  התפתחות ההכנסות וההוצאות
  
  

 807מיליוני שקלים חדשים, לעומת  889-הסתכמו ב 2014של שנת  ברבעון הרביעי )1(הכנסות הריבית, נטו והכנסות המימון שאינן מריבית

  . 10.2%חדשים ברבעון המקביל אשתקד, גידול של מיליוני שקלים 

 844- , כפי שמפורט להלן הסתכמו ב2014מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי של שנת  )1(הכנסות הריבית, נטו והכנסות המימון שאינן מריבית

  .4.8%מיליוני שקלים חדשים ברבעון המקביל אשתקד, גידול של  805מיליוני שקלים חדשים, לעומת 

, בהשוואה 0.25%לרמה של  2014הגיעה בתום שנת שהושפעה מריבית בנק ישראל  2014ות השוטפת ברבעון הרביעי של שנת הפעיל

  .2013בתום שנת  1.00%לרמה של 

מיליוני שקלים  3,478מיליוני שקלים חדשים, לעומת  3,548-הסתכמו ב 2014בשנת  )1(הכנסות הריבית, נטו והכנסות המימון שאינן מריבית

  .2.0%דשים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של ח

מיליוני שקלים  3,309-ב מוהסתכ, כפי שמפורט להלן 2014מפעילות שוטפת בשנת  )1(הכנסות הריבית, נטו והכנסות המימון שאינן מריבית

  . 5.8%גידול של אשתקד, בתקופה המקבילה מיליוני שקלים חדשים  3,129 חדשים, לעומת

 0.1%בשיעור של  "הידוע"במדד המחירים לצרכן ריבית בנק ישראל כאמור לעיל וכן, מירידה מהושפעה  2014נת בשהפעילות השוטפת 

  .2013בשנת  1.9%, לעומת עליה בשיעור של 2014בשנת 

  להלן ניתוח ההתפתחות בהכנסות המימון מפעילות שוטפת (במיליוני שקלים חדשים):

  בדצמבר 31הסתיים ביום לרבעון ש  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

  2014  2013  

  שיעור 

  2013  2014 השינוי (באחוזים)

  שיעור 

השינוי (באחוזים)

  784 846  3,464 3,375  הכנסות ריבית, נטו

  23 43  14 173  )1(הכנסות מימון שאינן מריבית

 10.2 807 889 2.0 3,478 3,548  סך הכנסות מימון

       בניכוי:

  - FAS91)2( 153 -  43השפעת יישום תקן 

  )3( )22(  147 )11( הפרשי הצמדה על פוזיציית מדד

  18 21  74 77 הכנסות מגביית ריבית בגין חובות בעייתיים

  זמינות למכירה ומניות רווחים ממימוש איגרות חוב 

  19 19  87 125 ורווחים מאיגרות חוב למסחר, נטו

  )32( )16(  41 )105( )3(ווי הוגן ואחרותחשבונאי של נגזרים לפי ש רישום השפעת

 4.8 805 844 5.8 3,129 3,309 סך הכנסות מימון מפעילות שוטפת
  
פי  הכנסות מימון שאינן מריבית כוללות השפעת שווי הוגן ואחרות, וכן הוצאה בגין הפרשי הצמדה על נגזרי מדד שההכנסה המקבילה להן נרשמת על )1(

 ריבית.הכללים החשבונאיים כהכנסת 

  לדוחות הכספיים. 1ג. 1בנושא מדידת הכנסות ריבית, ראה ביאור  FAS91 (ASC 310-20)לפרטים בדבר יישום תקן אמריקאי  )2(

יס השפעת הרישום החשבונאי של נגזרים לפי שווי הוגן נובעת מההבדל בין הטיפול החשבונאי במכשירים מאזניים הנרשמים בדוח רווח והפסד על בס )3(

 הפרשי הצמדה, והפרשי שער בלבד), לבין נגזרים הנמדדים לפי שווים ההוגן.צבירה (ריבית, 

השפעות אחרות כוללות גם השפעת חיסוי שמבצע הבנק כנגד חשיפת המס בגין ההשקעות בחוץ לארץ באמצעות העמדת מקורות מימון עודפים כנגד 

 השקעות אלו.
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  ני שקלים חדשים):להלן פירוט סך הכנסות המימון לפי מגזרי פעילות (במיליו

  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  (באחוזים)שיעור השינוי   סכום השינוי  2013  2014  מגזר פעילות

 בנקאות קמעונאית: 
 12.0 81 675 756 משכנתאות

 )4.4( )53( 1,196 1,143 )1(משקי בית

 10.9 51 466 517 עסקים קטנים

 3.4 79 2,337 2,416 סך הכל 

 - - 64 64 )1(פרטיתבנקאות 

 )3.0( )5( 167 162 בנקאות מסחרית

 2.5 19 750 769 בנקאות עסקית

 )14.4( )23( 160 137 ניהול פיננסי

 2.0 70 3,478 3,548 סך הכל

  
  כתוצאה מירידה בשיעורי הריבית.קדונות יעל פמשחיקת המרווח  והושפעמגזר משקי הבית והבנקאות הפרטית   ) 1(

  

  מגזרי פעילות.תיאור עסקי קבוצת הבנק לפי הפעילות, ראה להלן בפרק  להגדרת מגזרי

  להלן היתרות הממוצעות של הנכסים נושאי הריבית המיוחסים לפעילות בישראל, במגזרי ההצמדה השונים (במיליוני שקלים חדשים):

 (באחוזים)שיעור השינוי   2013  2014  נכסים פיננסיים -מגזר הצמדה 

 17.2 89,813 105,258  מודמטבע ישראלי לא צ

 4.4 51,568 53,845  מטבע ישראלי צמוד למדד

 )1.6( 13,889 13,660  מטבע חוץ  

 11.3 155,270 172,763  סך הכל

  

בהיקף האשראי הקמעונאי מגידול נובעת בעיקר ובמגזר הצמוד למדד  העליה ביתרות הממוצעות של הנכסים נושאי הריבית במגזר השקלי

  . אלו למגזרים המיוחסיםניירות הערך  תיקמגידול בו

, )1(להלן פערי הריבית (ההפרש בין שיעור הכנסות הריבית על הנכסים ובין שיעור הוצאות הריבית על ההתחייבויות) על בסיס יתרות ממוצעות

  המיוחסים לפעילות בישראל, במגזרי ההצמדה השונים באחוזים:

  בדצמבר 31תיים ביום לרבעון שהס  בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה  

  2013  2014  2013  2014  מגזר הצמדה

 2.34 2.53 2.13 2.33  מטבע ישראלי לא צמוד

 0.45 0.29 0.27 0.16  מטבע ישראלי צמוד למדד

 1.74 1.34 1.97 1.49   (כולל מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ) מטבע חוץ

 1.81 1.77 1.80 1.67  סך הכל

  .אשראי הפסדיכוי הוצאות בגין יתרות ממוצעות לפני ני   )1(
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FAS91פער הריבית במגזר השקלי הלא צמוד הושפע לחיוב מיישום תקן 
 1ג. 1מוקדם. לפרטים ראה ביאור  , בעיקר בנושא עמלות פירעון)1(

  לדוחות הכספיים.

  עקב סביבת ריבית נמוכה.  משחיקת מרווחי הריביתהירידה בפער הריבית במגזר מטבע ישראלי צמוד למדד ובמגזר מטבע חוץ נובעת 

תקופה המקבילה אשתקד. ראה גם עליה בבתקופה הנוכחית, לעומת מירידת המדד מוסברת, בין היתר, הירידה בסך הכל פער הריבית 

  בניתוח ההתפתחות בהכנסות המימון מפעילות שוטפת לעיל.

  , מגזרי הצמדה וניתוח כמות ומחיר).מפולחים פערי הריבית בחתכים שונים (סוג פעילותבסקירת ההנהלה בתוספת ג' 

  

, לעומת נטו ,מסך האשראי לציבור 0.12%מיליוני שקלים חדשים, שיעור של  173- ב 2014בקבוצה הסתכמו בשנת  ההוצאות בגין הפסדי אשראי

  ני שקלים חדשים.מיליו 115של  קיטוןובסך הכל  , נטולציבורמסך האשראי  0.21%, שיעור של 2013מיליוני שקלים חדשים בשנת  288

מסך (על בסיס שנתי)  0.41%מיליוני שקלים חדשים, שיעור של  150-הסתכמו ההוצאות בגין הפסדי אשראי ב 2014ברבעון הרביעי של שנת 

 לגידוהכל  ובסך, ברבעון המקביל אשתקדנטו , מסך האשראי לציבור 0.01%מיליוני שקלים חדשים, שיעור של  5, לעומת נטו ,האשראי לציבור

  .מיליוני שקלים חדשים 145של 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .לדוחות הכספיים 3.ג 1, ראה ביאור הפרשה קבוצתית בגין אשראי לאנשים פרטיים לפרטים נוספים בדבר הנחיות המפקח על הבנקים בנושא  )1(
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  (מיליוני שקלים חדשים):  ההוצאות בגין הפסדי אשראילהלן פירוט התפתחות 

  בדצמבר 31ביום  שהסתייםלרבעון   בדצמבר 31ימה ביום סתיהלשנה ש  

  2014  2013  2014  2013  

  הפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטני 

  24  132  98  109  (לרבות מחיקות חשבונאיות)

      הפרשה להפסדי אשראי על בסיס קבוצתי:

 )38( )10( )31( )20(  לפי עומק הפיגור

 19 28 221 84  אחרת 

 5 150 288 173  בגין הפסדי אשראי סך הכל הוצאות

  שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי מסך האשראי 

  0.01%  0.41%  0.21%  0.12%  לציבור, נטו (במונחים שנתיים):

  0.23%  1.23%  0.20%  0.33%  מזה: בגין הלוואות מסחריות שאינן הלוואות לדיור

  -  )0.02%(  0.21%  0.01%  מזה: בגין הלוואות לדיור

  

  לפי מגזרי פעילות עיקריים בקבוצה (במיליוני שקלים חדשים):ההוצאות בגין הפסדי אשראי ירוט להלן פ

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2013  2014 מגזר פעילות

 בנקאות קמעונאית: 

 6190 משכנתאות

 8849 משקי בית

 9872 עסקים קטנים

 192311 סך הכל 

 -3 בנקאות פרטית

 (5)(10) חריתבנקאות מס

 (17)(3) בנקאות עסקית

 (1)(9) ניהול פיננסי

 173288 סך הכל

מיליוני שקלים  3,176מיליוני שקלים חדשים, לעומת  3,202- ב 2014שנת בהסתכמו  הכנסות הריבית, נטו לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי

  .0.8%בשיעור של  גידול, 2013בשנת חדשים 

 779 מיליוני שקלים חדשים, לעומת 696-הסתכמו הכנסות הריבית, נטו לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי ב 2014של שנת  הרביעיברבעון 

(כאמור, ללא השפעת הפסדי אשראי וכולל הכנסות מימון שאינן  10.7%בשיעור של  קיטון, ברבעון המקביל אשתקדמיליוני שקלים חדשים 

  בגין הפסדי אשראי לעיל. ההוצאותההתפתחות בהכנסות המימון מפעילות שוטפת וניתוח  ראה ניתוח .)10.2%מריבית, גידול בשיעור של 

, 2013 בשנתמיליוני שקלים חדשים  1,499שקלים חדשים, לעומת  מיליוני 1,612-ב 2014שנת בבקבוצה הסתכמו  מריביתההכנסות שאינן 

  .7.5%גידול בשיעור של 

מיליוני שקלים חדשים  403מיליוני שקלים חדשים, לעומת  426-ב 2014של שנת  הרביעין ריבית בקבוצה הסתכמו ברבעומההכנסות שאינן 

  .ראה הסבר להלן .5.7%גידול בשיעור של , אשתקד ברבעון המקביל
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, 2013בשנת מיליוני שקלים חדשים  14לעומת מיליוני שקלים חדשים,  173-ב 2014שנת בהסתכמו בקבוצה  הכנסות מימון שאינן מריבית

  . מיליוני שקלים חדשים 159של  דולגי

מיליוני שקלים חדשים  23-מיליוני שקלים חדשים, בהשוואה ל 43- ב 2014של שנת  הרביעיהמימון שאינן מריבית הסתכמו ברבעון  הכנסות

בגין הפרשי (הכנסות) ות והוצא הוגן,, בין היתר, השפעות שווי נכלליםבסעיף זה  מיליוני שקלים חדשים. 20גידול של , ברבעון המקביל אשתקד

ראה  , וכן רווחים מאיגרות חוב.המקבילה להן נרשמת על פי הכללים החשבונאיים כהכנסת ריבית שההוצאה (ההכנסה)הצמדה על נגזרי מדד 

  ניתוח הכנסות המימון מפעילות שוטפת לעיל. 

מיליוני  1,458-מיליוני שקלים חדשים בהשוואה ל 1,487- ב 2014, הסתכמו בשנת )91FAS )1בניכוי הקיטון כתוצאה מיישום תקן  ההכנסות מעמלות

  .2.0%, גידול בשיעור של 2013שקלים חדשים בשנת 

מיליוני שקלים חדשים,  389-ב 2014הסתכמו ברבעון הרביעי של שנת  )91FAS)1ההכנסות מעמלות בניכוי הקיטון כתוצאה מיישום תקן 

  .4.0%של בשיעור המקביל אשתקד, גידול  מיליוני שקלים חדשים ברבעון 374-בהשוואה ל

הפגיעה בסעיפי העמלות כתוצאה מההשפעות הרגולטוריות.  כך שהעליה בהיקף עולה עלהבנק ממשיך את הצמיחה בהיקפי הפעילות, 

  לפרטים ראה פרק חקיקה ופיקוח על פעילות קבוצת הבנק להלן.

מיליוני שקלים חדשים.  1,395-ם לכמסת )91FAS)1חר השפעת יישום תקן שמוצג בדוחות כספיים אלו, לא כפי 2014סכום העמלות בשנת 

מיליוני  364-במסתכם , )91FAS)1יישום תקן  השפעתכפי שמוצג בדוחות כספיים אלו, לאחר  ,2014סכום העמלות לרבעון הרביעי של שנת 

  שקלים חדשים.

 17, גידול של 2013בשנת מיליוני שקלים חדשים  27- ים, בהשוואה למיליוני שקלים חדש 44- ב 2014שנת בבקבוצה הסתכמו  ההכנסות האחרות

  .שקלים חדשים מיליוני

שקלים חדשים ברבעון מיליוני  6-בהשוואה למיליוני שקלים חדשים,  19-ב 2014של שנת  הרביעיההכנסות האחרות בקבוצה הסתכמו ברבעון 

המשקפים את תוצאות פעילות הון  ומרווחידול בהכנסות מפעילות נאמנות מגימיליוני שקלים חדשים הנובע  13המקביל אשתקד, גידול של 

  .הסינוףארגון בנכסים ושיפורים במערך  הבנק במסגרת רה

מיליוני שקלים חדשים  2,957-מיליוני שקלים חדשים בהשוואה ל 3,032-ב 2014שנת בהסתכמו  בקבוצה ההוצאות התפעוליות והאחרות

  . 2.5%של  רבשיעושוטף , גידול 2013בשנת 

מיליוני שקלים חדשים  779- מיליוני שקלים חדשים בהשוואה ל 766- בהסתכמו  ,2014של שנת  הרביעיההוצאות התפעוליות והאחרות ברבעון 

  . ראה הסבר להלן.1.7%קיטון בשיעור של ברבעון המקביל אשתקד, 

מיליוני שקלים חדשים  1,836-קלים חדשים בהשוואה למיליוני ש 1,869-ב 2014שנת בהסתכמו בקבוצה  המשכורות וההוצאות הנלוות

  . 1.8%, גידול בשיעור של 2013בשנת 

מיליוני שקלים חדשים  491- מיליוני שקלים חדשים בהשוואה ל 453-ב הסתכמו ,2014של שנת  הרביעיהמשכורות וההוצאות הנלוות ברבעון 

 מיליוני שקלים חדשים. 38של קיטון ברבעון המקביל אשתקד, 

  .2013נרשמו בקבוצה הפרשות חד פעמיות שעיקרן ברבעון הרביעי של שנת  2013נת בש

בשנת מיליוני שקלים חדשים  683מיליוני שקלים חדשים לעומת  705-ב 2014שנת בבקבוצה הסתכמו  הוצאות האחזקה ופחת בניינים וציוד

   .3.2%של שוטף , גידול 2013

מיליוני  173מיליוני שקלים חדשים לעומת  176-ב 2014של שנת הרביעי הסתכמו ברבעון  הוצאות האחזקה ופחת בניינים וציוד בקבוצה

  .1.7%של   שוטף , גידול ברבעון המקביל אשתקד שקלים חדשים

  
  
  

  לדוחות הכספיים. 1ג. 1בנושא מדידת הכנסות ריבית, ראה ביאור  FAS91 (ASC 310-20)לפרטים בדבר יישום תקן אמריקאי  )1(
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  .4.6%של  גידול, 2013בשנת מיליוני שקלים חדשים  438מיליוני שקלים חדשים לעומת  458- ב 2014שנת בבקבוצה הסתכמו  תההוצאות האחרו

מיליוני שקלים חדשים ברבעון  115לעומת מיליוני שקלים חדשים,  137- ב 2014של שנת  הרביעיההוצאות האחרות בקבוצה הסתכמו ברבעון 

  שיווק ופרסום.לגידול בהוצאות  בין היתר, גם ,המיוחס יוני שקלים חדשיםמיל 22המקביל אשתקד, גידול של 

  :(באחוזים) )Cost-Income Ratio)1להלן נתוני 

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2014  2013  

Cost-Income Ratio)1( 60.8 59.6  
   

  

  2014  2013  

  

  רבעון

  רביעי

  רבעון

  שלישי

  רבעון

  שני

  רבעון

  ראשון

  ן רבעו

  רביעי

  רבעון

  שלישי

  רבעון 

  שני

  רבעון 

  ראשון

Cost-Income Ratio)1( 60.2 61.0  59.0  63.2  65.6 59.0 54.8 59.4 
          

  סך ההוצאות התפעוליות והאחרות לסך כלל ההכנסות התפעוליות והמימוניות לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי. )1(
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 גידול, 2013מיליוני שקלים חדשים בשנת  1,718לעומת מיליוני שקלים חדשים,  1,782-ב 2014נת בשהסתכם  יםהרווח בקבוצה לפני מיס

  .3.7%בשיעור של 

שקלים חדשים ברבעון  מיליוני 403מיליוני שקלים חדשים, לעומת  356-הסתכם הרווח בקבוצה לפני מיסים ב 2014של שנת  הרביעיברבעון 

   .מיליוני שקלים חדשים 47של  קיטוןהמקביל אשתקד, 

גידול , 2013מיליוני שקלים חדשים בשנת  592לעומת , מיליוני שקלים חדשים 673-ב 2014שנת ב סתכמההה בקבוצ ההפרשה למיסים

  .13.7%בשיעור של 

ברבעון המקביל  מיליוני שקלים חדשים 140מיליוני שקלים חדשים לעומת  139-ב ההפרשה למיסיםהסתכמה  2014של שנת  הרביעיברבעון 

   .מיליוני שקלים חדשים 1של  קיטון, אשתקד

מיליוני שקלים חדשים בגין מיסים נדחים, כתוצאה  28כוללת, בין היתר, הקטנת הוצאות מס בסכום של  2013ההפרשה למיסים בשנת 

  .2014בינואר  1החל מיום  1.5%-מהעלאת שיעור מס החברות ב

   .2013בשנת  34.5% לעומת ,37.8%-הסתכם ב 2014שנת במיסים  לפנישיעור ההפרשה למיסים על הרווח 

  ברבעון המקביל אשתקד. 34.7%עומת , ל39.0%-הסתכם ב 2014שיעור ההפרשה למיסים על הרווח לפני מיסים ברבעון הרביעי של שנת 

מיליוני  4, לעומת הפסד של םמיליוני שקלים חדשי 5-ב 2014הסתכם בשנת  חברות כלולות לאחר השפעת המס ברווחיחלקו של הבנק 

  .2013, לעומת רישום ירידת ערך של השקעות בשנת 2014בעקבות מימוש השקעות ריאליות בשנת  ,זאת .2013שקלים חדשים בשנת 

 4מיליוני שקלים חדשים, לעומת הפסד של  1, הסתכם בהפסד של 2014חברות בנות ברבעון הרביעי של שנת  הבנק בהפסדיחלקו של 

  שקלים חדשים ברבעון המקביל אשתקד. מיליוני

, לעומת מיליוני שקלים חדשים 31-ב 2014הסתכם בשנת  חלקם של בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בתוצאות, נטו, של חברות מאוחדות

ן אשראי לאנשים הקיטון נובע בעיקר מיישום הוראות המפקח על הבנקים בנושא הפרשה קבוצתית בגי .2013מיליוני שקלים חדשים בשנת  44

  בבנק יהב. )1(פרטיים
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .הכספיים לדוחות 3.ג 1, ראה ביאור הפרשה קבוצתית בגין אשראי לאנשים פרטיים לפרטים נוספים בדבר הנחיות המפקח על הבנקים בנושא ) 1(
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  (באחוזים):  וןלרכיבי סיכ 1ויחס הון רובד  )2(על ההון רווחי הקבוצה )1(תשואותהתפתחות להלן 

  בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש  

  2014  2013  2012  

  13.1  11.5  10.4  תשואת רווח נקי על ההון

  8.55  9.01  )4()3(9.12 לרכיבי סיכון בתום השנה 1יחס הון רובד 
     
  

  2014  2013  

  באחוזים
  רבעון

  רביעי

  רבעון

  שלישי

  רבעון

  שני

  רבעון

  ראשון

  רבעון

  רביעי

  רבעון

  ישליש

  רבעון

  שני

  רבעון

  ראשון

  13.1  11.1  13.3  10.8  11.0  12.3  12.0  8.1  תשואת רווח נקי על ההון

  8.71  8.74  8.84  9.01  )3(8.87  )3(9.00  )3(9.01  )4()3(9.12לרכיבי סיכון בתום הרבעון 1יחס הון רובד 
            

  תשואה בחישוב שנתי.  )1(
ל את "סך כל האמצעים ההוניים", כמוצג בדיווח על שיעורי הכנסה והוצאה, בניכוי יתרה ממוצעת של זכויות התשואה ביחס להון העצמי הממוצע, הכול  )2(

ות חוב בעלי מניות חיצוניים ובניכוי/ובתוספת היתרה הממוצעת של הפסדים/רווחים שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של איגרות חוב למסחר ושל איגר
  זמינות למכירה.

  ).2014בינואר  1ביום  0.28%(ירידה של  IIIת יישום הוראות באזל כולל השפע  )3(
למתן הלוואות  מגבלות"בנושא  329ניהול בנקאי תקין  והוראתאימוץ כללי החשבונאות בארצות הברית בנושא זכויות עובדים  השפעותלפרטים בדבר   )4(

  חקיקה ופיקוח על פעילות קבוצת הבנק, בהתאמה.ופרק  לדוחות הכספיים 14ביאור ראה , 2015בינואר  1החל מיום , 1לדיור" על הון עצמי רובד 
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  רווח למניה
  שקלים חדשים ערך נקוב) (בשקלים חדשים): 0.1להלן נתוני הרווח למניה (מניה רגילה בסך 

  2014  2013  2012  

 4.77 4.72 4.70  רווח בסיסי למניה
     

 4.74  4.69  4.68  רווח מדולל למניה
    

  התפתחות סעיפי המאזן

  להלן ההתפתחות בסעיפי המאזן העיקריים של קבוצת הבנק (במיליוני שקלים חדשים):

    בדצמבר 31  

  שיעור השינוי (באחוזים)  2013  2014  

 10.6 179,613 198,564  סך כל המאזן

 6.5 138,565 147,569  אשראי לציבור, נטו

  7.9 141,244 152,379  פיקדונות הציבור

 103.7 7,000 14,259  ניירות ערך

 11.5 9,852 10,987  הון עצמי
  

 77%לעומת , 74%-לכ 2014בדצמבר  31 יוםהגיע ב ,נטו במאזן המאוחד מסך כל הנכסים ,לציבורמשקלו של האשראי  - אשראי לציבור, נטו

  . 6.5%מיליארדי שקלים חדשים, גידול של  9.0-ב 2014גדל במהלך שנת  ,נטו בקבוצה ,האשראי לציבור .2013בסוף שנת 

  

  לפי בסיסי הצמדה (במיליוני שקלים חדשים): , נטו,להלן נתונים על היקפי האשראי לציבור

  בדצמבר 31יתרה ליום  

שיעור השינוי 

  (באחוזים)

השיעור (באחוזים) מסך האשראי לציבור 

  בדצמבר 31ליום

  2014  2013    2014  2013  

            מטבע ישראלי

  53.2  56.0  12.4  73,715  82,823  לא צמוד

  38.1  36.0  0.3  52,740  52,876  צמוד מדד

  8.7  8.0  )2(  12,110  11,870  מט"ח כולל צמוד מט"ח

  100.0  100.0  6.5  138,565  147,569  סך הכל
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  לפי מגזרי פעילות (במיליוני שקלים חדשים): , נטו,להלן נתונים על היקפי האשראי לציבור

 שיעור השינוי (באחוזים)  2013  2014 ילותמגזר פע

 בנקאות קמעונאית: 

 8.7 84,246 91,581 משכנתאות

 7.6 19,022 20,462 משקי בית

 17.6 7,667 9,018 עסקים קטנים

 9.1 110,935 121,061 סך הכל קמעונאות

 9.9 956 1,051 בנקאות פרטית

 )6.1( 4,517 4,240 בנקאות מסחרית

 )4.2( 22,157 21,217 ת עסקיתבנקאו

 )4.1( 27,630 26,508 סך הכל עסקי ואחר

 6.5 138,565 147,569 סך הכל
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וי של חובות פגומים, מדידה וגילל תובהתאם להורא לפני הפרשה להפסדי אשראי, של סיכון אשראי בעייתי ונכסים שאינם מבצעים פירוטלהלן 

   :להפסדי אשראי והפרשה סיכון אשראי
 

 2013בדצמבר  31ליום   2014בדצמבר  31ליום   סכומים מדווחים 

     )1(סיכון אשראי     )1(סיכון אשראי  (במיליוני שקלים חדשים)

 כולל חוץ מאזני מאזני כולל חוץ מאזני מאזני  

 . סיכון אשראי בעייתי1

 1,474 233 1,241 953 172 781 סיכון אשראי פגום

 152 - 152 110 - 110 ן אשראי נחותסיכו

 1,488 103 1,385 1,212 50 1,162 )2(סיכון אשראי בהשגחה מיוחדת

 3,114 336 2,778 2,275 222 2,053 סה"כ סיכון אשראי בעייתי

מזה: חובות שאינם פגומים, בפיגור 

 1,134 1,001 )2(ימים או יותר 90של 
      

     1,136     726 )3(עים. נכסים שאינם מבצ2
  
  וים.אשראי מאזני וחוץ מאזני מוצג לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי ולפני השפעת בטחונות המותרים לניכוי לצורך חבות של לווה ושל קבוצת לו )1(

שה לפי עומק הפיגור הנמצאות בפיגור של לרבות בגין הלוואות לדיור שבגינן קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור ובגין הלוואות לדיור שבגינן לא קיימת הפר )2(

 מיליוני שקלים חדשים).  1,081  - 2013בדצמבר  31ליום (מיליוני שקלים חדשים  950ימים או יותר, בסך של  90

 נכסים שאינם צוברים ריבית. )3(

  

  לדוחות הכספיים. 4ראה ביאור  סיכון אשראי בעייתיבדבר נוספים לפרטים 

  :גין אשראי לציבורלהלן מדדי סיכון עיקריים ב

 2013בדצמבר  31 2014בדצמבר  31 

 0.9 0.5 שיעור יתרת אשראי לציבור פגום מיתרת האשראי לציבור

 2.5 1.5 שיעור יתרת אשראי לציבור פגום מיתרת האשראי שאינו לדיור

 3.4 2.1 שיעור יתרת אשראי לציבור בעייתי מיתרת האשראי שאינו לדיור

  ימים או יותר  90יור שנמצא בפיגור של שיעור יתרת האשראי לד

 0.8 0.6 )2)(1(מיתרת האשראי לציבור

 1.0 1.0 שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מיתרת האשראי לציבור

 0.7 0.7 שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מסיכון אשראי כולל בגין הציבור

 1.6 1.1 שיעור סיכון אשראי בעייתי מסיכון אשראי כולל בגין הציבור

 0.22 0.12 שיעור הוצאות הפסדי אשראי מהיתרה הממוצעת של אשראי לציבור, נטו

 0.42 0.11 שיעור המחיקות נטו מהיתרה הממוצעת של אשראי לציבור, נטו
    

  שיעור זה שאינו לדיור זניח. )1(
 יתרת האשראי בפיגור לפני הפרשה לפי עומק הפיגור. )2(
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  :(במיליוני שקלים חדשים) 2014בדצמבר  31ם הגדולים בקבוצה ליום ויהלו 6להלן החלוקה הענפית של 

 ענף משק  לווה מספר

  סיכון 

 אשראי מאזני

  סיכון אשראי 

 חוץ מאזני

  סיכון 

 אשראי כולל

 822 711 111 בינוי ונדל"ן .1

 775 716 59 בינוי ונדל"ן .2

 735 107 628 חשמל ומים .3

 644 161 483 בינוי ונדל"ן  .4

 604 603 1 בינוי ונדל"ן .5

 599 446 153  בינוי ונדל"ן  .6
    

סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני מוצג  לפני השפעת הפרשה להפסדי אשראי ולפני השפעת בטחונות המותרים בניכוי לצורך חבות של לווה ושל 

  קבוצת לווים.

  :זים)(באחו להלן התפתחות התפלגות סיכון האשראי בקבוצה לפי גודל לווה

  2014  2013  

  סיכון אשראי ללווה

  (באלפי שקלים חדשים)

  שיעור מסיכון אשראי 

  כולל בקבוצה

  שיעור מספר 

  הלווים בקבוצה

  שיעור מסיכון אשראי 

  כולל בקבוצה

  שיעור מספר 

  הלווים בקבוצה

 75.1 12.0 73.6 11.4  150עד 

150-600  23.3 17.7 23.1 17.2 

600-2,000  30.6 8.0 28.6 7.1 

 0.6 36.3 0.7 34.7  2,000מעל 
   

  (במיליוני שקלים חדשים): )1(להלן סיכון האשראי בענפי משק עיקריים בגין פעילות לווים בארץ

  2014  2013  

  ענף משק

  סיכון 

  אשראי מאזני

  סך סיכוןאחוז מ

  האשראי המאזני

  סיכון 

  אשראי מאזני

  מסך סיכון אחוז

  האשראי המאזני

 שיעור השינוי

  חוזים)(בא

 8.9 74.2 101,706 74.8 110,726  אנשים פרטיים (כולל הלוואות לדיור)

  3.7 8.0 11,050 7.7 11,455  בינוי ונדל"ן

  26.7 2.9  3,935 3.4  4,985  שירותים פיננסיים

 3.8 4.3 5,944 4.2 6,169  תעשיה

 )1.0( 4.9 6,655 4.5 6,591  מסחר

 1.6 5.7 7,819 5.4 7,945  אחר

   100.0 137,109  100.0 147,871  סך הכל

  

  

  

  

  

  

  
  

  חוב של הציבור ונכסים אחרים בגין מכשירים נגזרים של הציבור.באיגרות כולל אשראי והשקעות   ) 1(
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של האשראי לציבור מורכב מסיכון אשראי מאזני ומסיכון אשראי חוץ מאזני, אשר מרכיביהם משוקללים בהתאם לאופי הלווה  סיכון האשראי

ראי בהתאם להוראות בנק ישראל. הסיכון המאזני כולל את יתרות האשראי לציבור, מכשירים נגזרים שנרכשו על ידי הציבור וסוג האש

והשקעות של הקבוצה באיגרות חוב של הציבור. סיכון האשראי החוץ מאזני כולל ערבויות ועסקאות במכשירים חוץ מאזניים, התחייבויות למתן 

  נוצלו. אשראי ומסגרות אשראי שטרם

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מיליארדי שקלים  191מיליארדי שקלים חדשים לעומת  207 לסך של 2014בדצמבר  31סיכון האשראי הכולל בקבוצת הבנק הסתכם ביום 

  . 8.4% , גידול בשיעור של2013חדשים בשנת 

ביתרת ההשקעה בניירות ערך  . הגידולים חדשיםמיליארדי שקל 7.3-ב 2014במהלך שנת  גדלהיתרת ההשקעה בניירות ערך  -ניירות ערך 

  במסגרת ניהול הנכסים וההתחייבויות.הינו 

  התפלגות תיק ניירות הערך של הקבוצה לפי מגזרי הצמדה (במיליוני שקלים חדשים):להלן 

   בדצמבר 31יתרה ליום  

  שיעור שינוי (באחוזים)  2013  2014  מגזר הצמדה

        מטבע ישראלי

 - 4,015 10,192  לא צמוד

 - 138 699  צמוד מדד 

 18.7 2,749 3,264  מטבע חוץ (כולל צמוד מטבע חוץ)

 6.1 98 104  פריטים לא כספיים

 103.7 7,000 14,259  סך הכל
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  השקעות בניירות ערך בתיק המוחזק לפדיון, בתיק הזמין למכירה ובתיק למסחר

  :מנפיקים (במיליוני שקלים חדשים)להלן התפלגות תיק ניירות הערך של הקבוצה לפי סוגי 

   הערך במאזן ליום  

 2013בדצמבר  31 2014בדצמבר  31  

     איגרות חוב ממשלתיות:

 6,340 13,631 ישראל ממשלת

 61 115 הברית-ממשלת ארצות

 21 - אחר 

 6,422 13,746 סך הכל אגרות חוב ממשלתיות

   איגרות חוב של בנקים במדינות מפותחות:

 96 97 יהבריטנ

 124 123 ישראל

 103 117 גרמניה

 5 5 אחר 

  342 328 

   )1( איגרות חוב של מוסדות פיננסיים (שאינם בנקים) במדינות מפותחות:

 10 - ארצות הברית

 10 - לוקסמבורג

  - 20 

 348 342  במדינות מפותחות סך הכל איגרות חוב של בנקים ומוסדות פיננסיים

   ברות (פילוח לפי ענפי משק):איגרות חוב של ח

 65 10 תעשייה

 24 16 בינוי

 17 1 חשמל ומים

 - 11 שירותים ציבוריים וקהילתיים

 26 29 שירותים פיננסיים

 132 67 סך הכל איגרות חוב של חברות

 98 104 מניות

 7,000 14,259 סך הכל ניירות ערך

  

 בקבוצות בנקאיות. החזקהקעות ולחברות החשיפה מורכבת, רובה ככולה, מחשיפה לבנקים להש )1(

ושיעורה מהעלות המופחתת  ירידת ערךמשך הזמן בו קיימת  ופירוטירידת ערך בעלת אופי זמני של ניירות ערך זמינים למכירה  בדברלפרטים 

  לדוחות הכספיים. 3ראה ביאור 
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 .2013בסוף שנת  79%, לעומת 77%- לכ 2014בדצמבר  31ם משקלם של פיקדונות הציבור מסך המאזן המאוחד הגיע ביו -  פיקדונות הציבור

  .7.9% מיליארדי שקלים חדשים, גידול של 11.1גדל היקף פיקדונות הציבור בקבוצת הבנק, בסך של  2014בשנת 

  הצמדה (במיליוני שקלים חדשים): מגזרילהלן התפלגות פיקדונות הציבור לפי 

  בדצמבר 31יתרה ליום  

  השינוי שיעור

  ים)(באחוז

  השיעור מסך פיקדונות הציבור 

  (באחוזים) בדצמבר 31ליום 

  2013  2014    2013  2014  מגזר הצמדה
            מטבע ישראלי

  65.8  64.7  6.1  92,888  98,541  לא צמוד 
  15.2  12.5  )11.2(  21,439  19,040  צמוד מדד 

  19.0  22.8  29.3  26,917  34,798  מט"ח כולל צמוד מט"ח

  100.0  100.0  7.9  141,244  152,379  סך הכל

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  להלן נתונים על התפלגות פיקדונות הציבור לפי מגזרי פעילות (במיליוני שקלים חדשים):

 (באחוזים)שיעור השינוי   2013  2014 מגזר פעילות

 בנקאות קמעונאית:

 8.1 60,793 65,701 משקי בית

 16.3 9,517 11,068 עסקים קטנים

 9.2 70,310 76,769 סך הכל קמעונאות

 29.4 7,027 9,090 בנקאות פרטית

 33.4 3,408 4,546 בנקאות מסחרית

 8.4 43,467 47,117 בנקאות עסקית

 )12.8( 17,032 14,857 ניהול פיננסי

 7.9 141,244 152,379 סך הכל

  וחות הכספיים.לד 9קדונות הציבור ראה ביאור יפ מרכיבילפרטים נוספים על 
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  :(במיליוני שקלים חדשים) להלן התפתחות התפלגות פיקדונות הציבור בקבוצה לפי גודל מפקיד

    בדצמבר 31 

 2014  2013  

 תקרת הפיקדון
 48,678 50,887 1עד 

 25,226 31,119 10עד  1מעל 

 14,810 15,522 100עד  10מעל 

 13,507 15,511 500עד  100מעל 

 39,023 39,340 500מעל 

 141,244 152,379 סך הכל

  

  לדוחות הכספיים. 10-ו 9קדונות מבנקים, ראה ביאורים יקדונות הציבור ומרכיבי הפילפרטים נוספים על מרכיבי פ

  .2013בסוף שנת  5.49%לעומת  5.53%-הגיע ל 2014בדצמבר  31בקבוצה ביום  יחס ההון העצמי לסך המאזן

  יחס הון לרכיבי סיכון
מזערי, שלא יפחת משיעור של  1עצמי רובד לשמור על יחס הון  הבנקמחויב  2015בינואר  1, החל מיום להנחיות המפקח על הבנקיםבהתאם 

. המאזניים ובסעיפים החוץ מאזנייםהמשוקלל של רכיבי הסיכון בנכסיו  לסך 12.5%מזערי שלא יפחת משיעור של  כוללוכן על יחס הון  9%

  ן ושל סך רכיבי הסיכון מפורט בהוראות המפקח על הבנקים. אופן החישוב של סך ההו

 .הדיווח למועד לדיור ההלוואות מיתרת 1% המבטא בשיעור הון דרישת  אלה ליחסיםתתווסף  2015בינואר  1החל מיום 

 ידי על שיידרש המזערי הכולל ההון ויחס המזערי 1 רובד עצמי הון יחס ,לכך בהתאם. 2017בינואר  1 ליום עד בהדרגה מיושמת זו דרישה

 בהתאמה. 13.3%-ו 9.8% הינו, הדיווח מועד נתוני לפי, מאוחד בסיס על, 2017בינואר  1ליום  הבנקים על המפקח

  .IIחושב יחס ההון לרכיבי סיכון על פי כללי באזל  2009בדצמבר  31החל מיום 

בנושא ההון  lll, העוסקות באימוץ הנחיות באזל 201-211קאי תקין פרסם המפקח על הבנקים תיקון של הוראות ניהול בנ 2013במאי  30ביום 

  בכפוף להוראות מעבר. 2014בינואר  1 -הפיקוחי ובנושא נכסי סיכון. תחילת ההוראות 

לפרטים בדבר תיקון ההוראות, החלטת הדירקטוריון על יעדי ההון של הבנק וההשפעה על הלימות ההון של הבנק, ראה פרק חקיקה ופיקוח 

  לדוחות הכספיים. 14על פעילות קבוצת הבנק להלן וביאור 
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  להלן התפתחות יחס ההון לרכיבי סיכון בקבוצה (באחוזים):

  2013בדצמבר  31  2014בינואר  1  2014בדצמבר  31    

  IIבאזל   IIIבאזל   IIIבאזל    

  )1(-  8.73  9.12  לרכיבי סיכון 1יחס הון עצמי רובד 

  9.01  8.73  9.12  וןלרכיבי סיכ 1יחס הון רובד 

  13.04  12.88  13.03  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון 

  7.50  )2(9.00  )2(9.00(ליבה)  המזערי הנדרש לפי הוראות המפקח על הבנקים 1יחס הון עצמי רובד 

  9.00  )2(12.50  )2(12.50  יחס הון הכולל המזערי הנדרש לפי הוראות המפקח על הבנקים
      

 .2014בינואר  1מזערי חלה מיום  1עצמי רובד הדרישה ליחס הון  )1(
   .2015בינואר  1המפקח מיום  ל ידייחסי ההון הנדרשים ע )2(

מיתרת ההלוואות לדיור למועד הדיווח דרישה זו מיושמת בהדרגה עד  1%, תתווסף ליחסים אלה דרישת הון בשיעור המבטא 2015 בינואר  1 החל מיום
, על בסיס 1.1.2017המזערי ויחס ההון הכולל המזערי שיידרש על ידי המפקח על הבנקים ליום  1עצמי רובד  . בהתאם לכך, יחס הון1.1.2017ליום 

  , בהתאמה.13.3%- ו 9.8%מאוחד, לפי נתוני מועד הדיווח, הינו 
  .9.0%הוא  2015המזערי הנדרש ברבעון הראשון לשנת  1עצמי רובד  הון יובהר כי יחס

  .ומחושב על בסיס הנתונים הידועים למועד דוחות כספיים אלה 9.1% צפוי להיות 2015באפריל  1הנדרש ביום המזערי  1יחס הון עצמי רובד 
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  פעילות חוץ מאזנית 

  
  

  להלן ההתפתחות בסעיפים חוץ מאזניים עיקריים של קבוצת הבנק (במיליוני שקלים חדשים):

  בדצמבר 31  בדצמבר 31  

 )זיםשיעור השינוי (באחו

  בדצמבר 31 לעומת

 2014  2013 2013 

    :)1(מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים למעט נגזרים

 16.6 296 345 אשראי תעודות

 (9.9) 2,413 2,173 ערבויות להבטחת אשראי

 5.2 9,935 10,450 ערבויות לרוכשי דירות

 13.9 3,519 4,007  ערבויות והתחייבויות אחרות

 4.8 7,135 7,478 שלא נוצלו טיסי אשראימסגרות אשראי של כר

 13.2 17,460 19,773מסגרות חח"ד ומסגרות אשראי אחרות בחשבונות לפי דרישה שלא נוצלו

 31.1 9,009 11,807 שאושרו עדיין לא ניתן התחייבויות בלתי חוזרות למתן אשראי

 12.4 6,265 7,040 התחייבויות להוצאת ערבויות

     :)2(זריםמכשירים פיננסיים נג

 33.8 202,950 271,477 סך הכל ערך נקוב של מכשירים פיננסיים נגזרים
  

  
 לדוחות הכספיים. א.19יתרות החוזים או הסכומים הנקובים שלהם לסוף התקופה, לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי. לפרטים נוספים ראה ביאור   )1(

  ונגזרי אשראי., אופציות SWAPSכולל עסקאות פורוורד,     )2(

  

להלן התפתחות ביתרות הנכסים הכספיים החוץ מאזניים המוחזקות בעבור לקוחות קבוצת הבנק, לגביהם מספקת קבוצת הבנק שרותי ניהול, תפעול 

  ו/או משמורת (במיליוני שקלים חדשים): 

  בדצמבר 31  בדצמבר 31  

 )שיעור השינוי (באחוזים

  בדצמבר 31 לעומת

 2014  2013 2013 

 18.2 178,222 210,645 )1(יירות ערךנ

 11.4 64,297 71,649 )2(נכסי קופות גמל שהקבוצה מספקת להן שירותי תפעול

 15.4  18,409 21,241  מספק להן שירותי תפעולנכסי קרנות נאמנות שהבנק 

  36.1  57,199  77,849  הבנקקבוצת ם בנאמנות נכסי

 2.2 11,454 11,701 )3(נכסים אחרים בניהול
  

  
 ., כולל יתרות ניירות ערך של קופות גמל וקרנות נאמנות שהבנק מספק להן שירותי תפעולשווי תיקי ניירות ערך במשמרת הבנק המוחזקים על ידי לקוחות )1(

ות באותן קרנות ערך של קרנות הנאמנות כאמור, גם את שווי יחידות ההשתתפהת בנוסף ליתרת ניירות מוצגת כולליצויין כי יתרת פעילות הלקוחות ה
 המוחזקות על ידי לקוחות הבנק. 

 לפרטים בדבר השפעת הרפורמה בשוק הגמל על פעילות הגמל של הבנק, ראה להלן. )2(
 לרבות:  )3(

  .תויתרות אשראי המגובות בפיקדונות שהחזרתם למפקיד מותנית בגביית יתרת האשראי. בגין יתרות אלה מקבל הבנק הכנסה ממרווח או מעמל -  
 ת אחרות בניהול הבנק.הלוואו -  
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 תפעול קופות גמל

בעקבות הרפורמה בשוק הגמל בשנים האחרונות ועם סיום תקופת ההקלות שהותרו במסגרת תקנות הפיקוח על שרותים פיננסיים (קופת 

לבחור גוף  , על החברות המנהלות קופות גמל2014בינואר  1, החל ביום 2012-גמל) (הרשאה לנהל יותר מקופת גמל אחת), התשע"ב 

 מתפעל אחד לכל סוג של קופת גמל מבין הקופות המנוהלות על ידן. 

, החליטו שתי חברות אשר תפעלו חלק מקופות הגמל שלהן בבנק, להעביר את כלל נכסי 2014על רקע זה, במהלך הרבעון הראשון של שנת 

 1. העברת הכספים מאחת החברות בוצעה ביום 2013 קופות הגמל שבניהולן לתפעול בבנק, זאת בנוסף לחברה נוספת שעשתה כן בשנת

. מנגד, 2014ביולי  1, כאשר, חלק נוסף הועבר ביום 2014באפריל  1ואילו העברת הכספים מהחברה השנייה התבצעה ביום  2014בינואר 

  את נכסיה לתפעולו של גורם מתפעל אחר. חברה אחרת , העבירה2014באוקטובר  1ביום 

, הפסיק בנק יהב את פעילותו בתחום תפעול קופות 2014יקף נכסי קופות הגמל המתופעלות בבנק, החל מחודש ינואר במקביל לשינויים בה

  הגמל וקרנות ההשתלמות.

מיליארדי שקלים חדשים,  72- קופות גמל בהיקף של כ 2014 בדצמבר 31ביום  עול בבנק יהב, כאמור, תפעל הבנקלאחר הפסקת פעילות התפ

  בנק יהב). במאוחד, כוללמיליארדי שקלים חדשים  64( 2013יארדי שקלים חדשים בסוף שנת למי 46- בהשוואה ל
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  חברות מוחזקות עיקריות
  

  

מיליוני שקלים  118- לעומת כמיליוני שקלים חדשים,  144-לכ 2014בשנת תרומת החברות המוחזקות לרווח הנקי מפעולות רגילות הגיעה 

ונים אלה כוללים השפעות של שינויים בשערי החליפין על יתרות ההשקעה בחברות המוחזקות חדשים בתקופה המקבילה אשתקד. נת

  בחוץ לארץ, המכוסים בבנק עצמו. לכן, אין משמעות להשפעת שערי החליפין על הרווח הנקי של הקבוצה.

מיליוני שקלים  134ים, לעומת מיליוני שקלים חדש 130- ללא השפעת הפרשי שער כאמור לעיל, הסתכמה תרומת החברות המוחזקות בכ

  להלן.בחברות המוחזקות חדשים בתקופה המקבילה אשתקד, ראה הסבר 

  

  בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ (להלן: בנק יהב)

נתקבל  2009בינואר  28. ביום 1981-התשמ"אשיון 'בנק' לפי הוראות חוק הבנקאות (רישוי), יבנק יהב הינו תאגיד בנקאי הפועל בהתאם לר

, אשר התיר לבנק פעילות עם עובדי המדינה והמגזר הציבורי. על פי 2005בינואר  11שיונו הקודם של הבנק מיום ייון המחליף את רריש

  הרישיון החדש, בנק יהב רשאי לעסוק בפעילויות חדשות ולהרחיב את קהל לקוחותיו, בכפוף להיתר מראש של המפקח על הבנקים.

נתקבל בבנק יהב אישור המפקח על הבנקים להעניק שירותים ללקוחות יחידים (כגון שכירים, עצמאים בד בבד עם קבלת הרישיון החדש, 

ומשקי בית) ולתאגידים, ובלבד שהתאגידים לא יקבלו אשראי בסכום העולה על המגבלה שנקבעה. בנק יהב פועל בהתאם לרישיון החדש, 

  בנושא. בנק יהבבכפוף ובהתאם למדיניות דירקטוריון 

נוסף  החשב הכללי מכרז למתן שרותי בנקאות לעובדי המדינה. אף לא בנק אחד ניגש למכרז. בעקבותיו פורסם מכרז פרסם 2014 בשנת

, הודיע החשב הכללי כי בנק יהב זכה במכרז זה, מועד תחולת המכרז 2015בפברואר  26ביום  בנושא הלוואות תקציביות לעובדי המדינה.

  .2015ביולי  1הינו מיום 

מיליוני שקלים חדשים בשנת  44-מיליוני שקלים חדשים בהשוואה ל 31-, הסתכמה בכ2014ומת בנק יהב לרווח הנקי של הקבוצה בשנת תר

הוראות המפקח על הבנקים בנושא הפרשה ה בהוצאות בגין הפסדי אשראי בעקבות יישום מעלי בעיקרוברווח הנקי נובע  הקיטון. 2013

תשואת הרווח הנקי על ההון של בנק יהב (הון ממוצע, כהגדרתו בהוראות הדיווח לציבור של המפקח . פרטייםקבוצתית בגין אשראי לאנשים 

- הסתכם ל 2014בדצמבר  31. סך המאזן של בנק יהב ליום 2013בשנת  9.5%- , בהשוואה ל5.9%-ל 2014בשנת על הבנקים) הגיעה 

. יתרת האשראי 7.7%גידול בשיעור של  ,2013 בדצמבר 31ים חדשים ליום מיליוני שקל 19,327מיליוני שקלים חדשים, לעומת  20,806

גידול  ,2013מיליוני שקלים חדשים בסוף שנת  6,657-מיליוני שקלים חדשים, לעומת כ 7,299-הסתכמה לכ 2014בדצמבר  31לציבור ליום 

  . 9.6%של 

  ) בע"מ (להלן: טפחות ביטוח)1989טפחות סוכנות לביטוח (

פוליסות ביטוחי החיים ופוליסות ביטוחי הנכסים של לקוחות  במכירתהיא סוכנות ביטוח בבעלות מלאה של הבנק, העוסקת  טפחות ביטוח

  המבצעים משכנתאות בבנק. 

מיליוני שקלים  78-מיליוני שקלים חדשים, בהשוואה ל 72-הסתכמה בכ 2014תרומתה של טפחות ביטוח לרווח הנקי של הקבוצה בשנת 

  . 2013חדשים בשנת 

  . 2013בשנת  11.6%-לעומת תשואה של כ 10.0%-לכ 2014תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הגיעה בשנת 

  חברות מוחזקות אחרות הפועלות בישראל

 -  2014חברות מוחזקות אחרות הפועלות בישראל, הנמצאות בשליטתו המלאה של הבנק ונשענות על תשתיות הבנק, תרמו לרווחי הבנק בשנת 

  .2013מיליוני שקלים חדשים, נטו, בשנת  15- כרווחים של יליוני שקלים חדשים, נטו, לעומת מ 16
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  יונייטד מזרחי בנק (שוויץ) לימיטד

יונייטד מזרחי בנק (שוויץ) לימיטד (להלן: "בנק המזרחי שוויץ") מתמחה בשירותי בנקאות פרטית בינלאומית. הבנק בשוויץ מוחזק באמצעות 

  הרשומה בהולנד.), ("מזרחי החזקות בינלאומיות" .UMOHC B.Vלאה של הבנק, חברה בת בבעלות מ

מיליוני פרנקים שוויצרים בשנת  0.2-מיליוני פרנקים שוויצרים, לעומת כ 1.1-בכ 2014הרווח הנקי של בנק המזרחי שוויץ הסתכם בשנת 

מיליוני פרנקים  180-מיליוני פרנקים שוויצרים, לעומת כ 221-הסתכם בכ 2014בדצמבר  31סך המאזן של בנק המזרחי שוויץ ליום  .2013

  .2013שוויצרים בסוף שנת 

מיליוני פרנקים שוויצרים בסוף  77-מיליוני פרנקים שוויצרים, לעומת כ 76-לכ הסתכמה 2014בדצמבר  31ליום  נטו ,לציבוריתרת האשראי 

מיליוני פרנקים שוויצריים בסוף  8-מיליוני פרנקים שוויצריים, לעומת כ 3-הסתכמה לכ 2014בדצמבר  31. יתרת ניירות הערך ליום 2013שנת 

מיליוני פרנקים שוויצרים  92-מיליוני פרנקים שוויצרים, לעומת כ 142-צמחה לכ 2014בדצמבר  31יתרת הפיקדונות בבנקים ליום . 2013שנת 

מיליוני פרנקים  121-מיליוני פרנקים שוויצרים, לעומת כ 156-הסתכמה בכ 2014בדצמבר  31. יתרת פיקדונות הציבור ליום 2013בסוף שנת 

מיליוני  0.2-מיליוני פרנקים שוויצרים, לעומת כ 5-הסתכמה בכ 2014בדצמבר  31. יתרת הפיקדונות מבנקים ליום 2013שוויצרים בסוף שנת 

  .2013פרנקים שוויצרים בסוף שנת 

) ותיקי ניירות ערך של לקוחות, המהווים מרכיבים FIDUCIARYון פיקדונות בנאמנות (נתונים אלה אינם כוללים סעיפים חוץ מאזניים, כג

  עיקריים בפעילותו העסקית של הבנק בשוויץ.

מיליוני  17-של כ ברווח, הסתכמה 2014החזקות בינלאומיות, המחזיקה בבנק המזרחי שוויץ, לרווח הנקי של הקבוצה בשנת תרומת מזרחי 

. נתונים אלה כוללים השפעות של שינויים בשערי החליפין על 2013מיליוני שקלים חדשים בשנת  15-של כ סדהפשקלים חדשים, לעומת 

  על ידי מקורות בבנק עצמו. לכן, אין משמעות להשפעת שערי החליפין בדוח המאוחד. המכוסים יתרת ההשקעה, 

מיליוני שקלים חדשים,  4-ברווח של כ 2014הקבוצה בשנת  ללא השפעת השינויים בשערי החליפין הסתכמה תרומת החברה לרווח הנקי של

  . גידול הנובע מהעלייה ברווח הנקי של בנק מזרחי שוויץ שהוזכר לעיל, 2013מיליוני שקלים בשנת  1לעומת 

בדוחות  13ד. 19ראה ביאור  , הנוגעת לעסקי קבוצת הבנק עם לקוחותיה האמריקאים,משרד המשפטים בארצות הברית חקירתלפרטים בדבר 

  הכספיים.

 השקעות בתאגידים ריאליים 

שבהן השקיע הבנק כאמור, נרכשו למטרת השגת רווחי הון הריאליים הבנק מנהל השקעות נוסטרו בתאגידים ריאליים. מניות התאגידים 

מההשקעות  2%-. כגידכאשר לבנק השקעה מהותית בתא ,ובמסגרת ההשקעה בחברות כלולותלמכירה הזמינים ומוצגות בתיק ניירות הערך 

הן סחירות, ומוצגות בהתאם לערכי השוק שלהן. יתר ההשקעות מוצגות בהתאם לעלותן או בהתאם לשוויין המאזני. במקרים של ירידת ערך 

  שעל פי הערכת ההנהלה אינה בעלת אופי זמני, נרשמת הפרשה לירידת ערך ההשקעה כהפסד בספרי הבנק.

מיליוני שקלים חדשים  125מיליוני שקלים חדשים, לעומת  123לסך של  2014בדצמבר  31הסתכמו ליום השקעות הבנק בתאגידים ריאליים 

  , כמפורט להלן:2013בסוף שנת 

  במסגרת תיק ניירות הערך הזמינים למכירה:

  .), הינם בגין השקעות סחירות2013מיליוני שקלים חדשים לסוף שנת  0.2שקלים חדשים (ן מיליו 2-כ -

  ) הינם בגין יחידות השתתפות בקרנות השקעה שונות.2013מיליוני שקלים חדשים לסוף שנת  57י שקלים חדשים (מיליונ 61-כ -

בסך  2014בדצמבר  31השקעות במספר תאגידים שונים, אחרים, המוצגות לפי שיטת העלות, אשר יתרת ההשקעה בהם הסתכמה ליום  -

  ).2013לסוף שנת  סכום זההמיליוני שקלים חדשים ( 8-של כ
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  במסגרת ההשקעה בחברות כלולות:

קרן  מזנין.בקרנות ), המהווים את יתרת ההשקעה של הבנק 2013מיליוני שקלים חדשים לסוף שנת  39מיליוני שקלים חדשים ( 31-כ -

מורה לריבית, בת רך כלללחברות ממגוון מגזרים. המימון ניתן בד לאשראי הבנקאי םישלמהינה קרן מימון ביניים המעמידה מימון  מזנין

 יות ומכשירים הוניים אחרים. צאופ

), המהווים את יתרת ההשקעה של הבנק בפסגות ירושלים בע"מ, חברה פרטית 2013לסוף שנת  סכום זההמיליוני שקלים חדשים ( 19-כ -

הון שהסתכמו ליום השקעה בשטרי  שקעה בספרי הבנק כוללתה. יתרת השרכשה מקרקעין באזור ירושלים לצורך פיתוחם לבניה למגורים

  ). 2013שנת סוף סכום זהה למיליוני שקלים חדשים ( 35-לסך של כ 2014בדצמבר  31

) המהווים את יתרת ההשקעה של הבנק ברוסאריו קפיטל בע"מ, חברה פרטית 2013מיליוני שקלים חדשים (סכום זהה לסוף שנת  2-כ -

  יות, מיזוגים ורכישות, השקעה בניירות ערך והפצת ניירות ערך.  העוסקת בתחום חיתום, ליווי ויעוץ להנפקות פרטיות וציבור

 

שקלים חדשים, מיליוני  16- סך של כל 2014השקעות בתאגידים ריאליים, לאחר הפרשה לירידת ערך, הסתכמו בשנת מהבנק נטו  רווחי

  .2013שקלים חדשים בשנת מיליוני  3-של כסך ב הפסדיםלעומת 
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  יםוערוצים ישיר פריסה סניפית
  
  

  הפריסה הסניפית

תפקידם העיקרי של סניפי הקבוצה הוא מתן שירות איכותי ומקצועי ללקוחות בכל תחומי הפעילות הבנקאית, סמוך למקום בו נדרש השירות 

ים (מקום המגורים, העסק). במסגרת זו מתנהלת בסניפים פעילותם השוטפת של הלקוחות, תוך שהבנק מציע ללקוחותיו ולכלל הציבור מוצר

  ושירותים פיננסיים מתקדמים, לרבות שרותי ייעוץ לפעילות בשוק ההון ושרותי ייעוץ פנסיוני. 

  יהב.בנק סניפי  45 ובתוכםמרכזי עסקים, סניפים ושלוחות,  176, 2014בדצמבר  31ומונים ליום   סניפי הקבוצה פרוסים בכל רחבי הארץ

נית האסטרטגית ותוך כדי בחירת מיקומים על בסיס מערכת שיקולים הכוללת מתן הבנק ממשיך להרחיב את הפריסה הסניפית בהתאם לתוכ

  שירות מיטבי ללקוחות וכן, שיקולי כדאיות כלכלית. 

נקודות מכירה חדשות, זאת במקביל למיזוגן של מספר נקודות מכירה אחרות אל תוך סניפים גדולים הנמצאים  4פתח הבנק  2014בשנת 

נקודות  5-צפוי הבנק לפתוח כ 2015בות מיפוי צרכי לקוחות הבנק ובמטרה לשפר את השירות הניתן להם. בשנת בסמיכות גיאוגרפית, בעק

  מכירה נוספות.

באמצעות ערוצי ובמשך שעות פעילות ארוכות  ,סניפים אשר נותנים שירות מלא ואישי -"  LIVE-הבנק מפעיל שירות ייחודי, במסגרת "סניפי ה

  .LIVEסניפי  6נפתחו בבנק  2014בדצמבר  31עד ליום , וידאו).  SMSנקאי ללקוח (טלפון, פקס, אינטרנט, מייל,תקשורת מגוונים בין הב

וסניף  ביישוב המגזר סניף חדש, 2015במהלך הרבעון הראשון של שנת  השוק של הבנק במגזר הערבי, נפתח במסגרת האסטרטגיה להגדלת נתח

  . הבנק בוחן נקודות נוספות להתרחבות.השנה נוסף צפוי להפתח במהלך הרבעון השני של

מידע זה הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד, והוא מתבסס על הנחות ועל תחזיות שונות שהיו בפני הנהלת הבנק, כמפורט להלן. המידע עשוי 

ם לחול בגורמים משפיעים שונים שלא להתממש, במידה שהנהלת הבנק תמצא כי אין כדאיות בביצוע התכניות כאמור, או בשל שינויים העשויי

שאינם בשליטת הבנק בלבד. הגורמים המשפיעים כוללים תחזיות לעתיד בנושאים שונים הקשורים להתפתחות הכלכלית בארץ ובעולם, 

לאיתנותם פוליטיים, למדיניות הכלכלית, לשוקי המטבע ושוקי ההון,  השפעת תנאים מקרו כלכליים וגיאו ובמיוחד למצב הכלכלי במשק, כולל

הפיננסית של לקוחות, לחקיקה, להוראות גורמי פיקוח, להתנהגות המתחרים, להעדפות הציבור, להיבטים הקשורים בתדמית הבנק, 

 להתפתחויות טכנולוגיות, להתפתחות זמינותם ומחירי הרכישה והשכירות של נכסים ולנושאי כוח אדם.

  
  ערוצים ישירים 

  אות ישירה בתחום הערוצים הישירים:המדיניות על פיה פועל סקטור בנק

  ערוצי הבנקאות הישירה מהווים חלק אינטגרלי ממנה.   ו יישום אסטרטגיה רב ערוצית שבמרכזה עומד הסניף,       -

ובתחום  , בתחום הבנקאות המסחרית SMS-פיתוח שירות הבנקאות ההיברידית כערוץ עיקרי להתקשרות עם הבנקאי, בטלפון, במייל וב      -

  המשכנתאות.

(טלפון, אינטרנט, מכשירים סלולאריים, עמדות שירות עצמי  הרחבת היקף ומגוון השירותים הניתנים באמצעות ערוצי הבנקאות הישירה      -

  והעמקת השימוש בהם. )וכספונים
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  הערוצים הישירים המוצעים ללקוחות הבנק כוללים:

  שירותי בנקאות היברידית

  .SMS -מייל ו ,טלפון - אמצעי הטכנולוגיהין בל, נגיש ללקוח ,ת את השילוב בין שירות אישיהבנקאות ההיברידית מסמל

  שירותי הבנקאות ההיברידית ניתנים באמצעות סניפי הבנק ומרכזי הבנקאות, כמפורט להלן:

  ל ידו או על ידי צוות מגבה בסניף.     מנותבים ישירות לבנקאי של הלקוח ונענים ע SMS -שיחת טלפון מלקוח מזוהה, מייל ו  -סניפי הבנק    -

ת צוות הסניף במרכז הבנקאות מגבה את הבנקאים בסניפים, מבצע פעולות ומוסר מידע ללקוחות הבנק כחלק מהשירו  -מרכז הבנקאות  -

  .24:00ועד  7:00. השירות ניתן בין השעות ההיברידי המשולב הניתן ללקוחות

  שעות ביממה (למעט שבתות וחגים). 24 -מרכז הבנקאות ניתנים מסביב לשעון השירותים ב 2014החל מחודש נובמבר   

כמו כן מבצעים מהלך שימור לקוחות כרטיסי אשראי, ובמרכז הבנקאות מבצעים מכירה מתוך שירות של הלוואות ברגע, הוראות קבע,   

  בתחום כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים.

  ללקוחות עסקיים במרכז הבנקאות.יורחב שירות הבנקאות ההיברידית  2015בשנת   

הגשת בקשה  ,בין היתרמגוון פעולות הקשורות לתחום,  ה בתחום המשכנתאות ומבצע ללקוחותנמצא בלב העשיי -  מרכז המשכנתאות    -

  ומתן ייעוץ לגבי הלוואה לדיור, קבלת מידע על הלוואה קיימת וביצוע הסדרים ותשלומים בהלוואות בפיגור.

יורחב השירות  2015 תום הרבעון הראשון של שנתועד  הבנק ההיברידית בתחום המשכנתאות פועל במחצית מסניפישירות הבנקאות   

  ם.סניפיהבהדרגה לכל 

  והעמקת פעילות הגבייה כרטיס אשראי טפחות משכנתאות, שיווק  יחוזק הממשק עם הסניפים לצורך הרחבת גיוס  2015בשנת   

  המסחרית.

להגביר את יכולת המכירה של סניפי הבנק במסגרת קמפיינים שיווקיים לגיוס לקוחות המופנים ישירות אליו, או נועד  -מרכז המכירה   -

במסגרת שיחות מכירה. בנוסף, מטפל המרכז במכירת כרטיס אשראי מזרחי טפחות, מחזור משכנתא מבנק אחר ללקוחות הבנק, מכירת 

  הלוואות רכב ומניעת נטישה.

הפעלה מחדש של  ,העמקת הטיפול במניעת נטישה ,משכנתא ללקוחות מסחרייםהות מחזור פעיל נק אתיעמיק הב 2015בשנת   

  פור שעורי המיצוי בכל תחומי הפעילות באמצעות חיזוק הממשק עם סניפי הבנק.ישנפתחו ואינם פעילים, וש חשבונות

, 24:00ועד  7:00בין השעות צוע פעולות וייעוץ השקעות מיומן ומהיר ללקוחות שוק ההון בבי ,מעניק מענה מקצועי - מרכז ההשקעות   -

עוסק המרכז בגיוס לקוחות חדשים בתחום הפאסיבה, תוך תמיכה במיצוי  ,ומשלב הכשרת יועצי השקעות לשיבוץ בסניפים. בנוסף

וניירות הבנק שרותי מטבע חוץ  המרכז מפעיל שלוחה של חדר עסקות ונותן ללקוחות . , ליצ'י וכד')קמפיינים של השקעות (רימונים, דובדבן

  ערך זרים.

  .ניירות ערך זריםובהיקפי פעילות הפאסיבה, לשלוחת מט"ח ושלוחת ופה גידול בכמות הלקוחות המגויסים צהבנק  2015בשנת 

  

-(להלן, ביחד, המידע מתבסס על הנחות, עובדות ונתונים 1968-מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח

 הנחות) שהובאו בפני דירקטוריון הבנק. ההנחות עלולות שלא להתממש בשל גורמים שאינם בשליטת הבנק בלבד.

   

  ופקס  חשבושירות טלפוני ממ ,האינטרנט, הסלולאר, תיבת ההודעותשירותי 

קאיים העומדים לרשות לקוחות הבנק בעלות הבנ מאפשר קבלת מידע בנקאי וביצוע פעולות בחשבון במגוון המוצרים  - שירות האינטרנט  -

  שעות ביממה. 24מופחתת. השירות זמין 

   .ושק אתר חדש ומתקדם בשוק ההון וההשקעות במטרה לאפשר ללקוחות הבנק חווית שימוש ומסחר מהמתקדמות בארץה 2015בחודש ינואר   

  ת עסקיים ופעילות בינלאומית.וירות ללקוחהש וכן להרחיב אתאתר חדש לתחום המשכנתאות  צפוי הבנק לפתח 2015בשנת   
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  מאפשרת קבלת מידע בנקאי וביצוע פעולות באמצעות גלישה סלולארית במכשירי טלפון חכמים.  -  אפליקציה בסלולאר  -

  כולל מסחר בשוק ההון דרך הטלפון החכם. צעים ללקוחות הבנק דרך האפליקציה,הורחב היקף השירותים המו 2014במהלך שנת         

  באמצעות תיבת הודעות אישית באתר האינטרנט של הבנק.  קבלת הודעות מהבנק על הפעילות בחשבון  - ירות תיבת ההודעותש  -

הורחב מגוון מסרוני המידע המופצים ללקוחות  2014הפצת מידע בנקאי ופיננסי באמצעות טלפון סלולארי. בשנת  -השירות הסלולארי   -

  .לקוחות עסקייםלרבות מסרוני מידע המותאמים ל

מוחשב לשאילתות השירות ניתן ללקוחות המזדהים באמצעות סיסמא אישית, במסגרתו מקבלים מידע מ - השירות הטלפוני הממוחשב  -

  שעות ביממה. 24   פקס בעלות מופחתת. השירות פעילמידע בפעולות כולל הזמנת שיקים ללא תשלום וקבלת ומבצעים  הנפוצות

דרך רשת האינטרנט, וכתוצאה מכך  "מזרחי באינטרנט", המאפשרת חיבור ישיר למחשב הבנק, שלא-מקבילה ל מערכת -  PC-שירות ה  -

  מהירות פעולה גבוהה יותר.

  מאפשר קבלת מידע בנקאי שוטף לחשבון הלקוח במגוון נושאים על פי תדירות מוגדרת על ידי הלקוח. -שירות הפקס   -

   

-, המידע מתבסס על הנחות, עובדות ונתונים (להלן, ביחד1968-כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"חמידע זה הינו מידע צופה פני עתיד, 

 הנחות) שהובאו בפני דירקטוריון הבנק. ההנחות עלולות שלא להתממש בשל גורמים שאינם בשליטת הבנק בלבד.

  

  שירות עצמי בסניפים 

מידע על חשבונות בתחום  לבצע פעולות ולקבל  ות המאפשרות לו טפחות מעמיד לרשות הלקוח עמדות שיר מזרחי - עמדות שירות -

ניתן לבצע הנפקה מיידית של  בחלק מעמדות השירות  .שעות ביממה, גם כשהסניף סגור  24המסחרי ובתחום המשכנתאות באופן עצמאי 

משק משתמש חדש ושירות הכוללות ממהלך החלפת עמדות השירות לעמדות חדישות  צפוי הבנק להשלים את 2015בשנת שיקים. 

  .הפקדת שיקים

כספונים קיימת גם אופציה  14-מרוחקים), ב 48-בסניפי הבנק ו 116מכשירים אוטומטיים למשיכת כספים ( 164 ברשות הבנק -כספונים  -

  כספונים משולבת אופציה להפקדת שיקים. 20-בולמשיכת מטבע חוץ, 

  מרוחקים במקומות פוטנציאלים לשיפור השירות והגדלת ההכנסות.הכספונים הפריסת  את צפוי הבנק להרחיב 2015בשנת 
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  רכוש קבוע ומתקנים
  
  

"בניינים וציוד" בדוחות הכספיים. לפרטים נוספים בדבר ציוד המחשוב ראה בסעיף -7נתונים בדבר הרכוש הקבוע של הבנק מובאים בביאור 

  מערכות מידע ומחשוב להלן.

  נכסי מקרקעין

אלפי מ"ר,  127- בכ 2014בדצמבר  31, מסתכם ליום ההבנק לשימוש ת קבוצתהבנק, או ששוכרקבוצת קעין בבעלות השטח הכולל של המקר

  :כמפורט בטבלה שלהלן

 2014בדצמבר  31אלפי מ"ר ברוטו, ליום  )1(סוג הנכס

 שטח כולל בשכירות בבעלות 

  67.5  32.7 34.8 סניפים 

 45.9 7.3  38.6  ומחסניםמשרדים 

  12.5  0.5 12.0 )2(ם בשימוש אך מהווים פוטנציאל לשימוש בעתידנכסים שאינ

  1.1  -  1.1 )3(למכירה או לפינוי ומיועדיםנכסים שאינם בשימוש 

  127.0  40.5  86.5 סך הכל

 
  אשר אינן כלולות בטבלה לעיל.חניות מקורות אלפי מ"ר המשמש  17.2-בבעלות הבנק שטח כולל של כ  )1(
אלפי מ"ר  7.5-והתאמה לצרכי הבנק (מתוכם כ שיפוץבתהליך נמצאים מ"ר  אלפי 9- בשימוש ומהווים פוטנציאל לשימוש עתידי, כמתוך הנכסים שאינם   )2(

  במבנה בלוד) והיתר מושכרים לאחרים.
 .2015 שנתחזקה במהלך  עליהםכל הנכסים שאינם בשימוש ומיועדים למכירה או לפינוי מצויים בתהליך מכירה מתקדם ותימסר   )3(

  

מדיניות הבנק הינה להחזיק אך ורק נכסי מקרקעין הדרושים לו בפועל, או שצפוי שיידרשו לו בעתיד. הבנק בוחן באופן שוטף את היקפם, 

  מאפייניהם ומיקומם של השטחים הנחוצים לו, על בסיס תכניתו העסקית והתכנית לפריסה הארצית של הסניפים, ועורך את ההתאמות הנדרשות.

נו בבחינת מידע צופה פני עתיד, והוא מתבסס על הנחות ועל תחזיות שונות, בין היתר, באשר למצב הכלכלי במשק, לחקיקה, מידע זה הי

להוראות גורמי פיקוח, להתפתחויות טכנולוגיות, להתפתחויות בשוק הנדל"ן והבנייה ולנושאי כוח אדם. המידע עשוי שלא להתממש, או 

קבעו על ידי הנהלת הבנק, או בשל שינויים העשויים לחול בגורמים משפיעים שונים שאינם ים כפי שלהתממש בחלקו, בהיקפים ובמועדי

  בשליטת הבנק בלבד.

 31בניכוי הפרשה לירידת ערך, נכון ליום (לרבות התקנות ושיפורים במושכר) העלות המופחתת של הבניינים והמקרקעין בקבוצת הבנק 

  .2013מיליוני שקלים חדשים בסוף שנת  926ם חדשים, לעומת קלימיליוני ש 944הינה  2014בדצמבר 
  נכסים לא מוחשיים

טפחות", לרבות במשולב עם -"מזרחי הבנק הוא בעל הזכויות בסימניםכמו כן,  לקבוצת הבנק מאגרי מידע רשומים של לקוחות ושל עובדים.

במשכנתאות", "תיק פנסיוני על בסיס מודל זוכה פרס נובל" "בנק  1ס' ", "טפחות", "טפחות מTeam" ,"Live, והמילים "Infinity)סמל האינסוף (

ובוריאציות שונות של  "Market Leader in Mortgages Tefahot", "Israel No.1","Du Credit Hypothecaire En Tefahot" המזרחי" ודמות השמש,

 ת הברית, בקנדה, בשוויץ ובאיחוד האירופי. סימנים אלה. הבנק הוא בעל זכויות בסימנים הקשורים בשם הבנק גם בארצו

    מערכות מידע ומחשוב

חטיבת הטכנולוגיה של מזרחי טפחות בע"מ  -שירותי המחשוב של בנק מזרחי טפחות ניתנים על ידי חברה בת בבעלות מלאה של הבנק 

  מות ולשיפור מתמיד ברמת הציוד הטכנולוגי בבנק. (להלן: "חטיבת הטכנולוגיה"). חטיבת הטכנולוגיה פועלת לפיתוח מערכות טכנולוגיות מתקד
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האתר המרכזי המשמש את מערכות המחשב של קבוצת הבנק כולל מחשבים מרכזיים (להלן: "מיינפריים"), שרתים, מערכות אחסון נתונים, 

  עיף תשתיות ותפעול להלן). ציוד תקשורת וציוד קצה, המשמשים כולם כתשתית הפיתוח והתפעול של המערכות בחטיבת הטכנולוגיה (ראה ס

) הממוקם בנפרד, כולל מחשב מרכזי, שרתים, אמצעי אחסון, ציוד תקשורת וציוד קצה (ראה סעיף גיבוי DRPאתר ההתאוששות ממקרה אסון (

  והתאוששות מאסון להלן). 

עמדות קצה, ציוד תקשורת, מדפסות  בסניפי הבנק הפרוסים ברחבי הארץ  נמצא ציוד המשמש כתשתית התפעולית של הסניפים: שרת סניפי,

  וציוד ייעודי נוסף, כגון: עמדות מידע ללקוחות, סורקים וקוראי שיקים.

  

  שירותי מחשוב לבנק יהב 

 . בנק הפועלים)- בע"מ (להלן מהמניות) מבנק הפועלים 50%את השליטה בבנק יהב ( 2008בנק מזרחי טפחות רכש בשנת 

חשוב ותפעול מבנק הפועלים. השירותים האמורים ניתנים לבנק יהב בהתאם לאישור בנק יהב מקבל שירותי מהכספיים,  נכון ליום חתימת הדוחות

המפקח על הבנקים והממונה על ההגבלים העסקיים. לאחר בחינה מקיפה של אפשרויות שונות להתנתקות ממערכות בנק הפועלים, במסגרתה 

להתקשר עם חברה בינלאומית, להקמת מערכת ליבה  2014ון בנק יהב בחודש פברואר נבחנו הצעות מקומיות ובינלאומיות. אישר דירקטורי

) ובכלל זה גם שירותי מיקור BANCSבנקאית וקבלת שירותי מיקור חוץ של מערכת זו. לחברה שנבחרה פתרון מתקדם לשירותי ליבה בנקאית (

  התקשר בנק יהב עם החברה והפרוייקט נמצא בעיצומו. 2014באפריל  7חוץ לבנקים וגופים פיננסיים רבים בכל רחבי העולם. ביום 

  במסגרת הפרוייקט בנק מזרחי טפחות יהווה קבלן משנה למספר נושאים שסוכמו ויעוגנו בהסכם משפטי נפרד. 

בשלבי הפרוייקט במסגרת הפרוייקט, ניתן דגש מיוחד לניהול סיכוני הפרוייקט, וזאת, על מנת לזהות את הסיכונים השונים הקיימים כמו כן, 

  השונים, ולעקוב אחר תהליכי הפחתתם.

יה בנק יהב, נעזר ביועצים חיצוניים לצורך ניהול התהליך, וידוע לו כי החברה הבינלאומית איתה התקשר לצורך ביצוע הפרוייקט שכרה את שירות

  של חברת ייעוץ ישראלית לצורך התאמת המערכת הבינלאומית שלה לעבודה בישראל.

  

  ותפעולתשתיות 

החדשים  פרויקטים. רוב הIBM) מבוססות על פלטפורמת מחשב מרכזי (מיינפריים) מתוצרת Core Bankingמערכות הליבה הבנקאיות (

. בין הסביבה הפתוחה לסביבת המיינפריים קיימים ממשקים הדוקים Linux -ו Windowsמפותחים כיום בסביבה הפתוחה על פלטפורמות 

שרתים. עיקר העדכון של מערכות  2,000-ם בין שתי הסביבות. המערכות פועלות על גבי שלושה מחשבי מיינפריים וכהמיועדים להעברת נתוני

הליבה מתבצע בתהליך לילי המעדכן את בסיס הנתונים בפעילות השוטפת שארעה במהלך היום ואת הספר הראשי של הבנק, במטרה לספק 

  נתונים מעודכנים לקראת פתיחת היום הבא.

  

  בוי והתאוששות מאסוןגי

שעות. לצורך כך  8מדיניות הבנק להתאוששות מאסון מתבססת על הפעלה של המערכות העיקריות באתר הגיבוי תוך פרק זמן שלא יעלה על 

, המתבססת על הסכם עם חברה בינלאומית לקבלת שירותי מתקן גיבוי באתריה, בשילוב DRP (Disaster Recovery Plan)נבנתה תכנית 

-עמדות עבודה. הנתונים באתר ה 150-ד שבבעלות הבנק המותקן באתר הגיבוי. הפתרון כולל מחשב מרכזי, אמצעי אחסון מידע, שרתים וכציו

DRP  מעודכנים "בזמן אמת" בשיטת "הגיבוי החם". קיימות מערכות פתוחות, שהוגדרו על ידי הבנק בדרגת קריטיות נמוכה, שלא נכללות

של מערכות אלו מגובים באופן מלא. בחירום, יותקן הציוד הנדרש וטעינת התוכנה ממערכת הדיסקים המרכזית. בשנת  באתר הגיבוי. הנתונים

  תימשך הרחבת האתר, ותתווספנה אליו מערכות על פי סדר עדיפויות שיקבע על ידי הבנק.  2015

גולים בשיתוף עם החטיבות השונות לצורך בדיקת ואת יכולת ההתאוששות מאסון, מבוצעים תר DRP-במטרה להבטיח את אמינות אתר ה

  תקינות המערכות.
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במקביל לעדכון המידע באתר הגיבוי, מתעדכן המידע החיוני של מערכות הליבה שבמחשב המרכזי, באתר שלישי הממוקם בירושלים, כדי לספק 

  מנית.  שרידות למידע במקרה של תרחיש קיצון בו יפגעו הן האתר הראשי והן אתר הגיבוי בו ז

בנוסף על מערכת הגיבוי, קיימים אמצעים המספקים הגנה פיזית לציוד ולתשתיות, הן באתר המרכזי והן באתר הגיבוי: איתור דליפות, איתור 

  הצפות, מניעת זעזועים חשמליים ועוד. 

סוכם כי  2013בנובמבר  27ביום  במסגרת ההסכם הקיבוצי המיוחד שנחתם עם ועד העובדים של חטיבת הטכנולוגיה של מזרחי טפחות בע"מ

אתר הגיבוי של הבנק יועתק ממיקומו הנוכחי, למיקום חדש, לאתר מוגן יותר העומד בתקנות בנק ישראל. פרוייקט ההעתקה החל ועתיד 

  הגיבוי.. עם סיום ההעתקה תסתיים התלות של בנק מזרחי טפחות בגוף הבינלאומי בנוגע לאתר 2015להסתיים בחודש יוני 

-, המידע מתבסס על הנחות, עובדות ונתונים (להלן, ביחד1968-ע זה הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"חמיד

 הנחות) שהובאו בפני דירקטוריון הבנק. ההנחות עלולות שלא להתממש בשל גורמים שאינם בשליטת הבנק בלבד.

  ללוד  Data Center-העברה של ה

זה יכלול את תשתיות המחשוב  אתרשל חטיבת הטכנולוגיה באתר חדש בלוד.  Data Center- החליט לרכז את שירותי ה טפחות- בנק מזרחי

  והטלפוניה הנמצאים כיום באתר המרכזי בתל אביב. 

רו למשרדים הותקנה ליבת התקשורת וחלק מעובדי הבנק הועב 2011. במהלך Data Center- הסתיים בינוי האתר שיכיל את ה 2010במהלך שנת 

בלוד. במקביל, החל שלב העברת השרתים לאתר בלוד. במסגרת ההסכם הקיבוצי המיוחד שנחתם עם ועד העובדים של חטיבת הטכנולוגיה של 

להעתקת סביבת לאתר החדש בלוד. פרוייקט  המרכזי של הבנק Data Center- , סוכם על העתקת ה2013בנובמבר  27מזרחי טפחות בע"מ ביום 

לביצוע  מתוכננת) לאתר החדש בלוד MF. העתקת המחשב המרכזי (בשוטףייצורי  הפתוחות הסתיים והמערכות מופעלות באתר באופןהמערכות 

  .בימים אלו

-, המידע מתבסס על הנחות, עובדות ונתונים (להלן, ביחד1968-מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח

 פני דירקטוריון הבנק. ההנחות עלולות שלא להתממש בשל גורמים שאינם בשליטת הבנק בלבד.הנחות) שהובאו ב

  אבטחת מידע

  בנק מזרחי טפחות מקיים מדיניות אבטחת מידע וסייבר מוגדרת ומאושרת הנהלה ודירקטוריון. 

נות נכסי ומערכות המידע של הבנק ולקוחותיו, מדיניות זו מעגנת את מחויבותה של הנהלת הבנק בתחום אבטחת זמינות, חיסיון, שלמות ואמי

  בדגש על שמירת פרטיות הלקוח וסודיות בנקאית. 

יישום המדיניות המשלב אסטרטגיה פרו אקטיבית, מתבצע באמצעות מבנה ארגוני תומך הכולל את יחידת אבטחת מידע וסייבר שמתפקידיה 

יחידות העסקיות והתפעוליות וכן החטיבה לטכנולוגיה בבנק המטמיעה ומתפעלת אום, הנחיה, אכיפה, בקרה ודיווח בנושאים אלו בשיתוף הית

) וטיפול באירועי SOCמעגלי הגנה ואמצעים טכנולוגים, לניטור אירועים בזמן אמת ומתן מענה לאירועי אבטחת מידע בצוות אבטחת מידע (

  רום באמצעות חדר מצב סייבר. יח

  . ISO 27001ידית בבנק בתקן ניהול אבטחת מידע כמשלים לכך, מוסמך תחום הבנקאות ההיבר

  השלכות סיכוני אבטחת מידע ותקריות קיברנטיות על הבנק

כחלק מהתפתחות הטכנולוגיה בעולם ובין היתר התפתחות המרחב הקיברנטי, פועל הבנק במגוון ערוצים כדוגמת השימוש בתשתית 

  ונים קיברנטיים. על פי הערכות קיים חשש שסיכונים אלו יתגברו ויתעצמו בעתיד.האינטרנט, הטלפון והתווך הסלולארי, החושפים אותו לסיכ

הבנק רואה בסיכון לאירועים קיברנטיים חלק משמעותי בסיכון אבטחת המידע. לאור זאת, וכחלק מדרישות בנק ישראל, מבצע הבנק באופן 

צעדים ספציפיים לזיהוי הסיכון בתחומי הפעילות החשופים לאירועים שוטף ודינמי הערכה של סיכוני אבטחת מידע וסייבר. בנוסף, מבצע הבנק 

  קיברנטיים למניעה וצמצום סיכוני אבטחת מידע, כלפי עובדיו, קבלני משנה ומיקור חוץ.

  לא התרחשו בבנק אירועי תקיפה קיברנטיים מהותיים. 2014במהלך שנת 
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  ספקים

ים משמעותיים בתחומי תשתיות החומרה והתוכנה, אשר חלקם הינם ספקים בעלי לקבוצת הבנק, באמצעות חטיבת הטכנולוגיה, מספר ספק

  התמחות וידע בלעדיים בתחומם, או שבתחום הרלוונטי מצוי מספר מצומצם של ספקים:

- IBM -  חומרה ותוכנה למיינפריים, לסביבת השרתים ולתשתיתStorage .כולל שירותי תחזוקה ,IBM  המרכזית מספקת את התשתית

באופן כמעט בלעדי, לכל  הינה חברה בינלאומית גדולה המספקת שירותים דומים, IBMרה ובתוכנה למערכות הליבה הבנקאיות. בחומ

  הבנקים הגדולים בישראל ולמרבית הבנקים הגדולים בעולם.

  מערכות הפעלה ותשתית לשרתים, משרד ממוחשב ותחנות קצה. -מייקרוסופט  -

- CA - .תוכנות מיינפריים  

 ציוד תקשורת. -סיסקו  -

  פרויקטים

קטים המחייבים השקעות גדולות במיחשוב, ומצויים בשלבים שונים של פיתוח יבת הטכנולוגיה, מקדמת מספר פרויקבוצת הבנק, באמצעות חט

  והטמעה. פרויקטים אלה ניתנים לסיווג למספר קבוצות כמפורט להלן: 

 פרויקטים במהלך פיתוח. -

 ות ומטופלים במסגרת תוכנית העבודה השוטפת.פרויקטים שהופעלו בשנים האחרונ -

 פיתוח תשתיות מחשוב. -
  

  פרויקטים במהלך פיתוח:  א. 

שמחליפה את  IPובמסגרתו הותקנה מערכת טלפונית  2011המשך פיתוח פרויקט הבנקאות ההיברידית, אשר החל לפעול במהלך שנת  -

ים. השלמת פיתוח הפרויקט בתחום המסחרי הסתיימה בשנת מערכות המוקד הישנות ומחברת אליה מערכות עסקיות במוקד ובסניפ

 אות.תבגמר פיתוח המערכת ההיברידית לתחום המשכנ הבנק נמצא. 2012

 חידוש פני אתר הפעולות והוספת פונקציונליות חדשה שתציב את הבנק בחזית הטכנולוגיה החדשה לניהול אתרי הפעילות. -

אמת מערכת ניהול קשרי לקוחות לעבודה בסניפים, תוך מתן דגש לתהליכי מיצוי הפעילות הת -מערכת ניהול קשרי לקוחות בסניפי הבנק  -

  הפרויקט לתחום העסקי. הבנק מרחיב אתמול לקוחות. 
  

  פרויקטים שהופעלו בשנים האחרונות, ומטופלים במסגרת תכנית העבודה השוטפת:  ב. 

להתאים את המערכת הממוחשבת  על מנתחדר העסקאות  החלפת המערכת הקיימת המתפעלת את -מערכת לתפעול חדר עסקאות  -

  למגוון העסקאות ולהיקף הפעילות. 

 "הםוש"פרויקט  למערכת המשכנתאות החדשה "שוהם".של טפחות ואדנים,  הושלמה המרת המשכנתאות -מערכת משכנתאות חדשה  -

  .2015 שנת אמור להסתיים עד סוף

 מאפשרת מעקב ממוכן ומשופר אחר הטיפול בפניות אלו עד לסיום.. המערכת פניות הציבור מערכת ייעודית לניהול -

 האתר הקיים הוחלף באתר חדש המושתת על תשתית מתקדמת.  - אתר הבנק  -
  

-, המידע מתבסס על הנחות, עובדות ונתונים (להלן, ביחד1968-מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח

 י דירקטוריון הבנק. ההנחות עלולות שלא להתממש בשל גורמים שאינם בשליטת הבנק בלבד.הנחות) שהובאו בפנ
  

  פיתוח תשתיות מיחשוב:   ג. 

ההשקעה בפיתוח תשתיות הינה בסיס חשוב, המאפשר לבנק תמיכה בהרחבת עסקיו, באמצעות פיתוח מערכות חדשות ומובילות   

דרוג המחשב המרכזי, הרחבה ושדרוג של חוות השרתים, התאמת מערכות האחסון, בתחום הבנקאות. במסגרת זו נכללים, בין היתר, ש

  הרחבת מערכת התקשורת והחלפת תחנות עבודה בסניפים.
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  השקעות והוצאות בגין מערך טכנולוגיית המידע
  

  

  :הבנק, בגין מערך טכנולוגית המידעקבוצת להלן מידע בדבר השקעות והוצאות 

  ת המידע, כפי שנכללו בדוח רווח והפסד (במיליוני שקלים חדשים):הוצאות בגין מערך טכנולוגי

  בדצמבר (סכומים מדווחים) 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2014  2013  

  סך הכל  אחר  חומרה  תוכנה   סך הכל  אחר  חומרה  תוכנה   

 223 58 24 141 235 64 22 149  )1(הוצאות בגין שכר עבודה ונלוות

  ש שלא הוצאות בגין רישיונות שימו

 99 1 13 85 108 2 18 88  )2(הוונו לנכסים

 27 1 2 24 33 1 2 30  )3(הוצאות בגין מיקור חוץ

 190 4 30 156 213 3 35 175  )4(הוצאות בגין פחת

 105 93 1 11 112 101 1 10  )5(הוצאות אחרות

 644 157 70 417 701 171 78 452  סך הכל הוצאות

  
  וגית המידע, שלא נזקפו כהוצאה (במיליוני שקלים חדשים):תוספות לנכסים בגין מערך טכנול

  בדצמבר (סכומים מדווחים) 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2014  2013  

  סך הכל  אחר  חומרה  תוכנה   סך הכל  אחר  חומרה  תוכנה   

 10 - - 10 21 - - 21  )1(עלויות בגין שכר עבודה ונלוות

 83 4 36 43 106 1 52 53  )2(עלויות בגין רכישת רשיונות שימוש

 78 - - 78 84 - 1 83  )3(עלויות בגין מיקור חוץ

 171 4 36 131 211 1 53 157  סך הכל 

  
  יתרת נכסים בגין מערך טכנולוגיית המידע (במיליוני שקלים חדשים):

  בדצמבר (סכומים מדווחים) 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2014  2013  

  סך הכל  אחר  ומרהח  תוכנה   סך הכל  אחר  חומרה  תוכנה   

 554 10 81 463 584 9 92 483  סך הכל יתרה מופחתת 

 31 - - 31 46 - - 46  מזה: בגין שכר עבודה ונלוות
            
  
עובדי וכולל שכר עבודה של עובדים מקצועיים בתחום התוכנה והחומרה וכן שכר עובדים אחרים במערך טכנולוגית המידע כגון: עובדי הנהלה, מנהלה,  )1(

 מקובלים.  פעול. עלויות בגין שכר עבודה שנוספו לנכסים כוללות עלויות כוח אדם לשם פיתוח תוכנה לשימוש עצמי שהוונו לנכסים על פי כללי חשבונאותת

לנכסים בגין תחזוקה שוטפת של התוכנות. הוצאות אלה נכללות במסגרת הדוח הכספי בסעיף אחזקה ופחת בנינים וציוד. תוספות בעיקר ההוצאות כוללות  )2(

 ינן בגין רכישת התוכנות. רשיונות שימוש ה

נים וציוד. ההוצאות הינן בגין תחזוקת תוכנה וחומרה הנעשית על ידי עובדים חיצוניים. הוצאות אלה נכללו במסגרת הדוח הכספי בסעיף אחזקה ופחת בניי )3(

 סקים בבנק בפיתוח תוכנות לשימוש עצמי.עובדים חיצוניים המועבגין תוספות לנכסים בגין מיקור חוץ כוללות עלויות 

 . לדוחות הכספיים.אי".1ם הוצאות בגין פחת, ראה ביאור החשבונאית של רישומדיניות לפרטים בדבר ה )4(

 .המהווים תשלומים לבנקים הנותנים שרותי מחשוב לבנק יהב) מיליוני שקלים חדשים 44-כ  2013בשנת (ליוני שקלים חדשים ימ 53-ככולל  2014בשנת  )5(

  כולל הוצאות בגין  שכירות ומיסים, תקשורת והוצאות הנהלה וכלליות. ,בנוסף
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  תיאור עסקי קבוצת הבנק לפי מגזרי פעילות
  
  

  מגזרי הפעילות של קבוצת הבנק

הם הבנק מנהל את פעילותו בשישה מגזרי פעילות עיקריים, הנבדלים ביניהם במאפייני הלקוחות, סוגי השירותים הבנקאיים הנדרשים ל

וביחידה הארגונית האחראית לטיפול בכל אחד מהמגזרים. הגדרת מגזרי הפעילות מבוססת על המבנה הארגוני של הבנק, כמפורט להלן. 

הפעילות בששת מגזרי הפעילות כוללת את כל תחומי הפעילות הבנקאית, לרבות מתן שירותים פיננסיים בסיסיים (הלוואות ופיקדונות), 

עבור לקוחות, פעילות במכשירים נגזרים וכן שירותים בנקאיים ייחודיים המיועדים לענות על צרכים בתחומי פעילות פעילות בניירות ערך 

מוגדרים. הפעילות במגזרים השונים מתבצעת באמצעות סניפי הבנק, חדר העסקאות, המוקדים העסקיים, יחידות המטה בבנק והחברות 

  הבנות בארץ ובחוץ לארץ.

  לדוחות הכספיים. 4.זכ" 1ן הוראות הדיווח לציבור בנושא מגזרי פעילות פיקוחיים, ראה ביאור לפרטים בדבר תיקו

  

  מגזרי הפעילות של הבנק הם:

באחריות החטיבה הקמעונאית. המגזר כולל את הלקוחות הפרטיים שהיקף פעילותם הכספי נמוך יחסית ואת תחום  - מגזר משקי הבית

  ם ללקוחות המגזר שרותי בנקאות ומוצרים פיננסיים מתאימים, לרבות בתחום המשכנתאות. המשכנתאות. במסגרת החטיבה ניתני

מיליוני  6- באחריות החטיבה הקמעונאית. המגזר כולל חברות קטנות ולקוחות עסקיים קטנים, המתאפיינים בהיקף חבות נמוך מ - מגזר עסקים קטנים 

מיליוני שקלים חדשים. ללקוחות המגזר ניתנים  10- ים חדשים וביתרת נכסים נזילים נמוכה ממיליוני שקל 30- שקלים חדשים, במחזור מכירות נמוך מ

  שרותי בנקאות ומוצרים פיננסיים, לרבות שרותי בנקאות מסחרית בהתאם לצורכיהם. 

ית. על לקוחות הטיפול בבנקאות הפרטית נמצא באחריות סקטור פעילות בינלאומית ובנקאות פרטית בחטיבה הפיננס - בנקאות פרטית

שלהם היקפי נכסים נזילים (בעיקר פיקדונות לטווחים קצרים והשקעות בניירות ערך)  ,סקטור בנקאות פרטית נמנים בעיקר לקוחות פרטיים

בסכומים העולים על מיליון שקלים חדשים. ללקוחות מגזר זה, המתאפיינים בעושר פיננסי גבוה, מציע הבנק נגישות לשירותים ומוצרים 

  חודיים בתחומי הפעילות בשוק ההון, הייעוץ וניהול ההשקעות.יי

) ובהיקף בינוני של חבות, מתבצע בחטיבה Middle Marketהטיפול בלקוחות המגזר, חברות פרטיות וציבוריות בגודל בינוני ( - בנקאות מסחרית 

ים ברחבי הארץ. לקוחות עסקיים משויכים לסקטור עסקים מוקדים עסקיים הפרוס שלושהלבנקאות עסקית, בעיקר בסקטור עסקים, הפועל באמצעות 

מיליוני שקלים חדשים, או יתרת  120לבין  30מיליוני שקלים חדשים, מחזור מכירות בין  25- ל 6בעיקר על פי תבחינים הכוללים היקף חבות שבין 

דל"ן, מקבלים שירות מסקטור בניה ונדל"ן שבחטיבה העסקית, מיליוני שקלים חדשים. לקוחות המגזר הפועלים בענף הנ 40לבין  10נכסים נזילים בין 

  המתמחה במתן שירותים ייחודיים לענף זה. 

מגזר זה הינו באחריות סקטור תאגידים גדולים שבחטיבה העסקית. המגזר כולל את הטיפול בלקוחות העסקיים הגדולים  - בנקאות עסקית

מיליוני שקלים חדשים, מחזור  25-קוח לסקטור תאגידים כוללים היקף חבות הגבוה מביותר. התבחינים שעל פיהם מתקבלת החלטה לשיוך ל

מיליוני שקלים חדשים. מגזר זה מספק את מכלול  40-מיליוני שקלים חדשים, או יתרת נכסים נזילים בהיקף של למעלה מ 120מכירות מעל 

המשק, ובהיקפי חבות גבוהים באופן יחסי. לקוחות המגזר הפועלים השירותים הבנקאיים והפיננסיים לחברות הגדולות במשק, במגוון ענפי 

  בענף הנדל"ן, מקבלים שירות מסקטור בניה ונדל"ן שבחטיבה העסקית, המתמחה במתן שירותים ייחודיים לענף זה.

, ניהול תיק הנוסטרו, ניהול הפעילות במגזר זה כוללת, בין היתר, את ניהול הנכסים וההתחייבויות והחשיפות לסיכוני שוק - ניהול פיננסי

הנזילות ופעילות חדר העסקאות בשוקי הכספים וההון. המגזר מצוי באחריות החטיבה הפיננסית, למעט השקעות בתאגידים ריאליים אשר 

  באחריות החטיבה העסקית.
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  המוצרים העיקריים המוצעים במסגרת מגזרי הפעילות השונים של הבנק הם:
ול השירותים הבנקאיים המוצעים ללקוחות פרטיים ולתאגידים, לרבות ניהול חשבונות עו"ש וחח"ד, העמדת מכל - בנקאות ופיננסים  -

אשראי וערבויות לסוגיהם, קבלת פיקדונות, פעילות סחר חוץ (יבוא, יצוא, אשראי דוקומנטרי וכדומה), פעילות במכשירים נגזרים, לרבות 

  מסחר במטבעות ובריבית ועוד.

, המשמשות קופות גמל והפצה של קרנות נאמנותעילות בניירות ערך עבור לקוחות בבורסות בארץ ובעולם, שירותי תפעול לפ - שוק ההון  -

  אפיקי השקעה ללקוחות הבנק.

מכלול המוצרים הפיננסיים והשירותים הבנקאיים הניתנים בקשר עם כרטיסי האשראי המונפקים ללקוחות הבנק על ידי  - כרטיסי אשראי  -

  כרטיסי האשראי בארץ . חברות

  הלוואות לדיור המובטחות במשכון דירת מגורים, הן מכספי הבנק והן במסגרת תכניות הסיוע הממשלתיות. - משכנתאות  -

פעילות בנקאית מול חברות בתחום הנדל"ן, וכן שירותים בנקאיים ייחודיים בתחום הנדל"ן, לרבות מימון הקמת פרויקטים  - בניה ונדל"ן  -

  "ן בשיטת הליווי הסגור. של נדל

  העקרונות על פיהן מיוחסות היתרות, ההכנסות וההוצאות ללקוחות במערכת הם כדלקמן:
ה עלות המקורות, כנגד הכנסות ריבית מאשראי והוצאות ריבית על פיקדונות מיוחסות ישירות ללקוח. בגין אשראי מיוחסת ללקוחות הוצאה בגוב  - 

מגזרי למגזר הניהול הפיננסי. - בה עלות המקורות, כנגד חיוב ביןהפיננסי. בגין פיקדונות מיוחסת ללקוחות הכנסה בגומגזרי למגזר הניהול - זיכוי בין

כל  אחד מהמגזרים מזוכה בגין ההון המיוחס לפעילותו, כנגד חיוב מגזר הניהול הפיננסי. צריכת ההון נמדדת על פי ההיקף הממוצע של נכסי 

  הסיכון המנוהלים במגזר.

בפעילות במכשירים נגזרים מיוחסת ללקוח רווחיות בגובה המרווח המגולם במחיר המכשיר הנגזר המצוטט ללקוח. רווחים הנובעים משינויים   - 

  בשווי ההוגן של הנגזרים מיוחסים למגזר הניהול הפיננסי.

  ול הפיננסי.רווחים והפסדים מהשקעות הבנק בניירות ערך ומפוזיציות אסטרטגיות מיוחסים למגזר הניה  - 

  .ובוצע ןת ישירות ללקוחות שבגינם הומיוחסהוצאות בגין הפסדי אשראי   - 

  הכנסות מעמלות והכנסות אחרות משויכות ספציפית ללקוחות.  - 

  הוצאות שכר, אחזקת מבנים והוצאות אחרות המשויכות ספציפית לסניפים, מועמסות על לקוחות הסניף.  - 

אות האחזקה וההוצאות האחרות שאינן מתייחסות ספציפית לסניפים, מועמסות על הלקוחות בהתאם הוצאות השכר של עובדי המטה, הוצ  - 

  לבסיסי העמסה מתאימים.

מגזריות, בהתאם - הוצאות המיוחסות ישירות לסניפי הבנק, לרבות משכורות ונלוות, שכר דירה ואחזקה, יוחסו למגזרים השונים כהוצאות בין  - 

  מטופלים באותם סניפים.לשיוך המגזרי של הלקוחות ה

ההפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות יוחסה באופן יחסי ללקוחות לפי שעור המס האפקטיבי, ובהתחשב בהשפעות מס המתייחסות   - 

  למגזרים מסוימים ולא לכלל פעילות הבנק.

 וחס על בסיס נכסי הסיכון הממוצעים של הלקוחות.התשואה להון מחושבת כיחס שבין הרווח הנקי לבין ההון העצמי המיוחס. ההון העצמי מי  -

  יתרות מאזניות ויתרות נכסים בניהול שויכו ספציפית ללקוחות.  - 

  הרכוש הקבוע מיוחס בהתאם למפתחות העמסה מתאימים.  -

הטיפול בהם. הנתונים על מנת לנתח את תוצאות פעילות הבנק על פי חיתוכים רלוונטיים, שויכו הלקוחות ליחידות הארגוניות האחראיות על 

המוצגים להלן לפי מגזרי פעילות מבוססים על המבנה הארגוני של הבנק, על שיוך הלקוחות ליחידות השונות ומכאן למגזרי הפעילות, ועל 

  ייחוס התוצאות והיתרות ללקוחות ולמגזרים במערכת מדידת הרווחיות.



54  

  מידע כספי על מגזרי הפעילות 
ידים לשיוך הלקוחות למגזרים, לא ניתן להשוות נתונים באשר לחלקו של הבנק במערכת לפי מגזרי הפעילות השונים, הואיל ולא נקבעו כללים אח

  ברווח ובתשואה על ההון.

(במיליוני שקלים חדשים, בסכומים מדווחים). לפרטים, ראה ביאור  להלן תמצית התוצאות הכספיות של מגזרי הפעילות כפי שהוגדרו על ידי הבנק

 דוחות הכספיים.ל 30

  

  רווחיות

  התשואה להון (באחוזים)  חלק מסך רווח נקי (באחוזים)  נקי רווח  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2014  2013   2014  2013   2014  2013  

 משקי בית: 

 7.6 9.1 26.3 36.4 )1(287 405 משכנתאות

 12.4 5.8 12.8 6.3 140 )3(70 אחר

 19.8 31.8 1.6 2.2 18 24 בנקאות פרטית

 26.1 21.5 11.5 10.0 126 )2(111 עסקים קטנים

 14.4 15.4 6.0 5.8 65 65 בנקאות מסחרית

 14.1 12.8 41.8 39.3 456 439 בנקאות עסקית

 - - - - (14) (31) ניהול פיננסי

 11.5 10.4 100.0 100.0 1,078 1,083 סך הכל

 
מיליוני שלים חדשים כתוצאה מיישום הערות המפקח על הבנקים  191חד פעמית להפרשי אשראי בסכום של  נכללה הפרשה 2013ברבעון השני של שנת  )1(

 בנושא הלוואות לדיור.
 ירידה ברווח נובעת בעיקרה מעליה בהפסדי אשראי בגין הפרשה קבוצתית שנרשמה כתוצאה מצמיחה משמעותית בהיקף האשראי. )2(
 ווח מפעילות קבלת פיקדונות, הנובעת מסביבת שיעורי ריבית נמוכה.הירידה ברווח מיוחסת בעיקרה לשחיקה במר )3(
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  מגזר משקי הבית
  

  מידע כללי על מגזר הפעילות
מגזר משקי הבית מאופיין בלקוחות פרטיים, שלהם יתרת חבות נמוכה ופעילות בהיקפים כספיים נמוכים באופן יחסי. על לקוחות המגזר נמנים 

ידים, חשבונות משותפים של שני בני זוג וכדומה, וכן נוטלי המשכנתאות. המגזר מתאפיין ברמה גבוהה של לקוחות המנהלים חשבונות של יח

  פיזור, והוא מטופל באחריות החטיבה הקמעונאית של הבנק. 

  

את השימוש בה גם לתחום והרחיב  2011המשיך הבנק בהטמעת "הבנקאות ההיברידית" אותה השיק לקראת סוף שנת  2014בשנת 

שילוב מיטבי בין בנקאות אישית ודיגיטלית, המאפשר לכלל הלקוחות נגישות ישירה לבנקאי האישי  -"הבנקאות ההיברידית"  שכנתאות.המ

שלהם בסניף באמצעות מגוון ערוצים. תפיסת שירות זו שהינה ייחודית וחדשנית, מגייסת את ההתפתחות הטכנולוגית בעולם הבנקאות ליצירת 

ין הלקוח לבין הבנקאי האישי שלו בסניף. בניגוד לתפיסות בנקאיות אחרות, הטכנולוגיה לא נועדה לשמש תחליף לבנקאי קשר ישיר ומיידי ב

הבנקאות ההיברידית, המוקד הטלפוני הפך למרכז בנקאות מהלך כחלק מהאישי בסניף אלא דווקא לחבר ולהדק את הקשר בינו ובין הלקוח. 

סניפים במרחבים השונים. צוותים אלו  8-9-גובשו צוותים ("צוותי סניף"), אשר כל אחד מהם משוייך ל ,בהמשך לכך. אשכולות 13-המורכב מ

ישירות אל הבנקאי שלהם בסניף, או לאחד  ם לכך, יכולים לקוחות הבנק להגיע. בהתאמהווים חלק בלתי נפרד מהסניפים אליהם הם משוייכים

 8:00שעות פעילות, החל מהשעה  12מסרונים ודואר אלקטרוני, מכל מקום שבו יהיו, ועל פני מחברי צוות הסניף, באמצעות הטלפון, הסלולר, 

  בערב.  20:00בבוקר ועד השעה 

  

  מוצרים
  להלן תיאור המוצרים המרכזיים במגזר משקי הבית והשירותים העיקריים המוצעים במסגרת מוצרים אלו:

  

  בנקאות ופיננסים

  :עיקר השירותים הניתנים במסגרת זו

מסגרת האשראי לפעילות בעובר ושב נקבעת בהתאם לצרכי הלקוח, לרמת הכנסתו ולשיקול דעת הבנק,  -  אשראי וחשבונות עובר ושב  -

    , לא מתאפשרת חריגה מהמסגרות שנקבעו.325המבוסס בין היתר על מודלים כלכליים. על פי הוראת ניהול בנקאי תקין 

  השקעות, כגון: פיקדונות מסוגים שונים ולתקופות שונות.מתן שירות ללקוחות בתחום ה - השקעות  -

הלוואות למטרות שונות; בין היתר, הלוואות שאינן למטרת רכישת דירה כנגד שיעבוד דירת מגורים והלוואות אחרות לתקופות  - הלוואות  -

  שונות ובתנאים מגוונים. 

ת רכב חדש מהיבואן, במסגרתה פועל הבנק בשיתוף עם מספר יבואני רכב, תוך הפעילות בתחום ההלוואות לרכיש -  סיוע במימון רכישת כלי רכב  -

 הצעת מבצעים משותפים למימון רכישת כלי רכב על ידי לקוחות. 

  

  משכנתאות

הלוואות במסגרת תוכניות הסיוע של משרד  במתןהשירותים העיקריים בתחום המשכנתאות הינם הלוואות מכספי הבנק. בנוסף, פועל הבנק 

נוי. הפעילות בתחום המשכנתאות כוללת גם הצעת ביטוח חיים וביטוח נכסי לווים (ביטוח אגב משכנתא) באמצעות סוכנות ביטוח בבעלות הבי

  הבנק.
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  להלן היקפי מתן המשכנתאות במגזר משקי הבית:

 )באחוזים( שינויהשיעור  היקפי ביצוע (במיליוני שקלים חדשים)  

 2012-ל 2013 2013-ל 2014 2012 2013 2014 

       משכנתאות שבוצעו (לדיור ולכל מטרה)

 12.1 )5.9( 17,333 18,28019,434 מכספי הבנק

      מכספי האוצר:

 )19.0( )27.5( 184 149 108 הלוואות מוכוונות

 )8.4( )12.2( 215 197 173 הלוואות עומדות ומענקים

 11.5 )6.2(18,56119,78017,732 סך הכל הלוואות חדשות

 50.7 3,3092,6451,75525.1 הלוואות שמוחזרו

 15.1 )2.5(21,87022,42519,487 סך הכל ביצועים

 )2.0( )1.6(46,52947,27448,261 מספר לווים (כולל מיחזורים)
  

  

  להלן תיאור השירותים העיקריים בתחום המשכנתאות:  

) הבינויק ובאחריותו, ניתנות כהלוואות חופשיות (שאינן במסגרת תוכניות הסיוע של משרד הלוואות מכספי הבנ - הלוואות מכספי הבנק

 שנה, 30. ההלוואות ניתנות לתקופות ארוכות של עד וכן הלוואות לכל מטרה לרכישת נכס מקרקעין ולבניה, על פי רוב למטרת מגורי הלווה

  בהתאם לסוג ההלוואה וליכולת ההחזר של הלווה.

הלוואה המשלבת בין הרכיבים הבאים או חלק מהם: רכיב צמוד מדד  -אשראי במגזרי הצמדה שונים ומציע "משכנתא משולבת" הבנק נותן 

בריבית קבועה או משתנה, רכיב שקלי לא צמוד בריבית קבועה או משתנה ורכיב צמוד למטבע חוץ בריבית משתנה. המשכנתא המשולבת 

  רת ללקוח פיזור סיכון. מאפשרת לבנק שמירה על רווחיות, ומאפש

) בהעדפת הלווים לביצוע 2010-2013על רקע שיעורה הנמוך של ריבית בנק ישראל, וירידתה בשנים האחרונות,  אופיינה שנה זו  (בדומה לשנים 

אות בריבית קבועה. הלוואות בריבית משתנה, הן במגזר השקלי הלא צמוד והן במגזר הצמוד למדד, בהן שיעור הריבית אטרקטיבי בהשוואה להלוו

  למדד.והצמוד חל גידול בחלקן של הלוואות בריבית קבועה במסלול הלא צמוד  2014בשנת יחד עם זאת, 

  לפרטים בדבר הגבלת שיעור המימון בהלוואות לדיור, ראה להלן במסגרת החקיקה במגזר.

מתן אשראי מכספי הבנק, מהווה הבנק זרוע ביצוע של בנוסף לפעילות הבנקאית של  - הבינוישירותים במסגרת תוכניות הסיוע של משרד 

לרבות  ת תוכניות הסיוע של משרד הבינוי,המדינה למתן שירותים לאוכלוסיית זכאי משרד השיכון. שירותים אלו כוללים הלוואות במסגר

במכלול הצדדים המנהלתיים במסגרת תחום ההלוואות, מטפל הבנק, בנוסף לשירות הבנקאי המקובל,  .הלוואות מקום ומענקים מותנים

. הנדרשים לשירות זכאי משרד הבינוי, כגון הנפקת תעודת זכאות. ההחלטה באיזה בנק תמומש הזכאות נתונה בידי הלקוח נוטל המשכנתא

זו  ריביתהיתה , 2014, לרבות בשנת ק הלוואות לדיור. בשנים האחרונותהריבית בהלוואות הניתנות במסגרת תוכניות הסיוע נקבעת בחו

יתנו בעבר לזכאים ביטול הטבות מיוחדות שנבשל כך ובשל הבנק לכלל הלקוחות.  ל ידיגבוהה במקרים רבים מהריבית בהלוואות הניתנות ע

  .ולע הלוואה במסגרת תוכניות הסיוע הלפחת באופן משמעותי לאורך השנים מספר הלקוחות שבחרו לבצ ,(כגון מענקים)

  

, שמטרתו לעודד רכישת דירות חדשות בישובים מסוימים אשר וע, קיים הסדר של מתן אשראית תכניות הסיבנוסף להלוואות הרגילות במסגר

  למדינה יש עניין באיכלוסם ("הלוואת מקום").



57 

ומשנת  2004ני הסכמים, משנת ההתקשרות בין הבנק והמדינה למתן הלוואות במסגרת תוכניות הסיוע לרבות התמורה לבנק, מוסדרת בש

  קף הסכמים אלו מוארך מידי שנה.. תו2008

 69-לכמיליוני שקלים חדשים בהשוואה  56-בכ 2014 הכנסות הבנק בגין כלל פעילות ההלוואות לזכאים באחריות המדינה הסתכמו בשנת

 . 2012מיליוני שקלים חדשים בשנת  75-כו 2013ליוני שקלים בשנת ימ

  .19ד. 19תן ההלוואות לזכאים ברמת ניקוד נמוכה מכספי הבנק ועל אחריותו, ראה בביאור לפרטים בדבר ההסכם בין משרד האוצר לבין הבנקים למ

הרוב המכריע של הלווים מבוטחים בפוליסות ביטוח חיים בקשר להלוואה, ורוב  - ביטוח חיים וביטוח נכסי לווים (ביטוח אגב משכנתא)

  הנכסים המשמשים כבטוחה מבוטחים בביטוח נכסים.

, 2005נהגו חלק מהלווים לרכוש ביטוחים במסגרת הסדרי ביטוח שהיו נהוגים באותה עת בבנק. החל מדצמבר  2005ובמבר בנ 30עד ליום 

מופעל מוקד טלפוני בסוכנות ביטוח שהיא חברה בת בבעלות מלאה ובשליטה של הבנק, ולווים בוחרים בחלקם לערוך ביטוחיהם באמצעות 

  .ת הסדרי ביטוח אחריםסוכנות הביטוח של הבנק וחלקם באמצעו

  שיווק ביטוחים 

בהתאם להוראות המפקח על הביטוח והמפקח על הבנקים, ביטוחי חיים וביטוחי מבנה אגב הלוואה לדיור משווקים על ידי סוכנות ביטוח 

ווך בביטוח מבנה, ) בע"מ), שפעילותה נפרדת מפעילות הבנק והיא מוגבלת רק לתי1989בבעלות מלאה של הבנק (טפחות סוכנות לביטוח (

  לרבות נזקי מים, ובביטוח חיים אגב הלוואה הניתנת על ידי הבנק.

כדי לשמור על ההפרדה הנדרשת בין פעילות המשכנתאות ופעילות הביטוח, הוצבו בסניפי הבנק המבצעים משכנתאות עמדות ייעודיות 

  קוח לפנות לסוכנות הביטוח ולרכוש ביטוח חיים וביטוח נכס.מאפשרות ללהמקושרות ישירות לסוכנות הביטוח שבבעלות הבנק. עמדות אלו 

  להלן הכנסות הבנק מביטוח אגב משכנתא (במיליוני שקלים חדשים): 

  2014  2013  2012  

  101  91  96  ביטוח חיים 

  26  24  21  ביטוח נכסים 

  127  115  117 סך הכנסות ממכירת ביטוח

, בין היתר כתוצאה מהגידול בפעילות השוטפת. הירידה בהכנסות מביטוח נכסים נובעת 5.5%של גדלו ההכנסות מביטוח חיים בשיעור  2014בשנת 

  .מהקטנת העמלה המשולמת לסוכנות הביטוח והקטנת תעריף הפרמיה לביטוח מבנים ללקוחות, על פי קביעת משרד האוצר

  שוק ההון

רה ומשמורת של ניירות ערך לסוגיהם, ומתן שרותים בגין מלאי ניירות במסגרת מוצר זה נכללת פעילות הלקוחות בשוק ההון, לרבות קניה, מכי

  הערך (קבלת ריבית, דיבידנד, הטבות וכיו"ב). כמו כן, נכללים שרותי הפצה של קרנות נאמנות ותפעול ושל קופות גמל. 

  כרטיסי אשראי

שקי הבית, מוצעים ללקוחות המגזר מגוון כרטיסי כרטיס האשראי הינו אחד מאמצעי התשלום המרכזיים במשק. במסגרת הפעילות במגזר מ

. הבנק מציע ללקוחותיו כרטיסי אשראי המונפקים על ידי חברות CAL-ישראכרט ו אשראי. המגזר פועל בתחום זה מול חברות כרטיסי האשראי

ק כצינור להפצת כרטיסיהן אלה, בעת פתיחת חשבון פרטי בבנק, ובהתאם לבקשת הלקוח. חברות כרטיסי האשראי, מצידן, משתמשות בבנ

כמו כן, לבנק מספר מוצרים בתחום כרטיסי ללקוחות הבנק. הבנק מציע ללקוחותיו כמעט את כל סוגי כרטיסי האשראי הקיימים במשק הישראלי. 

  האשראי:
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ת ממוקדת בתחום ההטבות ייחודי לבנק. הכרטיס כולל מבצעים ייחודיים ופעילו של מזרחי טפחות כמועדון לקוחותכרטיס אשראי  -  "הכרטיס"

  והבנקאיות. מטרת הכרטיס הינה חיזוק הקשר והרחבת הפעילות עם הלקוחות הקיימים ואמצעי נוסף לגיוס לקוחות חדשים לבנק. הצרכניות

  לדוחות הכספיים.   14ד. 19 לפרטים בדבר הסכם עם קבוצת כ.א.ל, בין היתר בעניין הנפקה של כרטיס ממותג, ראה ביאור

מטרת המוצר לסייע, הן במכירת הלוואות המשכנתא, והן בעידוד פתיחת חשבונות עובר ושב. המוצר מאפשר הקצאת  -  שראי טפחות""כרטיס א

מסגרת אשראי, בהסתמך על יכולת ההחזר של הלקוח ועל הנכס המשועבד כבר לבנק, באמצעותה יוכל הלקוח לממן הוצאות נוספות הכרוכות 

ים וכד') או בכל פעולה אחרת. לצורך כך, ניתן ללקוח כרטיס אשראי ייחודי. החיובים בכרטיס האשראי יצטברו בחשבון ברכישת הדירה (ריהוט, שיפוצ

  העו"ש ויועברו לחשבון המשכנתא אחת לתקופה בהתאם לתנאי הכרטיס.

פלטפורמת "הכרטיס" ומיועד במסגרת פעילות הסינרגיה בבנק, מוצע כרטיס אשראי המבוסס על  -  כרטיס אשראי "שוטף" ללקוחות טפחות

ללקוחות אשר נטלו משכנתא בבנק ואינם מנהלים חשבון עובר ושב פעיל בבנק. הלקוחות נהנים מההטבות השונות של מועדון "הכרטיס", כאשר 

  החיובים החודשיים מועברים לבנק באמצעות הוראה לחיוב חשבונו הפעיל של הלקוח בבנק אחר. 

הכרטיס מעניק לסטודנט אשראי הניתן לשימוש לצרכים שונים. האשראי במסגרת הכרטיס ניתן לניצול  - כרטיס אשראי "סטודנט חופשי"

שנים, והוא נושא ריבית אטרקטיבית במיוחד על הסכום שנוצל בפועל. החזרי האשראי גמישים, כאשר תחילת החזר הקרן והריבית  3במשך 

 שנה נוספת). ניתן לבצע פרעון מוקדם מלא, או חלקי, ללא עמלות וללא קנסות. שנים מיום קבלת הכרטיס (ניתן לבקש דחייה של 3לאחר 

  

  שירותים ייחודיים לבנק

ת ההיברידית, המאפשרת ללקוח גישה ישירה ונוחה לבנקאי האישי והשרות הייחודי המרכזי שמציע הבנק הינו הפעילות במסגרת הבנקא

ט לעיל. כמו כן, במסגרת מגזר משקי הבית מציע הבנק ללקוחותיו שירותים, המביאים באמצעות מגוון אמצעים טכנולוגים זמינים, כפי שפור

לידי ביטוי את היתרונות משילוב המוצרים השונים המוצעים על ידו ללקוחותיו ומתוארים לעיל. במסגרת זו מציע הבנק הטבות שונות בתחום 

ות אלה לנהל חשבון עובר ושב בבנק. בנוסף, מציע הבנק הטבות בתחום העובר ושב והאשראי ללקוחות נוטלי משכנתאות, במטרה לעודד לקוח

המשכנתאות ללקוחות בעלי חשבונות עובר ושב בבנק, במטרה לעודד לקוחות אלו ליטול משכנתאות באמצעות הבנק. ההטבות הרלוונטיות 

  הוחלו גם על לקוחות בנק יהב, בהתאם לפעילותם ולמאפייניהם.

יע הבנק ללקוחות מגזר משקי הבית כוללים הן שירותים בתחום הבנקאות הקמעונאית והן שירותים בתחום השירותים הייחודיים שמצ

  המשכנתאות כדלהלן: 

רב מניהול חשבון מי, מאפשר לאוכלוסיה פרטית מועדפת להפיק את ה2007המותג הייחודי "חשבון מנהלים", שהושק בשנת  - חשבון מנהלים

ש על רמת השירות, רמת ניהול החשבון, הצעות ערך בנקאיות, הטבות פיננסיות ושירותים חוץ בנקאיים העובר ושב בבנק. המותג שם דג

הניתנים ללקוחות חשבון המנהלים. לרשות הלקוח עומדים יועצים מקצועיים בתחום הייעוץ הפיננסי, הייעוץ הפנסיוני וייעוץ בנושא 

  המשכנתאות.

  ה כנגד יתרות זכות של הלקוח במהלך החודש, שירות הניתן ללקוחות נבחרים.קיזוז יתרות חוב - "אוברדרפט בלי ריבית"

הטבות ייחודיות, המוצעות לקבוצות מסוימות של לקוחות בעלי חשבון בבנק, שלהם משכנתא. ההטבות כוללות  - הטבות לבעלי משכנתא

ובה ההחזר החודשי של המשכנתא. ההטבה ניתנת בכל העמדת מסגרת אשראי ללא ריבית בחשבון עובר ושב, וכן ריבית על יתרת זכות עד לג

  חודש, בכפוף לעמידת הלקוח באותו חודש בתנאי התכנית.

הבנק מעניק יעוץ פנסיוני ללקוחותיו וללקוחות בנקים אחרים, הן לשכירים והן לעצמאיים, על בסיס מודל הייעוץ הנתמך במערכת  -יעוץ פנסיוני

  ידי יועצים פנסיונים מוסמכים הנותנים יעוץ אובייקטיבי. מחשב שפותחה בבנק. הייעוץ ניתן על 

  ליווי בנקאי צמוד בהתאמה אישית. –"חשבון פריוריטי" 

  לפירוט תחליפים למוצרים ראה להלן בתיאור התחרות במגזר.
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  חקיקה

המהיר בהיקף תיקי ההלוואות לדיור, וזאת על רקע הגידול  נדל"ןפרסם המפקח על הבנקים מכתב לעדכון הנחיות בנושא  2013בחודש מרץ 

להפסדי ההנחיות בנושא חישוב ההפרשה הקבוצתית  עודכנובהתאם להוראות,  בביטחון נכס למגורים והעלייה המשמעותית במחירי הדיור.

  לדוחות הכספיים. 14. בנוסף, עודכנו ההנחיות בדבר הלימות הון. לפרטים, ראה ביאור אשראי בגין הלוואות לדיור

באפריל  1ביום ף קו. הצו נכנס לת2014-בסיסי), התשע"דמסלול פורסם צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות  2014במרץ  26ביום 

  . לפרטים נוספים ראה פרק חקיקה ופיקוח על פעילות קבוצת הבנק להלן.2014

לדיור" שנועדה, לדברי המפקח, "לחזק את עמידות הלווים גבלות למתן הלוואות מ" בנושא הוראה חדשההמפקח על הבנקים פרסם  2014 יוליבחודש 

ההוראה מאגדת את כל ההנחיות והמערכת הבנקאית בפני השפעות שליליות אפשריות שעלולות להיגרם בעת עלית שיעורי הריבית בעתיד". 

  למסמך אחד הכולל מגבלות בנושאים הבאים: 2013עד  2010רסמו בין השנים ווהמגבלות שפ

 ון.שיעור המימ - 

 שיעור ההחזר מההכנסה. - 

 חלק ההלוואה בריבית משתנה. - 

  תקופת הפירעון. - 

  פיקוח על פעילות קבוצת הבנק להלן.לפרטים ראה פרק חקיקה ו

התיקון לצו  אושר על ידי ועדת הכספים של הכנסת תיקון לצו הבנקאות המסדיר את התשלום בגין פירעון מוקדם של הלוואות לדיור. 2014יולי בחודש 

  ויחול על כל הסילוקים שיבוצעו ממועד זה .  2015בפברואר  22יום לתוקף ב כנסנ

לפיו   אופן חישוב עמלת ההיוון בצו נוגע ל . התיקון העיקרילפני התיקוןהשינוי בצו עשוי להפחית במקרים מסוימים את עמלת ההיוון בהשוואה למצב 

הריבית הממוצעת (המפורסמת על ידי בנק   ו "הריבית לחישוב" כמפורט להלן, לבין הריבית בהלוואה אבין החישוב יבוצע לפי ההפרש בין הנמוך מ

  שיעור הריבית לחישוב יקבע באופן הבא: .ן המוקדםודם ליתרת התקופה נכון למועד הפרעישראל) כפי שידועה בעת ביצוע הפרעון המוק

  .יתה ידועה במועד ביצוע ההלוואהשיעור הריבית הממוצעת לתקופת ההלוואה כפי שהי - הלוואות בריבית קבועה -

  .שיעור הריבית הממוצעת לתקופת עדכון הריבית במועד עדכון הריבית האחרון - הלוואות בריבית משתנה -

שיעור הריבית הממוצעת כפי שהייתה ידועה במועד  - הלוואות שאינן בריבית שתנה בוצע בהן שינוי בריבית לאחר ביצוע ההלוואה -

  .ממועד השינוי לוואהשינוי ליתרת תקופת ההה

 2015בינואר  1בין התאריכים  חולי"מחזור הלוואות מוכוונות בהליך מהיר" שהודעה על מהלך של פרסם המפקח על הבנקים  2014בחודש דצמבר 

, לבקש מהבנק בו ומעלה 4%בריבית מוכוונות (במסגרת סיוע המדינה) מאפשר ללווים זכאי משרד הבינוי שנטלו הלוואה  לךהמה .2015במאי  31ועד 

ה של תקופהליתרת ( , במגזר הצמודנק ישראל, אשר תקבע לפי הריבית הממוצעת שמפרסם בהריביתמתנהלת הלוואתם, לשפר את תנאי 

ואה כסידרה), ומבוצע בהליך עור מימון והתנהלות ההלויההלוואה). המהלך חל על הלוואות העומדות בתנאי הסף שהוגדרו על ידי בנק ישראל (ש

  מהיר ובעלות מופחתת. ט פשו

  19ד. 19הבנק הצטרף למהלך. לפרטים נוספים ראה ביאור 

לפרטים נוספים ולתיאור המסגרת הנורמטיבית החלה על הבנק, והסדרים חקיקתיים אשר פורסמו לאחרונה, אשר חלקם, בעלי השפעה על 

  נק.פעילות מגזר משקי הבית, ראה להלן בפרק חקיקה ופיקוח על פעילות קבוצת הב

  שינויים טכנולוגיים 

  פרק מערכות מידע ומחשוב.לשינויים טכנולוגיים, ראה 
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  גורמי הצלחה קריטיים במגזר משקי הבית

המהווים קהל יעד טבעי לשיווק מוצרים נוספים של הבנק. הרחבת בסיס הלקוחות  ,אלפי לקוחות נוטלי משכנתאות פוטנציאלי של מאגרלבנק יש 

  בהצלחת מגזר זה. נוסף חשוב ומהותי ללקוחות מגזר משקי הבית תוך מיצוי מאגר לקוחות המשכנתאות מהווה גורם והגדלת מגוון השירותים 

במסגרת בתחום המשכנתאות חיזוק לפעילות המגזר הקמעונאי, תוך חשיפתם לפעילות פוטנציאלית של בנק יהב  יו, מהווים לקוחותבנוסף

   . הקבוצה

  לקוחות

מאופיינת בפיזור רב, הן של האשראי והפיקדונות בתחום הבנקאות הקמעונאית, והן של תיק האשראי בקרב מאות אלפי פעילות מגזר משקי הבית 

  משקי בית שנטלו משכנתאות מהבנק במהלך השנים. אי לכך, אובדן לקוח זה או אחר, אינו משפיע באופן מהותי על כלל הפעילות במגזר.

  שיווק והפצה

ל המוצרים והשירותים במגזר משקי הבית מבוצעות ככלל, באמצעות מערך הסניפים של הבנק ובאמצעות הערוצים פעילויות השיווק וההפצה ש

  הפעילות במגזר זה. במסגרתלבנק אין תלות בגורמי שיווק והפצה הישירים, המשמשים את הבנקאות ההיברידית. 

סניפי יהב. הבנק ממשיך  45, , ובתוכםונציגויות בפריסה ארצית מרכזי עסקים, סניפים, שלוחות 176במסגרת הקבוצה פועלים  סניפי הבנק

לייעל את פריסת הסניפים, ולהרחיב את מערך נקודות המכירה, בין היתר, באמצעות הוספת פעילות מסחרית בסניפי המשכנתאות ופעילות 

  .לעיל משכנתאות בסניפים המסחריים. לפרטים, ראה פרק הפריסה הסניפית

לאחר הפעלת הבנקאות ההיברידית המתוארת לעיל, שונה אופי ההפעלה של הערוצים הישירים והם הוגדרו מחדש ככלים  -  הערוצים הישירים

 המשמשים את הסניף.

 כיום, הערוצים הישירים  העצמאיים (היינו, שאינם מצוותים לסניפי הבנק) הינם:

פים, מבצע פעולות ומוסר מידע ללקוחות הבנק כחלק מהשירות צוות הסניף במרכז הבנקאות מגבה את הבנקאים בסני  -מרכז הבנקאות  -

  .24:00ועד  7:00ההיברידי המשולב הניתן ללקוחות. השירות ניתן בין השעות 

  שעות ביממה (למעט שבתות וחגים). 24 -השירותים במרכז הבנקאות ניתנים מסביב לשעון  2014החל מחודש נובמבר   

כמו כן מבצעים מהלך שימור לקוחות כרטיסי אשראי, שירות של הלוואות ברגע, הוראות קבע, ו במרכז הבנקאות מבצעים מכירה מתוך  

  בתחום כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים.

  יורחב שירות הבנקאות ההיברידית ללקוחות עסקיים במרכז הבנקאות. 2015בשנת   

הגשת בקשה  ,בין היתרון פעולות הקשורות לתחום, מגו ה בתחום המשכנתאות ומבצע ללקוחותנמצא בלב העשיי -  מרכז המשכנתאות    -

  ומתן ייעוץ לגבי הלוואה לדיור, קבלת מידע על הלוואה קיימת וביצוע הסדרים ותשלומים בהלוואות בפיגור.

יורחב השירות  2015 תום הרבעון הראשון של שנתשירות הבנקאות ההיברידית בתחום המשכנתאות פועל במחצית מסניפי הבנק ועד   

  רגה לכל הסניפים.בהד

משכנתאות, שיווק כרטיס אשראי טפחות והעמקת פעילות הגבייה    יחוזק הממשק עם הסניפים לצורך הרחבת גיוס  2015בשנת   

  המסחרית.

נועד להגביר את יכולת המכירה של סניפי הבנק במסגרת קמפיינים שיווקיים לגיוס לקוחות המופנים ישירות אליו, או  -מרכז המכירה   -

מסגרת שיחות מכירה. בנוסף, מטפל המרכז במכירת כרטיס אשראי מזרחי טפחות, מחזור משכנתא מבנק אחר ללקוחות הבנק, מכירת ב

  הלוואות רכב ומניעת נטישה.

יעמיק הבנק את פעילות מחזור המשכנתא ללקוחות מסחריים, העמקת הטיפול במניעת נטישה, הפעלה מחדש של  2015בשנת   

  ואינם פעילים, ושיפור שעורי המיצוי בכל תחומי הפעילות באמצעות חיזוק הממשק עם סניפי הבנק.חשבונות שנפתחו 
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, 24:00ועד  7:00בין השעות מעניק מענה מקצועי, מיומן ומהיר ללקוחות שוק ההון בביצוע פעולות וייעוץ השקעות  -מרכז ההשקעות    -

וסק המרכז בגיוס לקוחות חדשים בתחום הפאסיבה, תוך תמיכה במיצוי ומשלב הכשרת יועצי השקעות לשיבוץ בסניפים. בנוסף, ע

. המרכז מפעיל שלוחה של חדר עסקות ונותן ללקוחות הבנק שרותי מטבע חוץ וניירות  קמפיינים של השקעות (רימונים, דובדבן, ליצ'י וכד')

  ערך זרים.

ן במגוון המוצרים הבנקאיים העומדים לרשות לקוחות הבנק בעלות מאפשר קבלת מידע בנקאי וביצוע פעולות בחשבו  -שירות האינטרנט   -

  שעות ביממה. 24מופחתת. השירות זמין 

  הושק אתר חדש ומתקדם בשוק ההון וההשקעות במטרה לאפשר ללקוחות הבנק חווית שימוש ומסחר מהמתקדמות בארץ.  2015בחודש ינואר   

  אות וכן להרחיב את השירות ללקוחות עסקיים ופעילות בינלאומית.צפוי הבנק לפתח אתר חדש לתחום המשכנת 2015בשנת   

  מאפשרת קבלת מידע בנקאי וביצוע פעולות באמצעות גלישה סלולארית במכשירי טלפון חכמים.  - אפליקציה בסלולאר   -

  הון דרך הטלפון החכם.הורחב היקף השירותים המוצעים ללקוחות הבנק דרך האפליקציה, כולל מסחר בשוק ה 2014במהלך שנת         

  באמצעות תיבת הודעות אישית באתר האינטרנט של הבנק.  קבלת הודעות מהבנק על הפעילות בחשבון  -ירות תיבת ההודעות ש  -

הורחב מגוון מסרוני המידע המופצים ללקוחות  2014הפצת מידע בנקאי ופיננסי באמצעות טלפון סלולארי. בשנת  -השירות הסלולארי   -

  רוני מידע המותאמים ללקוחות עסקיים.לרבות מס

השירות ניתן ללקוחות המזדהים באמצעות סיסמא אישית, במסגרתו מקבלים מידע ממוחשב לשאילתות  -השירות הטלפוני הממוחשב   -

  שעות ביממה. 24   פקס בעלות מופחתת. השירות פעילמידע בומבצעים פעולות כולל הזמנת שיקים ללא תשלום וקבלת  הנפוצות

דרך רשת האינטרנט, וכתוצאה מכך  "מזרחי באינטרנט", המאפשרת חיבור ישיר למחשב הבנק, שלא-מערכת מקבילה ל -  PC-שירות ה  -

  מהירות פעולה גבוהה יותר.

  מאפשר קבלת מידע בנקאי שוטף לחשבון הלקוח במגוון נושאים על פי תדירות מוגדרת על ידי הלקוח. -שירות הפקס   -

  פריסה סניפית וערוצים ישירים לעיל.ראה פרק לפרטים נוספים, 

  תחרות 

  בנקאות ופיננסים, כרטיסי אשראי ושוק ההון

מספר המתחרים העיקריים במגזר משקי הבית הינו כמספר הבנקים הפועלים במשק, כאשר ההתייחסות המרכזית הינה לקבוצת חמשת 

ית בתחרות עזה בין הבנקים. ככלל, ניתן לציין, כי מוצרי מגזר משקי הבית הבנקים המסחריים. בשנים האחרונות מצוי שוק הבנקאות הקמעונא

  המוצעים על ידי כלל הבנקים הינם דומים, לכן מתמקדת התחרות בטיב השירות, בשיעורי המרווחים ובעמלות המשולמות על ידי הלקוחות. 

ר חברות ביטוח וחברות כרטיסי אשראי, הפונים גם הם לפלח בנוסף לתחרות בין הבנקים, מורגש מאמץ מוגבר של גופים חוץ בנקאיים, בעיק

אוכלוסיה זה בהצעות למתן אשראי. חברות כרטיסי האשראי, בשיתוף רשתות קמעונאיות ואחרות, פועלות גם להנפקת כרטיסי אשראי ישירות 

  ללקוח שלא באמצעות הבנק. פירוט בדבר חסמי הכניסה והיציאה ראה להלן.

  ן למנות בין המתחרים, בנוסף לחברות הביטוח, גם את בתי ההשקעה הפרטיים.בתחום שוק ההון נית

ברכישת ההחזקה כי הבנק מתמודד עם התחרות הקיימת באמצעות חתירה למתן שירות איכותי והשקת מוצרים ייחודיים. כאמור לעיל, הבנק מעריך 

  לות המתמשכת מול הלקוחות.ביהב, טמון פוטנציאל להרחבת הפעילות בתחום משקי הבית, על בסיס הפעי
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  משכנתאות 

בנקים הפועלים בתחום. הבנק, מזה עשרות שנים, הינו הבנק המוביל במגזר  10עיקר פעילות המשכנתאות בישראל מתבצעת באמצעות 

 לדיורהמשכנתאות, הן בהיקפי מתן האשראי והן ביתרת תיק האשראי. בהתבסס על נתוני בנק ישראל, חלקה של הקבוצה במתן אשראי 

. 2013בסוף שנת  36%-בהשוואה לכ ,34%-על כ 2014, עמד בשנת האות באחריות המדינווהל ,וכן, מכספי הבנק (למטרת מגורים)

המתחרים העיקריים של הבנק הינם בנק לאומי, בנק הפועלים ובנק דיסקונט. חברות הביטוח מתחרות גם הן בתחום המשכנתאות. לפירוט 

  ה ראה להלן.בדבר חסמי הכניסה והיציא

הבנק נוקט באמצעים שונים בהתמודדותו עם הסביבה התחרותית בתחום המשכנתאות, כולל פעולות פרסום נרחבות, שימוש במשווקים 

בשטח, פיתוח והפעלה של מוצרים חדשים, שמירה על נוכחות בשוק הדירות הראשוני בדרך של ליווי פרויקטים של בנייה למגורים ועוד. נדבך 

ודדות הבנק עם התחרות בתחום המשכנתאות הינו השקעת משאבים בשיפור מתמיד של הרמה המקצועית והשירות הניתנים על נוסף בהתמ

  ידו ללקוחות.

  חסמי הכניסה העיקריים במגזר זה הינם:

   .הרגלי לקוחות  -

  .מגבלות רגולטוריות  -

  .דרישות להון מינימאלי  -

  .הכשרת כוח אדם מקצועי  -

  תשתיות פיזיות (כגון סניפים) וטכנולוגיות (מערכות מיחשוב). הקמה ותחזוקה של  -

  הסכמי שיתוף פעולה

) וחברת כרטיסי 1979הבנק התקשר עם מספר חברות המנפיקות כרטיסי אשראי, אשר העיקריות בהן הן ישראכרט בע"מ (החל משנת 

יחסים בין הצדדים. על פי ההסכמים, יפעל הבנק ), בשורה של הסכמים המסדירים את מערכת ה1995אשראי לישראל בע"מ (החל משנת 

להפצת כרטיסי האשראי המונפקים על ידי החברות האמורות ללקוחותיו. בהסכמים נקבעו מנגנונים לחישוב הסכומים להם זכאי הבנק בגין 

י האשראי של החברות הללו. פעילות לקוחותיו בכרטיסים שהונפקו, בין היתר בהסתמך על היקף השימוש אותו עושים לקוחות הבנק בכרטיס

ההסכמים מגדירים את אופן תפעול כרטיסי האשראי ואת חלוקת האחריות בין חברות כרטיסי האשראי לבין הבנק. על פי ההסכמים, זכאי 

  ע"מ.הבנק למנות משקיף מטעמו שישתתף בישיבות הדירקטוריון (לרבות ישיבות  ועדות הדירקטוריון, למעט ועדת ביקורת) של ישראכרט ב

חתם הבנק עם לאומי קארד בע"מ על הסכם, על פיו יוכל הבנק להציע ללקוחותיו כרטיס אשראי בנקאי המונפק על ידי  2015במרץ  4ביום 

  . 2015לאומי קארד. הנפקת כרטיס האשראי הראשון על פי הסכם זה צפויה במחצית שנת 

 14ד. 19ו הונפקו כרטיסי אשראי ממותגים של הבנק, ראה ביאור , הכולל הסדר במסגרתבדבר הסכם שנחתם עם קבוצת כ.א.ל לפרטים

  לדוחות הכספיים.

  יעדים ואסטרטגיה עסקית

 ביתהבנק רואה חשיבות להמשך הפיתוח של מגזר משקי הבית במסגרת פעילות הבנק בעתיד. להלן עיקרי היעדים בתחום משקי ה

  והאסטרטגיה העסקית הנגזרת מיעדים אלו:

ולקוחות לשעבר ק במשקי הבית באמצעות הרחבת בסיס הלקוחות, בעיקר מקרב לקוחות טפחות לשעבר, לקוחות אדנים גידול בנתח השו  -

  יהב, כפלטפורמה להשגת הגידול בנתח השוק ובהכנסה.

שמירה על נתח השוק במשכנתאות ואף הגדלתו תוך התמקדות באפיקים בעלי רווחיות גבוהה, על ידי מתן הצעות ערך ללקוח,   -

  מבוססות על סינרגיה בין הפעילות בתחום המשכנתאות, הפעילות המסחרית והפעילות בתחום הפנסיוני.ה

הרחבת הפעילות בסניפים והפיכת כלל הסניפים ליחידות מכירה של פעילות בנקאית מסורתית ושל פעילות משכנתאות, תוך ביצוע מכירה   -

  צולבת ללקוחות.
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 י אוכלוסיה ממוקדים, במטרה להגדיל את היקפי הפעילות.המשך פיתוח מוצרים המיועדים לפלח  -

מינוף הקשר בין פעילות מגזר הבנקאות העסקית בענף הבניה והנדל"ן לבין מגזר המשכנתאות. במסגרת זו מושם דגש על מיצוי   -

  מקסימאלי של שווק משכנתאות לרוכשי דירות בפרויקטים המוקמים על ידי לקוחות הנדל"ן.

  ות עליהן מבסס המגזר את פיתוח פעילותו:המערכות המהותי

ניהול קשרי לקוחות, מטרתה להציג את כל המידע הרלוונטי לבנקאי במטרה להציע ללקוח את המוצרים המתאימים לו,  - CRM-מערכת ה  -

  תוך שיפור הקשר עם הלקוח. 

) ועדכון יתרות בתדירות ON LINEקוונים (מערכת מחשב התומכת בתהליך ביצוע וניהול המשכנתאות, מאפשרת פעילות ועיבודים מ  -

יומית. המערכת מאפשרת גמישות בהגדרה ובתפעול השוטף של מוצרי המשכנתאות השונים, ומעניקה לבנק יכולת תחרות ויכולת להגיב 

  בצורה מהירה לשינויים בסביבה העסקית. 

". מערכת NETשל הבנק ומעבר לעבודה בטכנולוגית " במהלך השנים האחרונות ביצע הבנק מהלך של שדרוג מערכת המחשוב הסניפית  -

  זו מציבה את הבנק בשורה הראשונה מבחינת תפעול ושירות לעובדים וללקוחות.

זור תוצאות המגזר חשופות לאיום, בין השאר, כתוצאה מתחרותיות גבוהה הנובעת מהאטרקטיביות שלו, בשל היותו מגזר בו הסיכון נמוך כתוצאה מפי

  ).להלןיחסית. בנוסף, תוצאות המגזר מושפעות מכניסת חברות כרטיסי אשראי לתחום העמדת המימון הקמעונאי (לפרטים ראה לקוחות גבוה 

בבנק יהב, מהווים הזדמנות להגדלת בסיס הלקוחות של הקבוצה ולהרחבת הבנק החזקות ואוכלוסיית הלקוחות נוטלי המשכנתאות בבנק, 

  הפעילות במגזר משקי הבית.

הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד, והוא מתבסס על הנחות ועל תחזיות שונות שהיו בפני הנהלת הבנק, כמפורט להלן. המידע עשוי  מידע זה

שלא להתממש, במידה שהנהלת הבנק תמצא כי אין כדאיות בביצוע תכניות כאמור, או בשל שינויים העשויים לחול בגורמים משפיעים שונים 

בד. הגורמים המשפיעים כוללים תחזיות לעתיד בנושאים שונים הקשורים להתפתחות הכלכלית בארץ ובעולם, שאינם בשליטת הבנק בל

ובמיוחד למצב הכלכלי במשק, לביקוש לדיור ולמשכנתאות, לחקיקה ולהוראות גורמי פיקוח, להתנהגות המתחרים, לרבות גורמים חוץ 

  הבנק, להתפתחויות טכנולוגיות, לנושאי כוח אדם ולזמינותם ומחיריהם של נכסים.בנקאיים, להעדפות הציבור, להיבטים הקשורים בתדמית 
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  תוצאות מגזר משקי בית

 2013בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  2014בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

  
בנקאות 
 ופיננסים

כרטיסי 
 אשראי

  שוק 
משכנתאות ההון

  סך 
 הכל

בנקאות 
 ופיננסים

כרטיסי 
 אשראי

 שוק
 משכנתאות ההון

  סך 
 הכל

 במיליוני שקלים חדשים  

 הכנסות ריבית נטו:
 3,689 3,269 - 25 395 2,969 2,444 - 24 501 מחיצוניים     
 )1,825( )2,594( - )5( 774 )1,076( )1,688( - )5( 617 בינמגזרי    

 1,864 675 - 20 1,169  1,893 756 - 19 1,118 סך הכל הכנסות ריבית נטו

 7 - 7 - - 6 - 6 - - הכנסות מימון שאינן מריבית
 771 228 176 130 237 719 185 194 135 205 עמלות והכנסות אחרות

 2,642 903 183 150 1,406  2,618 941 200 154 1,323 סך ההכנסות

 239 190 - - 49 94 6 - - 88 הוצאות בגין הפסדי אשראי
 ואחרות  הוצאות תפעוליות

 1,802 275 67 25 1,435 1,824 285 71 24 1,444 מחיצוניים     
 )117( - - )3( )114( )115( - - )3( )112( בינמגזרי    

 1,685 275 67 22 1,321  1,709 285 71 21 1,332 סך הכל הוצאות תפעוליות ואחרות

 718 438 116 128 36 815 650 129 133 )97( רווח לפני מיסים
 247 151 40 44 12 309 245 49 51 )36( הפרשה למיסים על הרווח

 471 287 76 84 24  506 405 80 82 )61( רווח לאחר מיסים

 רווח נקי (הפסד):
לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות 

 שליטה
)61( 82 80 405 506 24 84 76 287 471 

 )44( - - - )44( )31( - - - )31( ויות שאינן מקנות שליטההמיוחס לבעלי זכ

 427 287 76 84 )20(  475 405 80 82 )92( המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי

 9.0%          8.4%        תשואה להון (אחוז רווח נקי מההון הממוצע)
          

 98,654 80,009 - 2,899 107,36715,746 88,037 - 2,734 16,596 יתרה ממוצעת של נכסים
 62,681 - - 2,899 59,782 65,395 113 - 2,734 62,548 יתרה ממוצעת של התחייבויות
 57,431 42,020 - - 15,411 65,370 49,192 - - 16,178 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון
 31,406 -31,406 - - 37,945 -37,945 - - יתרה ממוצעת של ניירות ערך

 97,647 79,241 - 2,899 107,35415,507 88,032 - 2,734 16,588 יתרה ממוצעת של אשראי לציבור
 59,500 - - - 59,500 62,518 - - - 62,518 יתרה ממוצעת של פיקדונות הציבור

 103,268 84,246 - 2,986 112,04316,036 91,581 - 3,055 17,407 אשראי לציבור (יתרת סוף)
 60,793 - - - 60,793 65,701 - - - 65,701 פיקדונות הציבור (יתרת סוף)

 10,861 9,902 - - 959 10,252 8,805 - - 1,447יתרה ממוצעת של נכסים אחרים בניהול

 רווח מהכנסות ריבית לפני  הוצאות בגין הפסדי אשראי: 

 1,340 614 - 20 706 1,526 707 - 19 800 מרווח מפעילות מתן אשראי
 455 - - - 455 313 - - - 313 מרווח מפעילות קבלת פיקדונות

 69 61 - - 8 54 49 - - 5 אחר

 1,864 675 - 20 1,169  1,893 756 - 19 1,118 סך הכל הכנסות ריבית נטו

מיליוני שקלים חדשים  427-בהשוואה למיליוני שקלים חדשים,  475-הסתכמה ב 2014שנת בתרומת מגזר משקי הבית לרווחי הקבוצה 

  להלן הגורמים העיקריים לשינוי בתרומת המגזר:, 11.2%-כ של גידולבתקופה המקבילה אשתקד, 

אשתקד,  ההמקביל בתקופהמיליוני שקלים חדשים  287מיליוני שקלים חדשים, לעומת  405-הסתכמה ב 2014שנת בתרומת המשכנתאות 

בתקופה המקבילה אשתקד. בתקופה  7.6%-בהשוואה ל 9.1%-וח הנקי על ההון ממשכנתאות הסתכמה ל. תשואת הרו41.1%-כ גידול של

מיליוני שקלים כתוצאה מיישום הוראות המפקח על הבנקים בנושא הלוואות לדיור.  191המקבילה נרשמה הפרשה קבוצתית חד פעמית של 

מיליוני שקלים חדשים בתקופה  675מיליוני שקלים חדשים, לעומת  756-הכנסות הריבית נטו לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו ב

 8.7- המשכנתאות, עליה ביתרה הממוצעת של כ פעילות פימעליה בהיקבעיקר נובע ה מיליוני שקלים חדשים 81המקבילה אשתקד, גידול של 
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) FAS91 )ASC-310-20יקר כתוצאה מיישום תקן מיליוני שקלים חדשים בע 43-מיליארדי שקלים חדשים. העמלות וההכנסות אחרות קטנו ב

  . 3.6%-). בהוצאות התפעוליות והאחרות חל גידול שוטף של כהכספיים לדוחות 1.ג.1 ביאור ראה לפרטיםבנושא מדידת הכנסות ריבית. (

  

י שקלים חדשים בתקופה מיליונ 140-מיליוני שקלים חדשים, בהשוואה ל 70-הסתכמה ב 2014בשנת  תרומת משקי הבית (למעט משכנתאות)

 52מיליוני שקלים חדשים. בסעיף הכנסות הריבית, נטו לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי נרשמה ירידה של  70המקבילה אשתקד, קיטון של 

מיליוני שקלים חדשים, המיוחסת בעיקרה לשחיקה  במרווח מפעילות קבלת פיקדונות הנובעת מסביבת שיעורי ריבית נמוכה. בעמלות 

כאמור לעיל. בסעיף הוצאות בגין  FAS91מיליוני שקלים חדשים, המיוחסת בעיקר להשפעת יישום תקן  9ההכנסות האחרות חלה ירידה של ו

מיליוני שקלים חדשים בתקופה המקבילה אשתקד,  49-מיליוני שקלים חדשים, בהשוואה ל 88הוצאות של  2014הפסדי אשראי נרשמו בשנת 

, כתוצאה מיישום הוראות הפרשה קבוצתית בגין אשראי לאנשים פרטייםהמיוחסת בעיקרה לגידול בלים חדשים, מיליוני שק 39עליה של 

בהשוואה לתקופה  1%-של כחל גידול לדוחות הכספיים). בסעיף ההוצאות התפעוליות  3.ג.1(לפרטים ראה ביאור  המפקח על הבנקים

  המקבילה אשתקד.

  

  מגזר בנקאות פרטית 

  מגזר הפעילותמידע כללי על 

ה של שירות בנקאי המיועד ללקוחות בעלי עושר פיננסי גבוה, שחלק ניכר מפעילותם נעשה בתחום ניהול נכסים סבנקאות פרטית הינה תפי

פיננסים. לקוחות הבנקאות הפרטית הינם בעיקר לקוחות פרטיים שלהם היקפי פיקדונות נזילים והשקעות בניירות ערך בסכומים העולים על 

  מיליוני שקלים חדשים. 8בסכומים העולים על  ,שקלים חדשים, או תאגידים שלהם היקפי נכסים נזילים נימיליו 2.5

שירות המוצע למגזר פעילות זה, ניתן ללקוחות המגזר החתומים על הסכמי ייעוץ. כמו כן, מוצע מענה ליתר הייעוץ הפיננסי, המהווה חלק מה

  וך מתן שרות אישי ברמה גבוהה והצעת מוצרים מתקדמים ומגוונים.צרכיהם הפיננסיים של לקוחות אלה, ת

הבנקים בישראל משקיעים בשנים האחרונות מאמצים ניכרים בפיתוח ובשכלול שירותי הבנקאות הפרטית ובהגדלת נתח השוק שלהם בתחום 

  זה. זאת, על רקע הגורמים הבאים:

   יכים למגזר זה.אקונומי הגבוה המשו-ד הסוציוהמעמהפוטנציאל הטמון בהרחבת הקשר העסקי עם לקוחות   -

 התגברות הדרישה מצד לקוחות מגזר זה לשירות מקצועי ואישי ברמה גבוהה, כנהוג בעולם.  -

ם למוצרים כגון: מוצרים מובנים, קרנות גידור, תעודות סל ועוד, שהינם מוצרים חלופיי פיתוח מואץ של מוצרי השקעה מתקדמים  -

  חסכון, ניירות ערך וכד'). כניותהמסורתיים (ת

  מוצרים

  המוצרים והשירותים המוצעים ללקוחות מגזר זה הינם כדלקמן:

ללקוחות המגזר מוצע מגוון מוצרים בתחום בנקאות ופיננסים, תוך גיבוש אסטרטגיית השקעה מותאמת לכל לקוח על  - בנקאות ופיננסים  -

 . עה מתקדמיםפי מאפייניו וצרכיו הייחודיים, וכן הצעת מוצרי השק

  המונפקים על ידי חברות כרטיסי האשראי בארץ.יוקרתיים הבנק מציע ללקוחות המגזר מגוון כרטיסי אשראי   -  כרטיסי אשראי  -

במסגרת מוצר זה נכללת פעילות הלקוחות בשוק ההון, לרבות קנייה, מכירה ומשמורת של ניירות ערך לסוגיהם, ומתן שירותים בגין  - שוק ההון   -

  .י ניירות הערך (קבלת ריבית, דיבידנד, הטבות וכיו"ב). כמו כן, נכללים שירותי הפצה של קרנות נאמנותמלא
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  חקיקה 

  תיאור המסגרת הנורמטיבית החלה על הבנק, לרבות על מגזר הבנקאות הפרטית, מובא להלן בפרק חקיקה ופיקוח על פעילות קבוצת הבנק. 

  שינויים טכנולוגיים 

  וגיים, ראה פרק מערכות מידע ומחשוב. לשינויים טכנול

  גורמי הצלחה קריטיים

סקית המושתתת על הבנת צרכי הלקוחות ומתן שירות כוללים פיתוח פעילות שיווקית וע גורמי ההצלחה הקריטיים במגזר הבנקאות הפרטית

  מקצועי, מהיר ויעיל, המציע פתרון כולל לצרכי הלקוח בכל תחומי הבנקאות.

  לקוחות

טפל בלקוחות בעלי עושר פיננסי גבוה, בעיקר לקוחות פרטיים שלהם היקפי פיקדונות נזילים והשקעות בניירות ערך בסכומים העולים המגזר מ

  מיליוני שקלים חדשים.  8מיליוני שקלים חדשים, או לקוחות עסקיים בעלי יתרות נזילות כאמור בהיקפים העולים על  2.5על 

המגזר אינה הומוגנית, לא מתקיימים יחסי תלות או קשר מהותי בין הלקוחות לבין הבנק, ולפיכך למגזר  קבוצת הלקוחות המטופלת במסגרת

  הבנקאות הפרטית אין תלות בקבוצת לקוחות ספציפית אשר אובדנה עשוי לפגוע באופן מהותי בפעילותו.

  שיווק והפצה

הפרטית ובאמצעות הערוצים הישירים, נערכים ללקוחות מגזר זה  בנוסף לפעילויות השיווק וההפצה באמצעות היחידות המתמחות בבנקאות

  ה נבחרים ופניות באמצעות דיוור ישיר. אין לבנק תלות בגורמי שיווק והפצה חיצוניים במסגרת מגזר זה.יכנסים לפי פלחי אוכלוסי

  תחרות 

הגלובאלית הבינלאומית, וגם בישראל. יחד עם  ת השירות הייחודית המוגדרת בבנק כ"בנקאות פרטית" נהוגה בכל המערכת הבנקאיתסתפי

זאת, יצוין כי התבחינים הקובעים את השייכות לקטגוריה זו, תפיסת השירות ואופיו הספציפי משתנים, ואינם נסמכים על עקרונות זהים בכל 

פומביים אודות חלקם היחסי של הבנקים הבנקים. לאור זאת, היקף פעילותו של הבנק בתחום זה ביחס למתחריו אינו ידוע, ואין בנמצא נתונים 

  השונים, במגזר הבנקאות הפרטית. 

קרנות לסוגיהן (בארץ ובחוץ בנוסף לבנקים המקומיים, קיימת בתחום זה תחרות מצד בנקים זרים וגופים חוץ בנקאיים כגון בתי השקעות, 

  וחברות ביטוח. לארץ)

בים רבים בהכשרה מקצועית של עובדיו, במתן שירות איכותי ובשמירה על קשר על מנת להתמודד עם התחרות במגזר זה, משקיע הבנק משא

הדוק עם הלקוח, בארגון כנסים מקצועיים ללקוחות הנבחרים של המגזר, בהשקת מוצרים ייעודיים וייחודיים ללקוחות המגזר ובמאמצים 

  לאיתור ולגיוס לקוחות חדשים באופן שוטף.

  ינם:חסמי הכניסה העיקריים במגזר זה ה

  מגבלות רגולטוריות.  -

  דרישות להון מינימאלי.  -

  הכשרת כוח אדם מקצועי.  -

 ).CRM-חשוב בדגש על מערכות ייעוץ וות פיזיות וטכנולוגיות (מערכות מהקמה ותחזוקה של תשתי  -

  היצע מוצרים פיננסים ייחודיים.  -
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  יעדים ואסטרטגיה עסקית

הפרטית הגלובלית שלו בהתבסס על ניהול מרכזי, מוקדי תמיכה מקצועיים ושיתוף פעולה בכוונת הבנק להמשיך ולפתח את רשת הבנקאות 

  בין שלוחות הבנק ויחידותיו בארץ ובעולם. 

  הקפדה על המשך מתן שרות מקצועי ואמין, ושמירת קשר הדוק עם הלקוחות, יאפשרו לבנק להרחיב את פעילותו עם לקוחות המגזר.

פה פני עתיד, והוא מתבסס על הנחות ועל תחזיות שונות שהיו בפני הנהלת הבנק, כמפורט להלן. המידע עשוי מידע זה הינו בבחינת מידע צו

שלא להתממש, במידה שהנהלת הבנק תמצא כי אין כדאיות בביצוע התכניות כאמור, או בשל שינויים העשויים לחול בגורמים משפיעים שונים 

ם כוללים תחזיות לעתיד בנושאים שונים הקשורים להתפתחות הכלכלית בארץ ובעולם, שאינם בשליטת הבנק בלבד. הגורמים המשפיעי

פוליטיים, למדיניות הכלכלית, לשוקי המטבע ושוקי ההון בארץ ובעולם, -ובמיוחד למצב הכלכלי במשק, כולל השפעת תנאים מקרו כלכליים וגיאו

ם, לאיתנותם הפיננסית של לקוחות, לחקיקה ולהוראות גורמי פיקוח, לגורמים שונים נוספים המשפיעים על החשיפה לסיכונים פיננסיי

  להתנהגות המתחרים, להעדפות הציבור, להיבטים הקשורים בתדמית הבנק, להתפתחויות טכנולוגיות ולנושאי כוח אדם.
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   תוצאות מגזר בנקאות פרטית

 2013בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   2014בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 
  בנקאות 
  סך הכל  שוק ההון ופיננסים

  בנקאות 
 סך הכל  שוק ההון  ופיננסים

 במיליוני שקלים חדשים 

 הכנסות ריבית, נטו:
 )15( - )15( 1 - 1 מחיצוניים     
 77 - 77 62 - 62 בינמגזרי    

 62 - 62   63 - 63 סך הכל הכנסות ריבית, נטו

 2 - 2 1 - 1 מריביתהכנסות מימון שאינן 
 54 28 26 62 21 41 עמלות והכנסות אחרות

 118 28 90   126 21 105 סך ההכנסות

 - - - 3 - 3 הוצאות בגין הפסדי אשראי
 הוצאות תפעוליות ואחרות

 76 1 75 80 1 79 מחיצוניים     
 14 - 14 4 - 4 בינמגזרי    

 90 1 89   84 1 83 סך הכל הוצאות תפעוליות ואחרות

 28 27 1 39 20 19 רווח לפני מיסים
 10 10 - 15 8 7 הפרשה למיסים על הרווח

 18 17 1   24 12 12 רווח נקי המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי

 19.8%       31.8%     תשואה להון (אחוז רווח נקי מההון הממוצע)
        

 1,814 - 1,814 2,143 - 2,143 יתרה ממוצעת של נכסים
 7,002 - 7,002 8,584 - 8,584 יתרה ממוצעת של התחייבויות
 1,007 - 1,007 840 - 840 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון
 8,604 8,604 - 6,281 6,281 - יתרה ממוצעת של ניירות ערך

 1,217 - 1,217 955 - 955 יתרה ממוצעת של אשראי לציבור
 6,444 - 6,444 7,973 - 7,973 וצעת של פיקדונות הציבוריתרה ממ

 956 - 956 1,051 - 1,051 אשראי לציבור, נטו (יתרת סוף)
 7,027 - 7,027 9,090 - 9,090 פיקדונות הציבור (יתרת סוף)

 6 - 6 6 - 6 יתרה ממוצעת של נכסים אחרים בניהול

 אשראי: רווח מהכנסות ריבית לפני הוצאות בגין הפסדי 

 30 - 30 24 - 24 מרווח מפעילות מתן אשראי
 30 - 30 39 - 39 מרווח מפעילות קבלת פיקדונות

 2 - 2 - - - אחר

 62 - 62   63 - 63 סך הכל הכנסות ריבית, נטו

  

יליוני שקלים חדשים מ 18-מיליוני שקלים חדשים בהשוואה ל 24-ב הסתכמה 2014שנת בתרומת מגזר הבנקאות הפרטית לרווחי הקבוצה 

  מיליוני שקלים חדשים. 6, גידול של אשתקד ההמקביל בתקופה

  להלן הגורמים העיקריים לשינוי בתרומת המגזר:

 של גידולשקלים חדשים בתקופה המקבילה אשתקד,  מיליוני 62- ל בהשוואה חדשים שקלים מיליוני 63- ב 2014שנת בריבית נטו הסתכמו ה הכנסות

 העמלותביתרת הפיקדונות המיוחסים למגזר זה. פיקדונות, כתוצאה מגידול מפעילות קבלת לעליה במרווח בעיקר המיוחס  ,יםחדש שקלים מיליון

 בהוצאות .מיליוני שקלים חדשים בתקופה המקבילה אשתקד 54- מיליוני שקלים חדשים בהשוואה ל 62- ב 2014שנת בוההכנסות אחרות הסתכמו 

 בסך, בתקופה המקבילה לא נרשמו הוצאות בגין הפסדי אשראי. שקלים חדשים מיליוני 3פה הנוכחית הוצאה של בגין הפסדי אשראי נרשמה בתקו

ההוצאות התפעוליות במגזר זה, ובכלל,  .אשתקד ההמקביל תקופהל בהשוואהמיליוני שקלים  6ירידה של  חלהההוצאות התפעוליות והאחרות 

  רידה בהוצאות התפעוליות נובעת משינויים בהקצאת העלויות העקיפות במגזר.מושפעות בין היתר מנפח הפעולות וכמותן. הי
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  מגזר עסקים קטנים 
  

  מידע כללי על מגזר הפעילות

ובלקוחות עסקיים קטנים, בעלי מחזור פעילות נמוך  קטנותמגזר העסקים הקטנים פועל במסגרת החטיבה הקמעונאית, ומטפל בעיקר בחברות 

ליוני שקלים חדשים. המגזר מאופיין בפיזור גבוה של הלקוחות. לאור העובדה שזמינות הנתונים ימ 6עד וכולל  באופן יחסי, ויתרת חבות

ואיכותם לגבי הלקוחות במגזר זה נמוכה ביחס ללקוחות עסקיים גדולים, נדרשים טיפול מקצועי ואמצעי בקרה מתאימים, על מנת להעריך את 

  אופיין מגזר זה בשיעור ביטחונות גבוה, הנדרש מהלקוחות להבטחת פרעון האשראי. טיב הלקוח לצורך מתן אשראי. בנוסף, מ

  מוצרים

  בנקאות ופיננסים

  במסגרת מוצר זה מעניק הבנק את השירותים הבאים:

 הלוואות עסקיות, הלוואות כנגד ניכיון שיקים, כרטיסי אשראי וכדומה.  -הלוואות למטרות שונות   -

ילות במטבע חוץ, התאמת מסגרות לפי אופי הפעילות של הלקוח, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים פע -פעילות יבוא ויצוא   -

 באינטרנט.  EDI  (Electronic Data Intercharge)כגון:

  מגוון פעולות בתחום ההשקעות כגון: פיקדונות מסוגים שונים ולתקופות שונות. -השקעות   -

  התאם לצרכי הלקוח, מחזור הפעילות ושיקול דעת הבנק. המסגרות נקבעות ב -ניהול מסגרות חח"ד   -

  הבנק מציע ללקוחות המגזר מגוון כרטיסי אשראי המונפקים על ידי חברות כרטיסי האשראי בארץ. - כרטיסי אשראי

ומתן שרותים בגין  במסגרת מוצר זה נכללת פעילות הלקוחות בשוק ההון, לרבות קניה, מכירה ומשמורת של ניירות ערך לסוגיהם, - שוק ההון

  מלאי ניירות הערך (קבלת ריבית, דיבידנד, הטבות וכיו"ב). כמו כן, נכללים שרותי הפצה של קרנות נאמנות ותפעול של קופות גמל.

  חקיקה

  תיאור המסגרת הנורמטיבית החלה על הבנק, מובא בפרק חקיקה ופיקוח על פעילות קבוצת הבנק. 

 שינויים טכנולוגיים 

  השינויים הטכנולוגיים בבנק, ראה פרק מערכות מידע ומיחשוב. לפירוט בדבר

  גורמי הצלחה קריטיים

גורמי ההצלחה הקריטיים במגזר פעילות זה הם שרות אישי, מתן פתרונות בנקאיים למכלול צרכיו הפיננסים של הלקוח וכן מערכת בקרה 

  איכותית על טיב האשראי ועל מצבו הפיננסי של הלקוח.
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  לקוחות

ה משפיע הלקוח זה או אחר, אינ נטישתות מגזר העסקים הקטנים מאופיינת בפיזור רב של האשראי והפיקדונות הקמעונאיים. אי לכך, פעיל

  באופן מהותי על כלל הפעילות במגזר, ולכן אין במגזר תלות בלקוח ספציפי או במספר מצומצם של לקוחות.

  שיווק והפצה

הם סניפי הבנק והערוצים הישירים. אין תלות בצינורות שיווק חיצוניים. לפירוט בדבר גורמי שיווק  גורמי השיווק וההפצה העיקריים במגזר

  והפצה אלו, ראה בתיאור מגזר משקי הבית.

  תחרות 

התחרות הקיימת במגזר פעילות זה היא בעיקר בתוך המערכת הבנקאית ובנוסף, קיימת פעילות של גורמי אשראי חוץ בנקאיים כדוגמת 

ביטוח, כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים וחברות מימון שונות. השיטות העיקריות של הבנק להתמודדות עם התחרות הן שיווק אקטיבי,  חברות

  קשר אישי עם הלקוח, הענקת שרות אישי ומתן פתרונות מקצועיים למכלול צרכיו הפיננסיים של הלקוח. 

  של הבנק להעריך את חלקו בשוק במגזר זה. אין ביכולתו לאור השוני בין הבנקים בהגדרות המגזרים, 

  חסמי הכניסה העיקריים במגזר זה הינם:

  מגבלות רגולטוריות.  -

  דרישות להון מינימאלי.  -

  הכשרת כוח אדם מקצועי.  -

  הקמה ותחזוקה של תשתיות פיזיות (כגון סניפים) וטכנולוגיות (מערכות מיחשוב).  -

 ם שוטפים ועל מוניטין של גופים בנקאיים.הרגלי לקוחות, המבוססים על קיום קשרי  -

  יעדים ואסטרטגיה עסקית

האסטרטגיה העסקית של הבנק כוללת הרחבת הפעילות במגזר העסקים הקטנים, תוך ביצוע שוטף של הערכות סיכון ברמת הלקוח וברמת 

  הענף והמשק כולו.

  יעדים אלו:להלן עיקרי היעדים בתחום העסקים הקטנים והאסטרטגיה העסקית הנגזרת מ

  הגברת הפעילות השיווקית מול הלקוחות, תוך פילוח הלקוחות על פי סוג העיסוק, היקף הפעילות וצרכיהם השונים.  -

מיצוי פוטנציאל הרווחיות מכל לקוח על ידי ראייה כוללת של פעילות הלקוח, תוך יצירת מערכת יחסים מקיפה המתבססת על מוצרי   -

  ם, בהתאם למאפייני הלקוח.האשראי ושיווק מוצרים נוספי

  הרחבת פעילות בקרן המדינה לעסקים קטנים ובינוניים.  -

  הרחבת הפריסה הגיאוגרפית של השירותים הניתנים ללקוחות המגזר.   -

  

עשוי  מידע זה הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד, והוא מתבסס על הנחות ועל תחזיות שונות שהיו בפני הנהלת הבנק, כמפורט להלן. המידע

שלא להתממש, במידה שהנהלת הבנק תמצא כי אין כדאיות בביצוע התכניות כאמור, או בשל שינויים העשויים לחול בגורמים משפיעים שונים 

שאינם בשליטת הבנק בלבד. הגורמים המשפיעים כוללים תחזיות לעתיד בנושאים שונים הקשורים להתפתחות הכלכלית בארץ ובעולם, 

פוליטיים, לאיתנותם הפיננסית של לווים, -כלי במשק, לרבות התפתחות התוצר, וכולל השפעת תנאים מקרו כלכליים וגיאוובמיוחד למצב הכל

  לחקיקה ולהוראות גורמי פיקוח, להתנהגות המתחרים, להעדפות הציבור, להתפתחויות טכנולוגיות ולנושאי כוח אדם.
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  תוצאות מגזר עסקים קטנים

 2013בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   2014בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

  
בנקאות 
 ופיננסים

כרטיסי 
 אשראי

  שוק
 ההון

  סך 
 הכל

 
 בנקאות

 ופיננסים
כרטיסי 
 אשראי

  שוק
 ההון

  סך 
 הכל

  במיליוני שקלים חדשים  

 הכנסות ריבית, נטו:
 444 - 8 436 495 - 8 487 מחיצוניים     

 22 - )2( 24 22 - )2( 24 בינמגזרי    

 466 - 6 460  517 - 6 511 סך הכל הכנסות ריבית, נטו

 - - - - - - - - הכנסות מימון שאינן מריבית

 248 18 15 215 233 15 17 201 עמלות והכנסות אחרות

 714 18 21 675  750 15 23 712 סך ההכנסות

 72 - - 72 98 - - 98 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 אות תפעוליות ואחרותהוצ
 501 4 4 493 527 5 4 518 מחיצוניים     

 )52( - - )52( )54( - - )54( בינמגזרי    

 449 4 4 441  473 5 4 464 סך הכל הוצאות תפעוליות ואחרות

 193 14 17 162 179 10 19 150 רווח לפני מיסים

 67 5 6 56 68 4 7 57 הפרשה למיסים על הרווח 

 126 9 11 106  111 6 12 93רווח נקי המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי

 26.1%        21.5%       תשואה להון (אחוז רווח נקי מההון הממוצע)
        

 7,511 - 350 7,161 8,287 - 378 7,909 יתרה ממוצעת של נכסים

 8,862 - 350 8,512 10,645 - 378 10,267 יתרה ממוצעת של התחייבויות

 5,363 - - 5,363 5,734 - - 5,734 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

 6,420 6,420 - - 9,203 9,203 - -  יתרה ממוצעת של ניירות ערך

 7,403 - 350 7,053 8,266 - 378 7,888 יתרה ממוצעת של אשראי לציבור

 8,767 - - 8,767 10,233 - - 10,233 יתרה ממוצעת של פיקדונות הציבור

 7,667 - 377 7,290 9,018 - 407 8,611 אשראי לציבור, נטו (יתרת סוף)

 9,517 - - 9,517 11,068 - - 11,068 פיקדונות הציבור (יתרת סוף)

 198 - - 198 167 - - 167 יתרה ממוצעת של נכסים אחרים בניהול

 הפסדי אשראי:  רווח מהכנסות ריבית לפני הוצאות בגין

 377 - - 377 443 - - 443 מרווח מפעילות מתן אשראי

 63 - - 63 47 - - 47 מרווח מפעילות קבלת פיקדונות

 26 - 6 20 27 - 6 21 אחר

 466 - 6 460  517 - 6 511 סך הכל הכנסות ריבית, נטו

 בתקופהמיליוני שקלים חדשים  126מיליוני שקלים חדשים, לעומת  111- הסתכמה ב 2014שנת בתרומת מגזר העסקים הקטנים לרווחי הקבוצה 

מיליוני שקלים  517- להלן הגורמים העיקריים לשינויים בתרומת המגזר: הכנסות הריבית נטו הסתכמו ב. 11.9%- כ של קיטוןאשתקד,  ההמקביל

הנובע מגידול בהיקף פעילות האשראי והפיקדונות ומנגד  10.9%- מיליוני שקלים חדשים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של  כ 466חדשים לעומת 

מיליוני  98- ממגמת הירידה במרווחי הריבית מפעילות קבלת פיקדונות, עקב סביבת ריבית נמוכה במשק. ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו לכ

מיליוני שקלים חדשים המיוחס בעיקר לגידול  26 אשתקד, גידול של ההמקביל בתקופהמיליוני שקלים חדשים  72שקלים חדשים לעומת הוצאה של 

מיליוני שקלים  15בהפרשה קבוצתית כתוצאה מצמיחה משמעותית בהיקפי האשראי במגזר. בסעיף העמלות והכנסות אחרות חלה ירידה של 

 לדוחות הכספיים).  1ג..1) בנושא מדידת הכנסות ריבית (לפרטים ראה ביאור FAS91 )ASC-310-20הנובעת בעיקרה מיישום תקן חדשים, 

ההוצאות התפעוליות במגזר זה, ובכלל, מושפעות בין היתר מנפח הפעולות וכמותן. העליה בהוצאות  .5.3%- בהוצאות התפעוליות  חל גידול של כ

  התפעוליות נובעת משינויים בהקצאת העלויות העקיפות במגזר.
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  מגזר בנקאות מסחרית 

  
מיליוני  120-ל 30), במחזורי פעילות שבין Middle Marketחברות פרטיות וציבוריות בגודל בינוני (מגזר הבנקאות המסחרית כולל בעיקר 

  מיליוני שקלים חדשים.  25מיליוני שקלים חדשים ועד  6שקלים חדשים ובהיקף חבות מעל 

  הטיפול בלקוחות מגזר זה הינו באחריות החטיבה העסקית של הבנק.

  מוצרים

הבנק אשראי לסוגיו, כולל לצרכי הון חוזר;  נותן, בעיקר בתחום הבנקאות והפיננסים. במסגרת זו ומוצרים שירותים מותאמיםללקוחות המגזר 

יבוא, יצוא ואשראי דוקומנטרי; הלוואות לזמן קצר ובינוני, ערבויות בנקאיות; עסקאות במטבע חוץ, לרבות עסקאות  -שירותי סחר חוץ 

  וכן פעילות השקעה בפקדונות ובניירות ערך. במכשירים נגזרים, שרותי פקטורינג 

  חקיקה

  תיאור המסגרת הנורמטיבית החלה על הבנק, לרבות על מגזר זה, מובא להלן בפרק חקיקה ופיקוח על פעילות קבוצת הבנק. 

 שינויים טכנולוגיים

  ן בפרק מערכות מידע ומיחשוב.לפירוט בדבר השינויים הטכנולוגיים ובדבר פרויקטים המבוצעים בתחום המחשוב בבנק, ראה להל

  עיקרייםגורמי הצלחה 

התאמת במגזר הבנקאות המסחרית כוללים פיתוח פעילות שיווקית ועיסקית המושתתת על הבנת צרכי הלקוחות ו העיקרייםגורמי ההצלחה 

תוך  רונות מותאמים לצרכי הלקוחותופתמוצרים מגוון הצעת  ,מתן שירות מקצועי, מהיר ויעילפתרונות בנקאיים כוללניים לצרכים אלו, תוך 

, המבוצע בין היתר גם בעזרת קביעת התניות פיננסיות המנטרות את חוסנם הפיננסי של ניהול מבוקר של הסיכונים הנובעים מפעילות המגזר

  הלקוחות.

 לקוחות 

נתח השוק של הלקוח הבודד, נמוך שונים. ענפי המשק השל לקוחות, המפוזרים הן גאוגרפית והן בין פעילויות  במגזר זה מספר גבוה יחסית

  יחסית ולפיכך, במגזר זה אין תלות בלקוח בודד משמעותי.

, הגבוה על פי רוב ביחס ללקוחות הנדרשים לקוחות מגזר זה מאופיינים הן במגוון השירותים הבנקאיים שהם צורכים והן בשיעור הביטחונות

  מגזר הבנקאות העסקית.

  שיווק והפצה

חטיבה העסקית, וכן מרכזי העסקים וסניפי הבנק הפזורים ב הפועלים מוקדים עיסקיים שלושהק וההפצה העיקריים במגזר הם גורמי השיוו

  ברחבי הארץ.

 תחרות

פעילותם של גורמי  על פלח לקוחות זה גדולה.התחרות פעילותם הפיננסית של לקוחות המגזר מתבצעת בעיקר במערכת הבנקאית ולפיכך, 

  , ובחברות כרטיסי האשראי.בעיקר בתחום הפקטורינגובאה לידי ביטוי  שולית, בפלח זהאיים מימון חוץ בנק

מתן הבנק רואה בהרחבת פעילותו במגזר זה יעד חשוב ומרכזי, ולפיכך משקיע משאבים שונים בהתמודדות עם החברות, בין היתר באמצעות 

  ושירות מהיר ויעיל. פתרונות מקצועיים וכוללים לצרכי הלקוח, שמירה על קשר אישי

  אין ביכולתו של הבנק להעריך את חלקו בשוק במגזר זה. לאור השוני בין הבנקים בהגדרות המגזרים, 

  .הקושי בהעברת בטחונות מבנק לבנק בין הבנקים הואמעבר לקוחות להעיקרי  החסם
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  חסמי הכניסה העיקריים במגזר זה הינם:

לרבות מגבלות על חבות לווה וקבוצת לווים. מגבלות אלה אפקטיביות בעיקר בבנקים הקטנים  -  מגבלות רגולטוריות על תאגידים בנקאיים  -

 במערכת הבנקאית בישראל. 

  מחוייבות כתוצאה מהיקף הפעילות העסקית הכוללת במגזר.  -דרישות להון מינימאלי   -

דע מקצועי, נסיון והכרות עם הענפים השונים ועם הפעילות במגזר הבנקאות המסחרית מחייבת י -הכשרת כוח אדם מקצועי ושימורו   -

  הלקוחות האופייניים, על צרכיהם. על נותן השרות לספק שרות איכותי ומהיר, תוך מתן פתרונות מיטביים. 

 הקמה ותחזוקה של תשתיות פיזיות (כגון סניפים) וטכנולוגיות (מערכות מיחשוב).  -

 טפים ועל מוניטין של גופים בנקאיים.מבוססים על קיום קשרים שו -הרגלי לקוחות   -

  יעדים ואסטרטגיה עסקית

  בסיס הלקוחות ועל גידול בפעילות מגזר הבנקאות המסחרית.  ה משמעותית של האסטרטגיה העסקית של הבנק שמה דגש על הרחב

חדשים והרחבת השירותים הבנקאיים  הפעילות במגזר זה, בעיקר על ידי גיוס לקוחות להרחבה משמעותית בהיקףבכוונת הבנק להמשיך ולפעול 

  שני. ימשהבנק מהווה להם בנק ללקוחות קיימים וללקוחות 

מוקדים העיסקיים באמצעות שלושת ה המטפל בלקוחות המגזרים השונים, ייעודי סקטור, במסגרת החטיבה לבנקאות עסקית, מפעילהבנק 

  הפרוסים גיאוגרפית.

  .להלן רק ניהול סיכוניםלפרטים בדבר ניהול סיכוני האשראי, ראה פ

מידע זה הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד, והוא מתבסס על הנחות ועל תחזיות שונות שהיו בפני הנהלת הבנק, כמפורט להלן. המידע עשוי 

יעים שונים שלא להתממש, במידה שהנהלת הבנק תמצא כי אין כדאיות בביצוע התכניות כאמור, או בשל שינויים העשויים לחול בגורמים משפ

שאינם בשליטת הבנק בלבד. הגורמים המשפיעים כוללים תחזיות לעתיד בנושאים שונים הקשורים להתפתחות הכלכלית בארץ ובעולם, 

פוליטיים, בין היתר על התפתחות התוצר, לשוקי המטבע ושוקי ההון -ובמיוחד למצב הכלכלי במשק, כולל השפעת תנאים מקרו כלכליים וגיאו

ם, לגורמים שונים נוספים המשפיעים על החשיפה לסיכונים פיננסיים, לאיתנותם הפיננסית של לווים, לחקיקה ולהוראות גורמי בארץ ובעול

פיקוח, להתנהגות המתחרים, לרבות גורמים חוץ בנקאיים, להעדפות הציבור, להיבטים הקשורים בתדמית הבנק, להתפתחויות טכנולוגיות 

  ולנושאי כוח אדם.
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  גזר בנקאות מסחריתתוצאות מ

 2013בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   2014בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

  
בנקאות
  ופיננסים

כרטיסי
 אשראי

  שוק
  סך הכל ההון

בנקאות 
  ופיננסים

כרטיסי 
 אשראי

  שוק
 סך הכל ההון

 במיליוני שקלים חדשים  

 הכנסות ריבית, נטו:
 190 - - 190 173 - - 173 מחיצוניים     

 )24( - - )24( )12( - - )12( בינמגזרי    

 166 - - 166  161 - - 161 סך הכל הכנסות ריבית, נטו

 1 1 - - 1 1 - - הכנסות מימון שאינן מריבית

 59 8 2 49 45 5 2 38 עמלות והכנסות אחרות

 226 9 2 215  207 6 2 199 סך ההכנסות 

 )5( - - )5( )10( - - )10( י אשראיהוצאות בגין הפסד

 הוצאות תפעוליות ואחרות
 68 1 - 67 55 1 - 54 מחיצוניים     

 64 - - 64 59 - - 59 בינמגזרי    

 132 1 - 131  114 1 - 113 סך הכל הוצאות תפעוליות ואחרות

 99 8 2 89 103 5 2 96 רווח לפני מיסים

 34 3 1 30 38 2 1 35 וח הפרשה למיסים על הרו

 65 5 1 59  65 3 1 61 רווח נקי המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי

 14.4%        15.4%       תשואה להון (אחוז רווח נקי מההון הממוצע)
         

 4,689 - 49 4,640 4,396 - 46 4,350 יתרה ממוצעת של נכסים

 3,505 - 49 3,456 4,110 - 46 4,064 בויותיתרה ממוצעת של התחיי

 5,028 - - 5,028 4,700 - - 4,700 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

 3,806 3,806 - - 4,099 4,099 - -  יתרה ממוצעת של ניירות ערך

 4,653 - 49 4,604 4,365 - 46 4,319 יתרה ממוצעת של אשראי לציבור

 3,485 - - 3,485 4,046 - - 4,046 ריתרה ממוצעת של פיקדונות הציבו

 4,517 - 55 4,462 4,240 - 54 4,186 אשראי לציבור, נטו (יתרת סוף)

 3,408 - - 3,408 4,546 - - 4,546 פיקדונות הציבור (יתרת סוף)

 284 - - 284 293 - - 293 יתרה ממוצעת של נכסים אחרים בניהול

 ן הפסדי אשראי: רווח מהכנסות ריבית לפני הוצאות בגי

 143 - - 143 145 - - 145 מרווח מפעילות מתן אשראי

 16 - - 16 13 - - 13 מרווח מפעילות קבלת פיקדונות

 7 - - 7 3 - - 3 אחר

 166 - - 166  161 - - 161 סך הכל הכנסות ריבית, נטו

  

 ההמקביל התקופללא שינוי בהשוואה למיליוני שקלים חדשים,  65- הסתכמה ב 2014שנת בתרומת מגזר הבנקאות המסחרית, לרווחי הקבוצה 

מיליוני שקלים חדשים בעיקר כתוצאה מירידת  5- הגורמים בתרומת המגזר: סך כל הכנסות הריבית נטו ירדו בסכום של כפירוט להלן  .אשתקד

מיליוני שקלים חדשים בעיקר כתוצאה  14- קטנו בהעמלות וההכנסות אחרות מרווחים בפעילות קבלת פיקדונות, הנובעת מסביבת ריבית נמוכה. 

. בהוצאות בגין הפסדי לדוחות הכספיים) 1.ג.1) בנושא מדידת הכנסות ריבית (לפרטים ראה ביאור FAS91 )ASC-310-20מיישום תקן 

 בתקופהלים חדשים מיליוני שק 5מיליוני שקלים חדשים לעומת הקטנת הוצאה של  10אשראי נרשמה בתקופה הנוכחית הקטנת הוצאה של 

 18הקטנת ההוצאה בשתי התקופות מיוחסת לגביה ממספר לקוחות בודדים. בסך ההוצאות התפעוליות חלה ירידה של  ,אשתקד ההמקביל

. ןההוצאות התפעוליות במגזר זה, ובכלל, מושפעות בין היתר מנפח הפעולות וכמות. אשתקדה המקביל לתקופהמיליוני שקלים חדשים בהשוואה 

  ידה בהוצאות התפעוליות נובעת משינויים בהקצאת העלויות העקיפות במגזר.היר
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  מגזר בנקאות עסקית
 

  מידע כללי על מגזר הפעילות

מיליוני שקלים חדשים  25קפי חבות מעל י, בהענפיםהמגזר מתמחה במתן מכלול השירותים הבנקאיים והפיננסיים לחברות מהגדולות במשק, במגוון 

, מיליוני שקלים חדשים. במגזר זה נכללת גם קבוצת השירותים הבנקאיים לחברות בתחום הבניה והנדל"ן 120 - פעילות של למעלה מללקוח ובמחזורי 

. זאת, בהתאם לגישת הנהלת הבנק באשר לשיוכה המגזרי של פעילות הנדל"ן, ובהתאמה לאופן הטיפול גם אם היקפי החבות שלהם ברמה בינונית

  העסקית של הבנק אחראית לטיפול בלקוחות המגזר. החטיבה .בלקוחות אלה

הרחבת הפעילות בתחומים פיננסיים  על ידיהרווחיות  הרחבת בסיס הלקוחות הקיימים ושיפורבפעילותו במסגרת מגזר זה, שם הבנק דגש על 

צרים אחרים המבוצעים בחדר עסקאות בהן, עסקאות נגזרים ומו ,בחדר עסקאותעסקאות  כדוגמתחדשניים ועתירי רווחיות ביחס להון,  ,שונים

  עבור לקוחות.

  מוצרים

- , הלוואות לזמן קצר, בינוני וארוך; ערבויות לסוגיהן; פעילות סחרOn Call - ללקוחות המגזר מוצע מגוון מוצרי בנקאות ופיננסים, בהם: אשראי לסוגיו 

מימון פרויקטים של תשתית, רכישות ומיזוגים; פעילות במכשירים ת, מימון באמצעות השתתפות בסינדיקציו דוקומנטרי,יבוא, יצוא ואשראי  - חוץ 

  ופקטורינג. נגזרים

 נדל"ן

הבנק אשראי למימון רכישה והקמה של נדל"ן, בעיקר פרויקטים של בניה למגורים באזורי ביקוש, תוך הקפדה על יישום תבחינים  נותןבמסגרת זו, 

התקשרות עם לקוחות בעלי איתנות ויציבות פיננסית, עסקאות המתאפיינות במרווחי בטחון שנקבעו לשמירת איכות תיק האשראי, ובין היתר, 

  נאותים לבנק, וניהול בשיטות המפחיתות את הסיכון. 

  להלן השירותים העיקריים הניתנים ללקוחות ענף הנדל"ן:

ולהשקעה לליווי ני, המיועדות למימון רכישת קרקע במסגרת זו מעניק הבנק אשראי לסוגיו, ובפרט הלוואות לזמן קצר ובינו -  אשראי לבנייה

  בבנייה, וכן ערבויות בנקאיות לסוגיהן. 

מימון פרויקטי בנייה הוא שרות ייחודי ללקוחות בענף הבניה, הניתן על ידי הבנק לקבוצת הלקוחות בענף זה בלבד.  -  מימון פרויקטי בנייה

ם ובנקאיים בהתאם לצרכים הספציפיים של כל פרויקט, ועל פי מאפייניו. בכלל זה, מוקצות ללקוח חבילה של שירותים פיננסיי מורכבתבמסגרת זו 

ידי  מסגרות אשראי לרכישת קרקע, הלוואות לבנייה, ערבויות כספיות, ערבויות ביצוע וערבויות לרוכשי היחידות בפרויקט. מימון בנייה מתבצע על

מסגרתה פועל הבנק לניתוב מקורות המימון, לרבות כספי הרוכשים שהופקדו אצלו, באופן , בהסגור הבנק, על פי רוב בשיטת הליווי הפיננסי

  שיקדמו את השלמת הפרויקט.

קבוצת רכישה הינה התאגדות של קבוצת אנשים לצורך רכישת קרקע משותפת והזמנת שירותי בנייה על הקרקע. לחילופין,  - קבוצות רכישה

  תפת על ידי הזמנת שירותי בנייה. בעלי קרקע קיימת מתאגדים לבנייה משו

  הבנק נותן מימון ייעודי לפרויקטים מסוג זה ומלווה אותם מהשלבים המקדמיים של התגבשות הקבוצה ועד לסיום הבנייה. 
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  חקיקה

ם תיאור המסגרת הנורמטיבית החלה על הבנק, מובא להלן בפרק חקיקה ופיקוח על פעילות קבוצת הבנק. להלן יתוארו חלק מהסדרי

  חקיקתיים אלה והסדרים נוספים, אשר הינם בעלי השפעה על פעילות מגזר הבנקאות העיסקית:

("עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים") מוטלת על הבנק מגבלה,  312בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין  - עסקאות עם אנשים קשורים

מהון התאגיד הבנקאי, דהיינו  10% -של חלקו היחסי בגרעין השליטה בלפיה לא תעלה חבות של מרכיב בקבוצה על סכום המתקבל ממכפלה 

  לכל אחת מקבוצות הלווים של בעלי השליטה.  5%

  .להלן לפרטים בדבר קריטריונים לעסקאות עם בעלי שליטה שנקבעו על ידי ועדת הביקורת, ולאישורם מחדש, ראה פרק עסקאות עם בעלי שליטה

הבנק  .2015בינואר  1, מועד תחילתם של השינויים ביום 312ח על הבנקים עדכון להוראת ניהול בנקאי תקין מספר פרסם המפק 2014ביולי  10ביום 

  לפרטים בדבר העדכון, ראה פרק חקיקה ופיקוח על פעילות קבוצת הבנק להלן. מיישם את ההוראה.

עי שליטה בתאגידים") מגבילה את יתרת האשראי שניתן ("מימון רכישת אמצ 323הוראת ניהול בנקאי תקין  - מימון רכישת אמצעי שליטה

מעלות רכישתם, לשיעור שלא יעלה  50%לרכישת אמצעי שליטה בתאגידים, במקרים בהם שיעור המימון לרכישת אמצעי השליטה עלה על 

עי שליטה של תאגיד בנקאי מהונו של התאגיד הבנקאי. בנוסף, מגבילה ההוראה את יתרת האשראי שנתן תאגיד בנקאי לרכישת אמצ 70%על 

מעלות  30%אחר או של תאגיד החזקה בנקאית, במקרים בהם שיעור המימון לרכישת אמצעי השליטה בתאגיד הבנקאי האחר עלה על 

מהונו של התאגיד הבנקאי הנרכש, או שיעור אחר שקבע המפקח  5%מהונו של התאגיד הבנקאי נותן האשראי או  5%רכישתם, לנמוך מבין 

  מיליוני שקלים חדשים. מגבלה זו אינה אפקטיבית ביחס לפעילות הבנק למועד הדוחות הכספיים. 500ד בנקאי שהונו נמוך מסך של לתאגי

כהגדרתה  - , כי כאשר סך כל החבויות ("חבות"("הפרשה נוספת לחובות מסופקים") קובעת 315הוראת ניהול בנקאי תקין  -  מגבלה ענפית

מסך כל חבויות הציבור לתאגיד  20%הניכויים המותרים על פי ההוראה) של ענף מסוים לתאגיד בנקאי עולה על בהוראה, ואחר שנוכו ממנה 

הבנקאי, ייחשב עודף זה כחבות חריגה, אשר בגינה נדרש הבנק לבצע הפרשה במסגרת ההפרשה הנוספת לחובות מסופקים. המגבלה נבחנת 

, נקבע, כי ביחס לענף הנדל"ן, רשאי הבנק לבחור 2009ח על הבנקים בחודש ספטמבר על בסיס לא מאוחד. בתיקון להוראה שפירסם המפק

מגבלה זו אינה אפקטיבית  .18%, ובלבד שהחשיפה לפרויקטי תשתית במסגרת ענף הנדל"ן לא תעלה על 22%להגיע עד לשיעור חשיפה של 

  ביחס לפעילות הבנק.

("מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים") מוטלת על  313ניהול בנקאי תקין  בהתאם להוראת - מגבלות על חבות לווה וקבוצת לווים

הבנק מגבלה, לפיה שיעור ה"חבות" של "לווה" ושל "קבוצת לווים", כהגדרתם בהוראה, לאחר שנוכו מן החבות סכומים כמפורט בהוראה, לא 

כי סך כל החבויות של הלווים וקבוצות הלווים בבנק שחבותם נטו  , בהתאמה, מהון הבנק.  כמו כן קובעת ההוראה,25%ועל  15%יעלה על 

  מהונו.  120%מהונו של הבנק לא יעלה על שיעור של  10%לבנק עולה על שיעור של 

(להלן: "חוק המכר" או  "החוק") אוסר על  1974-חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה - הבטחת רוכשי דירות

ממחירה, אלא אם כן הבטיח את הרוכש באמצעות אחת החלופות  7%כהגדרתם בחוק) לקבל תמורה העולה על  -רה ("מוכר" ו"דירה" מוכר די

המפורטות בחוק. אחת החלופות שנקבעו בחוק להבטחת רוכשי הדירות היא המצאת ערבות בנקאית לפי חוק המכר. השימוש בחלופה זו 

  בענף הבניה, וכתוצאה מכך, תורם לגידול בהיקפי האשראי החוץ מאזני של הבנק. שכיח מאד, ומקובל בחברות הפועלות 

בנושא ליווי פיננסי קובעת, כי תאגיד בנקאי לא יממן פרויקט בנייה בשיטת הליווי הפיננסי,  326הוראת ניהול בנקאי תקין מס'  -  ליווי פיננסי

העתידה להימכר בפרויקט. זאת, כדי להבטיח את כספי רוכשי הדירות  אלא אם יופק ויימסר לקבלן פנקס שוברי תשלום בגין כל דירה

בפרויקטים הממומנים בשיטת הליווי הפיננסי, ולוודא ריכוז של המקורות המיועדים להקמת הפרויקט, ובפרט של  כספי התמורה ממכירת 

רה לשלם לקבלן בגין מחיר הדירה. ההוראה דירות, בחשבון הפרויקט המיועד לכך. שוברי התשלום ישמשו לכל תשלום שעתיד רוכש הדי

מפרטת את הפרטים שייכלול כל שובר תשלום. ההוראה מחייבת את התאגיד הבנקאי להוציא ערבות לרוכש הדירה בגין סכום ששולם 

קובעת  ימי עסקים מיום התשלום. בנוסף, 14פי חוק המכר, בתוך -באמצעות שובר תשלום, או לוודא הוצאתה או מתן בטוחה אחרת על
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ההוראה הסדרים למתן מידע לרוכש באשר להתאמת חשבון הפרויקט לפרויקט מסויים, וקובעת פרטים שייכללו בהסכם ליווי עם הקבלן, על 

  מנת לאפשר את יישומה של שיטת השוברים.  

  ואילך. 2008ביוני  1ההוראה חלה על הסכמי ליווי שנחתמו מיום 

אשר  ,סיכוני אשראיבנושא ניהול  311ניהול בנקאי תקין מס'  הוראתפירסם בנק ישראל את  2012חודש דצמבר ב  - ניהול סיכון אשראי

תחילת מבנה ניהול סיכוני האשראי הנדרש מתאגיד בנקאי וחלוקת הסמכויות בבנק בקשר לניהול סיכוני האשראי. הגדרת הכוללת, בין היתר, 

  .ם זהוהבנק מיישם אותה החל מיו 2014בינואר  1ההוראה מיום 

החטיבה העיסקית, הממונה על מגזר בנקאות עיסקית, מיישמת את ההשלכות הנגזרות  - הוראות ניהול בנקאי תקין בדבר הלימות הון

  מהוראות באזל, במסגרת הפעילות הכוללת של הבנק בנושא. החטיבה העיסקית מטפלת בעיקר בהיבטי האשראי הנובעים מהוראות באזל

  ראה להלן בפרק חקיקה ופיקוח על פעילות קבוצת הבנק. ,lllבאזל ו IIלפרטים בדבר הוראות באזל ומההוראות הנלוות להן. 

  שינויים טכנולוגיים

  לפירוט בדבר השינויים הטכנולוגיים ובדבר פרויקטים המבוצעים בתחום המיחשוב בבנק, ראה פרק מערכות מידע ומחשוב.

  עיקרייםגורמי הצלחה 

למצבם הפיננסי. זיהוי הסיכונים הנובעים וזר הבנקאות העסקית כוללים יכולת גבוהה של ניתוח לצרכי הלקוחות במג העיקרייםגורמי ההצלחה 

תאים מהפעילות מול הלקוח, בין היתר כתוצאה משינויים צפויים במשק ובענף בו הוא עוסק, מתן שירות מקצועי, מהיר ויעיל, המציע פתרון כולל ומ

מגוונים וחדשניים. בנוסף, הבנק רואה בניטור הסיכונים באופן רציף ופתרונות פיננסיים ות. והכל, תוך הצעת מוצרים לצרכי הלקוח בכל תחומי הבנקא

  ואיכותי, וכן בטיפול בחובות הבעייתיים, כלי מרכזי בניהול תיק האשראי במגזר ובכך ממזער את החשיפה להפסדי אשראי.

  לקוחות

לקוחות מגזר זה  בענפי משק שונים. לחלק מתאגידים אלו פעילות עסקית הן בארץ והן בחו"ל. לקוחות המגזר הם לקוחות עסקיים גדולים

במגזר זה אין תלות בלקוח בודד . פעילות הבנקאית לרבות אשראי, פאסיבה, חדר עסקאות, פעילות סחר חוץ ועודהפעילים במרבית תחומי 

  משמעותי.

  שיווק והפצה

בחטיבה לבנקאות עסקית, במקביל לסניפים ולמרכזי העסקים של  ומנהלי הלקוחותר הם המנהלים גורמי השיווק וההפצה העיקריים במגז

  הבנק.

בסקטור תאגידים המצוי הגדולים במטרה לתת מענה מיטבי לצרכי הלקוחות המטופלים על ידי המגזר, מרוכז הטיפול בלקוחות הבנקאות העסקית 

הגורמים המקצועיים בבנק  עובדים בשיתוף פעולה עםלי התמחות והתמקצעות ענפית. הצוותים בחטיבה העסקית, תוך חלוקה למחלקות ולצוותים בע

  וכדומה, במטרה לתת פתרון כולל לצרכי הלקוח.  בחדר עסקאותבתחומי פקטורינג, סחר חוץ, שוק ההון, פעילות 

ק האשראי העסקי. הפיכתו לשחקן מרכזי בשוכחלק מיה הבנק רואה כיעד להרחבת פעילותו בתחום ייזום, הובלה, ארגון וניהול עסקאות סינדיקצ

באמצעות הובלה וארגון של סינדיקציות יתן הבנק מענה לעסקאות  הוקמה מחלקה שתחום התמחותה הינו הובלה והשתתפות בסינדיקציות.לפיכך, 

  בהיקפי אשראי משמעותיים, תוך שמירה על רמת הסיכון במסגרת תאבון הסיכון של הבנק. 

 ,נדל"ן מטופלים על ידי סקטור הבניה והנדל"ן, המהווה אף הוא חלק מהחטיבה העסקית, ופועל, בין היתר, באמצעות שלוש מחלקות עיסקיותלקוחות ה

  .הממוקמים באזורי הפעילות המרכזיים בתחום זה בעלי התמחות בליווי פיננסי, סניפים 20- כמחלקת קבוצות רכישה ו
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  תחרות

, בנקים בחו"ל מולולעיתים אף  מול הבנקים הגדולים והבינוניים בארץ נהופיננסים למגזר הבנקאות העסקית היהתחרות במתן שרותי בנקאות 

ביטוח בקרב הפעילות הגופים המוסדיים וחברות שנים האחרונות ניכרת מגמת הרחבת במול שוק ההון בכללותו.  - מים ולגבי שרותים מסוי

  לתקופות ארוכות. קפים משמעותיים ובמתן אשראי בהי ותתמקדה הלקוחות הללו תוך

תחליפים למוצרים ולשירותים הפיננסיים שמציע הבנק ללקוחות מגזר הבנקאות העסקית הם גיוס הון וחוב באמצעות הנפקות ציבוריות ופרטיות. 

מקצועי ובהתאמת  התשתית האנושית הקיימת והניסיון שנצבר במתן שירות ינוהנכס המרכזי של הבנק להתמודדות עם התחרות במגזר ה

  , לעיתים תוך שיתוף פעולה במסגרת קונסורציומים גם עם גופים אחרים.הפתרונות הבנקאיים לצרכי הלקוח

 השיטות העיקריות להתמודדות עם התחרות הן מתן שרות אמין, מהיר ויעיל תוך הצעת פתרונות אופטימליים לצרכי הלקוח במגוון תחומי הפעילות

פעילותו במגזר, שם הבנק דגש על שירות מיטבי ללקוח העסקי והתאמתו לצרכי הלקוח על פי מאפייניו הייחודיים, תוך הפיננסית שלו. במסגרת 

  התמקדות בהתמחות ענפית ובמתן יעוץ מקצועי ספציפי בתחומים מוגדרים.

גופים חוץ אופיינת במגמת חדירה של מ מערכת הבנקאיתבהתחרות במתן השירותים לבניה ונדל"ן  ,על מימון האשראי התאגידיבדומה לתחרות 

  , גופים אלה אף החלו בליווי פרויקטים באופן עצמאי, ללא שיתוף פעולה עם הבנקים..בנקאיים גם לתחום זה

 הותפירת חבילהשיטות העיקריות של הבנק להתמודדות עם התחרות בתחום השירותים לבניה ונדל"ן מתבססות על מתן פתרונות מקצועיים 

כולל לצרכי הלקוח, שרות זמין ומהיר ושמירה על קשר אישי והדוק עם הלקוחות. זאת, רים של עסקאות מורכבות תוך מתן מענה בנקאית במק

  בפרט באמצעות המחלקות העסקיות הייעודיות המתמחות בענף הבניה והנדל"ן.  

  וק במגזר זה. אין ביכולתו של הבנק להעריך את חלקו בשלאור השוני בין הבנקים בהגדרות המגזרים, 

  חסמי הכניסה העיקריים במגזר זה הינם:

לרבות מגבלות על חבות לווה וקבוצת לווים. זאת, כתוצאה מהיקפי האשראי הגבוהים הנדרשים  - מגבלות רגולטוריות על תאגידים בנקאיים   - 

 במסגרת הפעילות במגזר.

  ת.מחוייבות כתוצאה מהיקף הפעילות העסקי  - דרישות להון מינימאלי   - 

הפעילות במגזר הבנקאות העסקית מחייבת ידע מקצועי, נסיון והכרות מעמיקה עם הענפים השונים ועם  - הכשרת כוח אדם מקצועי ושימורו   - 

הלקוחות האופייניים על צורכיהם. על נותן השרות לספק שרות איכותי ומהיר, תוך מתן פתרונות מיטביים. גורמים אלה מהווים חסם כניסה 

  פעילות של גורמי מימון המבקשים להיכנס לפעילות  במגזר.משמעותי ל

  הקמה ותחזוקה של תשתיות פיזיות (כגון סניפים) וטכנולוגיות (מערכות מיחשוב).  - 

  יעדים ואסטרטגיה עסקית

ת הקיימים על האסטרטגיה העסקית של הבנק בתחום מגזר הבנקאות העסקית מכוונת למיצוי הפוטנציאל הכלכלי של ההון בהתבסס על הלקוחו

  ידי התמקדות בפעילויות בעלות רווחיות גבוהה ביחס להון הנדרש בגינן. זאת, בין היתר באמצעות הפעולות הבאות: 

יישום גישה המבוססת על הסתכלות כוללת על הלקוח העסקי, תוך מינוף מוצרי האשראי והצעת מוצרים נוספים לביסוס מערכת יחסים   - 

  מקיפה עם הלקוח. 

הלקוחות העסקיים לפי גודלם, לפי הענף המשקי במסגרתו הם פועלים ולפי מאפיינים נוספים, במטרה להגדיר באופן המיטבי את  פילוח  - 

  צרכיהם העסקיים ולספק להם מענה מקצועי מתאים.

(תוכנית  העירוניתעל רקע המורכבות המשפטית בעסקאות בשנים האחרונות, בין היתר בפרויקטים מסוג קומבינציה ובתחום ההתחדשות   - 

 ), נדרשת התמחות משפטית ייעודית.38א "בינוי ותמ- פינוי

שימת דגש על נושא הרווחיות והתשואה על השימושים, ומעבר למדידת תשואה וסיכון על פי כללים שנכללו בהמלצות באזל לניהול סיכוני   - 

  אשראי וסיכונים תפעוליים.
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קפי הפעילות עם לקוחות מסויימים, שהרווח לבנק מפעילות עימם נמוך יבעיקרו הקטנה של ההסיכון במימוש האסטרטגיה המפורטת לעיל הוא 

יה הריווחיות הכוללת לבנק לעלות, עם ההתמקדות בלקוחות בוהה באופן יחסי. לעומת זאת, עשובאופן יחסי, או שרמת הסיכון בפעילות עימם ג

  של הבנק. הריווחיים והרחבת הפעילות מולם, תוך ניצול משאבי ההון 

יש לציין, כי התמורות המקרו כלכליות מציבות אתגרים משמעותיים לניהול האשראי, בבנק בכלל ובמגזר הבנקאות העסקית בפרט, כאשר חלק 

מפנה מלקוחות המגזר חשופים במישרין או בעקיפין לפעילות פיננסית וכלכלית עניפה בארץ ובעולם וליכולת גיוס הון בשווקים הפיננסיים. אי לכך 

הבנק תשומות ניכרות להגברת אמצעי הבדיקה והבקרה של החשיפות, במטרה להדק את הפיקוח על תיק האשראי. בקשות אשראי נבחנות 

  בקפדנות יתרה, תוך ניתוח החשיפה תחת תרחישים שונים.

  .להלן לפרטים בדבר ניהול סיכוני האשראי, ראה פרק ניהול סיכונים

פה פני עתיד, והוא מתבסס על הנחות ועל תחזיות שונות שהיו בפני הנהלת הבנק, כמפורט להלן. המידע עשוי שלא מידע זה הינו בבחינת מידע צו

להתממש, במידה שהנהלת הבנק תמצא כי אין כדאיות בביצוע התכניות כאמור, או בשל שינויים העשויים לחול בגורמים משפיעים שונים שאינם 

ם כוללים תחזיות לעתיד בנושאים שונים הקשורים להתפתחות הכלכלית בארץ ובעולם, ובמיוחד למצב בשליטת הבנק בלבד. הגורמים המשפיעי

פוליטיים, בין היתר על התפתחות התוצר העסקי, ועל יכולת גיוס כספים בשוקי ההון  ועל - הכלכלי במשק, כולל השפעת תנאים מקרו כלכליים וגיאו

לשוקי המטבע ושוקי ההון , בארץ ובעולם, לגורמים שונים נוספים המשפיעים על החשיפה לסיכונים הביקוש לנדל"ן לסוגיו, למדיניות הכלכלית, 

פיננסיים, לאיתנותם הפיננסית של לקוחות, לחקיקה ולהוראות גורמי פיקוח, להתנהגות המתחרים, לרבות גורמים חוץ בנקאייים, להעדפות 

  טכנולוגיות ולנושאי כוח אדם.הציבור, להיבטים הקשורים בתדמית הבנק, להתפתחויות 
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  תוצאות מגזר בנקאות עסקית

 2013בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  2014בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

 
  בנקאות
   )1(ופיננסים

  שוק
  ההון

  בניה 
 סך הכל ונדל"ן

  בנקאות
  )1(ופיננסים

  שוק 
 ההון 

  בניה 
 סך הכל ונדל"ן

 במיליוני שקלים חדשים 

 ות ריבית, נטו:הכנס
 419 348 - 71 509 345 - 164 מחיצוניים     

 299 )124( - 423 235 )89( - 324 בינמגזרי    

 718 224 - 494  744 256 - 488 סך הכל הכנסות ריבית, נטו

 32 - 10 22 25 - 11 14 הכנסות מימון שאינן מריבית

 219 124 27 68 241 135 22 84 עמלות והכנסות אחרות

 969 348 37 584  1,010 391 33 586 סך ההכנסות 

 )17( )42( - 25 )3( 72 - )75( הוצאות בגין הפסדי אשראי

 הוצאות תפעוליות ואחרות
 211 32 6 173 219 31 7 181 מחיצוניים     

 79 15 - 64 89 15 - 74 בינמגזרי    

 290 47 6 237  308 46 7 255 רות סך הכל הוצאות תפעוליות ואח

 696 343 31 322 705 273 26 406 רווח לפני מיסים

 240 118 11 111 266 103 10 153 הפרשה למיסים על הרווח 

 456 225 20 211  439 170 16 253רווח נקי (הפסד) המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי

 14.1%        12.8%       ע)תשואה להון (אחוז רווח נקי מההון הממוצ
          

 25,426 8,225 - 17,201 25,666 8,201 - 17,465 יתרה ממוצעת של נכסים

 38,412 2,385 - 36,027 45,962 2,613 - 43,349 יתרה ממוצעת של התחייבויות

 36,110 17,703 - 18,407 38,162 19,747 - 18,415 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

 62,203 - 62,203 - 69,765 - 69,765 -  יתרה ממוצעת של ניירות ערך

 23,735 7,591 - 16,144 23,470 8,006 - 15,464 יתרה ממוצעת של אשראי לציבור

 38,285 2,292 - 35,993 45,861 2,513 - 43,348 יתרה ממוצעת של פיקדונות הציבור

 22,157 7,887 - 14,270 21,217 7,803 - 13,414 אשראי לציבור, נטו (יתרת סוף)

 43,467 2,625 - 40,842 47,117 2,842 - 44,275 פיקדונות הציבור (יתרת סוף)

 230 50 - 180 631 41 - 590 יתרה ממוצעת של נכסים אחרים בניהול

 רווח מהכנסות ריבית  לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי: 

 582 188 - 394 615 227 - 388 מרווח מפעילות מתן אשראי

 96 15 - 81 95 10 - 85 מרווח מפעילות קבלת פיקדונות

 40 21 - 19 34 19 - 15 אחר

 718 224 - 494  744 256 - 488 סך הכל הכנסות ריבית, נטו

 כולל תוצאות פעילות בגין כרטיסי אשראי בסכומים לא מהותיים. )1(

 

 בתקופהמיליוני שקלים חדשים  456מיליוני שקלים חדשים לעומת  439- הסתכמה ב 2014שנת ב קבוצהתרומת מגזר הבנקאות העסקית לרווחי ה

  . 3.7% - , קיטון של כאשתקד ההמקביל

  להלן הגורמים העיקריים לשינויים בתרומת המגזר:

. אשתקד ההמקביל לתקופהוואה בהש, 24.4% -של כ קיטון ,מיליוני שקלים חדשים 55-ב 2014בשנת  קטנההבניה והנדל"ן  תת מגזר תרומת

- מיליוני שקלים חדשים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ 224מיליוני שקלים חדשים לעומת  256-הכנסות הריבית נטו הסתכמו ב

 מיליוני שקלים 72בסכום של  נרשמה הוצאההפעילות ממתן אשראי. בסעיף הוצאות בגין הפסדי אשראי  במרווח, המיוחס לגידול 14.3%
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מיוחסת בעיקר  ההוצאה בתקופות המדווחותמיליוני שקלים חדשים בתקופה המקבילה אשתקד.  42חדשים לעומת הקטנת הוצאה בסכום של 

מיליוני שקלים חדשים. הגידול בעמלות והכנסות אחרות מיוחס  11-העמלות והכנסות אחרות גדלו בלהפרשות בגין מספר לקוחות בודדים. 

  ימון מפרויקטים סגורים. בהוצאות התפעוליות והאחרות לא חלו שינויים מהותיים.מ בעמלותבעיקר לגידול 

בסך כל . 16.5%של  גידול , אשתקד ההמקביל לתקופהבהשוואה מיליוני שקלים  38של  גידולחל  העסקית ללא הבניה והנדל"ןתרומת הבנקאות ב

 התקופהמיליוני שקלים חדשים  לעומת  13ללא הבנייה והנדל"ן  חלה ירידה של הכנסות המימון (מריבית ושאינן מריבית) המיוחסות לבנקאות עסקית 

בהוצאות בגין הפסדי אשראי המיוחסות לבנקאות עסקית ללא הבנייה והנדל"ן אשתקד, המיוחסת לירידה ביתרה הממוצעת של האשראי.  ההמקביל

 הקטנתמיליוני שקלים חדשים בתקופה המקבילה אשתקד.  25של  מיליוני שקלים חדשים בהשוואה להוצאה 75של בסכום הוצאה הקטנת נרשמה 

 מיליוני שקלים חדשים 11גידול של בסעיף העמלות והכנסות אחרות חל  .לגביית חובות שנמחקו בעברבעיקר ההוצאה בתקופה הנוכחית מיוחסת 

כתוצאה מיישום תקן  האחרות ירידה בעמלותמחד חל גידול בעמלות מעסקי מימון ומאידך חלה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, כאשר 

FAS91 )ASC-310-20 לדוחות הכספיים). 1.ג.1) בנושא מדידת הכנסות ריבית (לפרטים ראה ביאור  

בהשוואה לתקופה המקבילה  7.8%- בסך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות המיוחסות לבנקאות העסקית ללא הבנייה והנדל"ן חל גידול של כ

התפעוליות במגזר זה, ובכלל, מושפעות בין היתר מנפח הפעולות וכמותן. העליה בהוצאות התפעוליות נובעת בעיקר מהשפעת ההוצאות  אשתקד.

  הכמות הנובעת מגידול היקף הפיקדונות המיוחסים למגזר.

  

  

  מגזר ניהול פיננסי
  

, איגרות החובוההתחייבויות של הבנק, ניהול תיק  הפעילות במסגרת מגזר ניהול פיננסי כוללת מספר תחומים עיקריים: ניהול כלל הנכסים

ניהול החשיפות לסיכוני שוק, ניהול הנזילות ופעילות הבנק בחדר העסקאות בשוקי הכספים וההון. בנוסף, נכללת במסגרת המגזר פעילות 

  ההשקעה במניות של תאגידים ריאליים. זאת, בהתאם לראיית ההנהלה את הניהול של פעילויות אלה.

אליים, יהניהול הפיננסי פועל בארץ ובחוץ לארץ. פעילות המגזר מנוהלת על ידי החטיבה הפיננסית, למעט פעילות ההשקעה בתאגידים ר מגזר

ובמסגרת המגבלות שהטילו  הסיכונים הרלוונטים למגזרבכפוף למדיניות ניהול  נההיהפעילות במגזר  מנוהלת בחטיבה לבנקאות עסקית.ה

  .השונותת החשיפה ובאשר לרמ הדירקטוריון וההנהלה

איגרות החוב הינה ניהול יעיל של נזילות הבנק בשקלים ובמט"ח, ביחס להשקעה אלטרנטיבית חסרת סיכון. מדיניות בתיק העיקרית   פעילותה

יחס  - 221קאי תקין והוראת ניהול בנ 342ול בנקאי תקין הילפי הוראת נהדרישות לניהול סיכוני הנזילות  על ססתניהול עודפי הנזילות מבו

). כמו כן, הוגדרו קריטריוני סף להלן (לפרטים בדבר מודל הנזילות ומגבלות ההנהלה והדירקטוריון, ראה פרק ניהול הסיכוניםכיסוי נזילות. 

פופה לעמידה כ באיגרות חוב פעילותה, בהתאם לסיכוני אשראי הגלומים בפעילות התיק, לפיזור ההשקעות ולנזילותן. באיגרות חוב לפעילות

  . , כאשר עיקר הפעילות היא בחשיפה לסיכון מדינת ישראלבמסגרות האשראי שנקבעו בבנק למדינות, לבנקים ולחברות

בתחום ניהול החשיפות לסיכוני שוק מנהל הבנק את התיק הסחיר באופן  אקטיבי במטרה ליצור רווחים, ברמת סיכון שנקבעה. התיק הבנקאי 

לשפר את ההכנסות מריבית בכפוף לתיאבון הסיכון. היקפי הפעילות והסיכונים כפופים לעמידה  טף מתוך מטרהוהל ומנוטר באופן שומנ

במגבלות החשיפה לסיכוני שוק שנקבעו על ידי הדירקטוריון וההנהלה. לפירוט בדבר מגבלות הסיכון ואופן ניהול החשיפה לסיכוני שוק, ראה 

  פרק ניהול הסיכונים להלן.

ת במגזר הניהול הפיננסי נדרש הבנק להקצאת הון. דרישת ההון בגין סיכון שוק, היא  בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מספר בגין הפעילו

), המתייחסת בין היתר לסיכון הריבית בתיק הסחיר, המנוטר במודל הסטנדרטי. הקצאת ההון בגין סיכון II(הנדבך הראשון של באזל  208

. הבנק מנהל סיכון זה במונחי שחיקה בהון הכלכלי, בתרחישים שונים IIבמסגרת הנדבך השני של הנחיות באזל  הריבית בתיק הבנקאי נדרשת

  של שינויים בריבית.
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מגזר הניהול הפיננסי מתפקד כמגזר פעילות ה"סולק" את כל הפעילות בבנק, ובכך משאיר למבצעי הפעילות מרווח קבוע וידוע מראש, 

של העסקה. החשיפות לסיכוני שוק נותרות במגזר ניהול פיננסי. המחירים שבהם המגזר "קונה" ו"מוכר" מקורות המחושב בהנחת כיסוי מלא 

ושימושים מול יתר יחידות הבנק, לצורך ביצוע פעילותן העסקית השוטפת, הם מחירי המעבר ("מחירי צל") של הבנק, הנקבעים באופן שוטף 

  על ידי הניהול הפיננסי. 

מש את המגזר בניהול הנזילות והחשיפות לסיכוני שוק הוא הנפקת תעודות התחייבות, בין היתר באמצעות חברה בת, מזרחי אחד הכלים המש

  .להלן טפחות חברה להנפקות בע"מ, כמפורט בפרק מקורות ומימון

כל המכשירים הנגזרים במסגרת המגזר מתנהלת פעילות הבנק בחדר העסקאות בשוקי הכספים וההון. פעילות זו כוללת עשיית שוק ב

ורכבים. בנוסף, משרת במכשירים נגזרים מ Back To Back), ומסחר Over The Counterהסטנדרטיים הנסחרים בארץ "מעבר לדלפק" (

  לקוחות גדולים הפועלים בניירות ערך הנסחרים בהוראות בארץ ובעולם. חדר העסקאות

  יעדים ואסטרטגיה עסקית

, ניהול החשיפות לסיכוני שוק וניהול הנזילות. יעדי המגזר בתחומים אלה הם ניהול אקטיבי של רות החובאיגבמגזר נכללים ניהול תיק 

תוך שמירה על חשיפה מבוקרת לסיכוני שוק ונזילות נאותה, , באופן יעיל את הרווחיות המימוניתלנהל , במטרה ותיק איגרות החובהחשיפות 

  למגבלות שנקבעו בהנחיות הדירקטוריון וההנהלה. המשקפים את תיאבון הסיכון של הבנק בכפוף 

פי ל יעדי יחס ההון  עביעדי יחסי הנזילות וכמו כן, פועל המגזר לגיוס מקורות פיננסיים בהתאם לנדרש לפעילות הבנק, ותוך שמירה על עמידה 

   ., ובאמצעות הנפקת כתבי התחייבותהחלטות הדירקטוריון. זאת, באמצעות גיוס פקדונות בבסיסי הצמדה שונים, ולטווחי זמן שונים

פעילותו בתחום זה, ת להרחב אופן שוטףבהבנק פועל בנוסף, נכללת במגזר זה פעילות הבנק בחדר העסקאות בשוקי הכספים וההון. 

השונות ידי הגברה של שיתוף הפעולה בין היחידות  באמצעות הרחבת מעגל הלקוחות והעמקת הפעילות והקשר העסקי עימם, בין היתר על

  של הבנק הפעילות במסגרת חדר העסקות, פיתוח סוגי עסקאות חדשים והשקעה ברכישה ובהטמעה של ידע מקצועי.

גורם ההצלחה הקריטי במגזר פעילות זה הוא יכולת הבנק להבין את גורמי המקרו והמיקרו המשפיעים על מגמות ועל תנאי השוק, לזהות נכון 

 ,לת לפעול באופן מהיר בפתיחה ובסגירה של פוזיציות. בנוסף, מקצועיות העובדים העוסקים בתחוםאת תנאי השוק ומצבי השוק, והיכו

  .רכי יחידות אחרות וכן שיתוף פעולה בין היחידות השונות בבנקצ, זיהוי מערכות טכנולוגיות התומכות בפעילויות השונות

והה הנתמכת במערכות מיחשוב מתאימות ובמודלים מתקדמים לניהול ניהול המגזר הפיננסי, על מרכיביו השונים, מחייב רמה מקצועית גב

העסקאות והסיכונים. כל אלה מונחים על ידי מדיניות הכוללת מגבלות וכללים ברורים, ומבוקרים באמצעי בקרה מתקדמים. בפרט, בכל הקשור 

ננסיים השונים ובחשיפה ללקוחות שיציבותם בחשיפות של הבנק למוסדות פיננסיים אחרים בארץ ובחוץ לארץ, בחשיפות למוצרים הפי

 , לרבות באשר לחשיפת הבנק למוסדות פיננסיים זרים, ראה פרק ניהול הסיכוניםנוספים לפרטיםנסית עלולה להיות רגישה במיוחד. הפינ

  .להלן

הבנק, כמפורט להלן. המידע עשוי  מידע זה הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד, והוא מתבסס על הנחות ועל תחזיות שונות שהיו בפני הנהלת

שלא להתממש, במידה שהנהלת הבנק תמצא כי אין כדאיות בביצוע התכניות כאמור, או בשל שינויים העשויים לחול בגורמים משפיעים שונים 

ובעולם,  שאינם בשליטת הבנק בלבד. הגורמים המשפיעים כוללים תחזיות לעתיד בנושאים שונים הקשורים להתפתחות הכלכלית בארץ

פוליטיים, בין היתר על התפתחות התוצר העסקי, ועל יכולת גיוס -ובמיוחד למצב הכלכלי במשק, כולל השפעת תנאים מקרו כלכליים וגיאו

, בארץ ובעולם, לגורמים שונים נוספים המשפיעים על החשיפה לסיכונים המטבע ושוקי ההון למדיניות הכלכלית, לשוקי, כספים בשוקי ההון

יים, לאיתנותם הפיננסית של לקוחות, לחקיקה ולהוראות גורמי פיקוח, להתנהגות המתחרים, לרבות גורמים חוץ בנקאייים, להעדפות פיננס

  הציבור, להיבטים הקשורים בתדמית הבנק, להתפתחויות טכנולוגיות ולנושאי כוח אדם.
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  תוצאות מגזר ניהול פיננסי

 2013בדצמבר  31נה שהסתיימה ביום לש  2014 רבדצמב 31לשנה שהסתיימה ביום   

  
  בנקאות

 סך הכל        שוק ההון ופיננסים 
  בנקאות
 סך הכל שוק ההון ופיננסים

 במיליוני שקלים חדשים  
 הכנסות ריבית, נטו:

 )1,263( - )1,263( )772( - )772( מחיצוניים     
 1,451 - 1,451 769 - 769 בינמגזרי    

 188 - 188   )3( - )3( נסות ריבית, נטוסך הכל הכ

 )28( 3 )31( 140 7 133 הכנסות מימון שאינן מריבית
 134 52 82 139 48 91 עמלות והכנסות אחרות

 294 55 239   276 55 221 סך ההכנסות

 )1( - )1( )9( - )9( הוצאות בגין הפסדי אשראי
 הוצאות תפעוליות  ואחרות

 299 4 295 327 6 321 ים מחיצוני    
 12 - 12 17 - 17 בינמגזרי    

 311 4 307   344 6 338 סך הכל הוצאות תפעוליות ואחרות 

 )16( 51 )67( )59( 49 )108( רווח (הפסד) לפני מיסים
 )6( 17 )23( )23( 19 )42( הפרשה למיסים על הרווח (הפסד) 

 )10( 34 )44(   )36( 30 )66( רווח (הפסד) לאחר מיסים

חלק ברווחים, נטו, של חברות כלולות, לאחר 
 השפעת המס

5 - 5 
 

)4( - )4( 

               רווח נקי (הפסד):

 )14( 34 )48( )31( 30 )61( לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 - - -   - - - המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 )14( 34 )48(   )31( 30 )61( ת התאגיד הבנקאיהמיוחס לבעלי מניו

 -       -     תשואה להון (אחוז רווח נקי מההון הממוצע)
        

 30,665 - 30,665 39,959 - 39,959 יתרה ממוצעת של נכסים
 60 - 60 52 - 52 מזה: השקעות בחברות כלולות
 38,490 - 38,490 43,320 - 43,320 יתרה ממוצעת של התחייבויות
 5,366 - 5,366 5,245 - 5,245 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

 82,642 - 82,642 87,171 - 87,171 יתרה ממוצעת של נכסי קופות גמל  וקרנות נאמנות
 61,525 61,525 - 77,576 77,576 - יתרה ממוצעת של ניירות ערך

 17,010 - 17,010 16,241 - 16,241 יתרה ממוצעת של פיקדונות הציבור
 17,032 - 17,032 14,857 - 14,857 פיקדונות הציבור (יתרת סוף)

 רווח מהכנסות ריבית לפני  הוצאות בגין הפסדי אשראי: 

 - - - - - - מרווח מפעילות מתן אשראי
 - - - - - - מרווח מפעילות קבלת פיקדונות

 188 - 188 )3( - )3( אחר

 188 - 188   )3( - )3( ריבית, נטו סך הכל הכנסות

מיליוני שקלים  14של  הפסדשקלים חדשים, לעומת  נימיליו 31של  בהפסדהסתכמה  2014שנת בתרומת מגזר הניהול הפיננסי לרווחי הקבוצה 

ת נטו והכנסות מימון שאינן סך הכנסות המימון (הכנסות ריבי להלן הגורמים העיקריים לשינוי בתרומת המגזר: אשתקד. ההמקביל חדשים בתקופה

והפרשי הצמדה על פוזיציית מדד בין התקופה  השפעות שווי הוגן ואחרותב מפערים מיליוני שקלים חדשים בעיקר כתוצאה 23- ב קטנומריבית) 

ההכנסות יף בסע הנוכחית לתקופה המקבילה אשתקד, לפרטים ראה ניתוח התפתחות בהכנסות המימון מפעילות שוטפת בפרק רווח ורווחיות.

לגידול בהכנסות מפעילות מיליוני שקלים חדשים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, גידול זה מיוחס  5חל גידול של  מעמלות והכנסות אחרות

ל חהוצאות התפעוליות והאחרות ב ארגון בנכסים ושיפורים במערך הסינוף.- נאמנות ומרווחי הון המשקפים את תוצאות פעילות הבנק במסגרת רה

. ההוצאות התפעוליות במגזר זה, ובכלל, מושפעות בין היתר מנפח הפעולות וכמותן. העליה בהוצאות התפעוליות מיליוני שקלים חדשים 33גידול של 

מיליוני שקלים חדשים לעומת  9בהוצאות בגין הפסדי אשראי נרשמה הקטנת הוצאה בסכום של מיוחס לגידול בהיקפי הפעילות בחדר עסקאות. 

  הנובעת מגבייה של חוב אבוד. ,לים חדשים בתקופה המקבילה אשתקדנת הוצאה של מיליון שקהקט
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  פעילויות במוצרים

  להלן פירוט תרומת פעילות כרטיסי האשראי לפי מגזרי פעילות עיקריים בקבוצת הבנק (במיליוני שקלים חדשים):

  2014בדצמבר  31סתיימה ביום הלשנה ש  

 סך הכל מאוחד בנקאות מסחרית עסקים קטנים משקי בית  

 25 - 6 19 הכנסות ריבית, נטו

 - - - - הכנסות מימון שאינן מריבית

 154 2 17 135 עמלות והכנסות אחרות

 179 2 23 154 סך ההכנסות

 - - - - הוצאות בגין הפסדי אשראי

 25 - 4 21 הוצאות תפעוליות ואחרות

 154 2 19 133 רווח לפני מיסים 

 59 1 7 51 מיסים על הרווח הפרשה ל

 95 1 12 82 רווח נקי

  

  

  

  2013בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

 סך הכל מאוחד בנקאות מסחרית עסקים קטנים משקי בית  

 26 - 6 20 הכנסות ריבית, נטו

 - - - - הכנסות מימון שאינן מריבית

 147 2 15 130 עמלות והכנסות אחרות

 173 2 21 150 סך ההכנסות

 - - - - הוצאות בגין הפסדי אשראי

 26 - 4 22 הוצאות תפעוליות ואחרות

 147 2 17 128 רווח לפני מיסים 

 51 1 6 44 הפרשה למיסים על הרווח 

 96 1 11 84 רווח נקי
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  להלן פירוט תרומת פעילות שוק ההון לפי מגזרי פעילות עיקריים בקבוצת הבנק (במיליוני שקלים חדשים):

  

  2014בדצמבר  31סתיימה ביום הלשנה ש  

 סך הכל ניהול בנקאות בנקאות עסקים בנקאות  משקי  

 מאוחד פיננסי  עסקית מסחרית קטנים פרטית בית  

 - - - - - - - הכנסות ריבית, נטו

 25 7 11 1 - - 6 הכנסות מימון שאינן מריבית

 305 48 22 5 15 21 194 עמלות והכנסות אחרות

 330 55 33 6 15 21 200 סך ההכנסות

 - - - - - - - הוצאות בגין הפסדי אשראי

 91 6 7 1 5 1 71 הוצאות תפעוליות ואחרות

 239 49 26 5 10 20 129 רווח לפני מיסים 

 92 19 10 2 4 8 49 הפרשה למיסים על הרווח 

 147 30 16 3 6 12 80 רווח נקי

  

  

  

  2013בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

 סך הכל ניהול בנקאות בנקאות עסקים בנקאות שקימ  

 מאוחד פיננסי  עסקית מסחרית קטנים פרטית בית  

 - - - - - - - הכנסות ריבית, נטו

 21 3 10 1 - - 7 הכנסות מימון שאינן מריבית

 309 52 27 8 18 28 176 עמלות והכנסות אחרות

 330 55 37 9 18 28 183 סך ההכנסות

 - - - - - - - פסדי אשראיהוצאות בגין ה

 83 4 6 1 4 1 67 הוצאות תפעוליות ואחרות

 247 51 31 8 14 27 116 רווח לפני מיסים 

 86 17 11 3 5 10 40 הפרשה למיסים על הרווח 

 161 34 20 5 9 17 76 רווח נקי
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  הפעילות הבינלאומית
  

  
רותי בנקאות פרטית באמצעות חברות בנות וסניפים, בארץ ובעולם. הפעילות הפעילות הבינלאומית בקבוצת הבנק כוללת פעילות עסקית ושי

הבינלאומית של הקבוצה מתמקדת בעיקר בבנקאות פרטית, במתן שירותים פיננסיים ללקוחות ישראלים המקיימים פעילות בחוץ לארץ, במימון סחר 

  ספר מדינות, כמפורט בהמשך.חוץ, באשראי מקומי ובהשתתפות באשראים סינדיקטיביים. לבנק שלוחות במ

בנוסף, מתבצע  הפעילות הבינלאומית בארץ ובחוץ לארץ כפופה לסקטור פעילות בינלאומית ובנקאות פרטית בחטיבה הפיננסית של הבנק.

  פיקוח ובקרה על הפעילות בשלוחות על ידי גורמים שונים בבנק כפי שמפורט בהמשך. 

  להלן פרוט השלוחות השונות ועיסוקיהן:

מתמחה בשירותי בנקאות פרטית ובמתן הלוואות לרכישת נדל"ן בישראל. החברה בעלת סניף אחד,  -  UMB (Switzerland) Ltd -  רה בת בשוויץחב

(להלן: "חברת ההחזקות"). החברה הבת בשוויץ כפופה   UMOHC B.V.- מוחזקת על ידי חברת החזקות של הבנק בבעלותו המלאה הרשומה בהולנד 

  ני הפיקוח בשוויץ.בפעילותה לדי

הסניפים בחוץ לארץ מציעים ללקוחותיהם שירותים בנקאיים מלאים בהתאם לחוקים ולדינים המקומיים. הסניפים כפופים  -  סניפי הבנק בחוץ לארץ

  לפיקוח מקומי וישראלי כאחד.

יביות וקבלת פיקדונות. הפיקדונות : הסניף עוסק בעיקר בתחומי הבנקאות המסחרית, השתתפות בהלוואות סינדיקטסניף לוס אנג'לס  - 

. עם לקוחות הסניף נמנים לקוחות מקומיים, ישראליים FDIC )(Federal Deposit Insurance Corporationהמופקדים בסניף מבוטחים על ידי 

  ובינלאומיים. 

חר חוץ, אשראי, קבלת פיקדונות, מסחר : הסניף פועל בעיקר בתחומי הבנקאות העסקית, השתתפות בהלוואות סינדיקטיביות, ססניף לונדון  - 

  במטבע חוץ ומתן שירותים בתחום הבנקאות הפרטית. עם לקוחות הסניף נמנים לקוחות מקומיים, ישראליים ובינלאומיים. 

מקומי  בנק - Butterfield Bank: הסניף מעניק שירותים בתחום הבנקאות הפרטית, והוא מופעל באמצעות ייצוג הבנק על ידי סניף קיימן  -

  באיי קיימן, על פי הסכם ניהול בינו לבין הבנק.

החליטה הנהלת הבנק על הפסקת שיווק פעיל של סניף קיימן מתוך כוונה לסגור את הסניף ולפיכך החל הסניף לפעול במצב  2011בשנת 

התקבל אישור מהרגולטור  ,2015ובחודש ינואר  ,2014בתום שנת  עד לסגירתו. במהלך השנים צומצמה פעילות הסניף RUN OFFשל 

  המקומי באיי קיימן להחזרת רישיון הסניף וסגירתו הסופית.

הבנק מפעיל ארבעה סניפים ייעודיים, הממוקמים בירושלים, תל אביב, נתניה ואשדוד, המשרתים  -  סניפי בנקאות פרטית בינלאומית בישראל

ים מלאים, בדגש על בנקאות פרטית. הסניפים נתונים לפיקוח ישראלי וכפופים לקוחות תושבי חוץ. הסניפים מציעים ללקוחותיהם שירותים בנקאי

  לסקטור הפעילות הבינלאומית ובנקאות פרטית.

היא שיווק שירותי הבנק וייצוג הבנק בחוץ לארץ. הבנק מפעיל משרדי נציגויות במכסיקו, אורוגוואי,  הנציגויותפעילותן העיקרית של  - נציגויות

  פנמה וגרמניה.
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  חקיקה ופיקוח

  השלוחות בחוץ לארץ כפופות, בין היתר, לדיני המדינה בה הן פועלות ולפיקוח הרשויות המוסמכות באותה מדינה, כמפורט להלן:

  .FINMAרשות הפיקוח הפדראלי של שוויץ  -  חברת הבת בשוויץ

. Federal Reserve- ), והFDICביטוח פיקדונות (מחלקת מוסדות פיננסיים של מדינת קליפורניה, התאגיד הפדראלי ל -  סניף לוס אנג'לס

")  eligible assetsאנג'לס להחזיק "נכסים ראויים" (" מחויב סניף לוס ,) FDICבהתאם לתקנות התאגיד הפדראלי לביטוח פיקדונות (

יזוז מול המפקיד, מסך התחייבויותיו. על פי תקנות אלו, הפקדה בבנק שלא ויתר על הסכם ק 106%כהגדרתם בתקנות, בשיעור של 

אינה בגדר "נכסים ראויים", ולכן מוגבלת האפשרות של סניף לוס אנג'לס להפקיד בבנק בישראל. כמו כן, על פעילות הסניף מוטלות 

  .US Bank Holding Company Act 1956מגבלות מתוקף הוראות 

  .PRA (Prudential Regulation Authority)-) וFCA )Financial Conduct Authorityכפוף לשתי רשויות: – סניף לונדון

  .Comision Nacional Bancaria Y De Valores -הפיקוח על הבנקים  - נציגות מכסיקו

 . Banco Central Del Uruguay -הפיקוח על הבנקים  - נציגות אורוגוואי

  .Superintendencia de Bancos -הפיקוח על הבנקים  - נציגות פנמה

  .Financial Supervisory Authority (BaFin) -רשות הפיקוח הפיננסית  -גרמניה  נציגות

  

 הפעילות הבינלאומית מגלמת מספר סיכונים ייחודיים:

 פעילות תחת משטרי חוק ורגולציה, שונים וייחודיים לכל מדינה. -
  סיכון הנובע מקושי בשליטה בשלוחה מרוחקת מהמשרדים הראשיים. -

  אי וסיכוני שוק) מושפעים מגורמים מקומיים, שאינם בהכרח זהים לסביבה ולגורמים בישראל.הסיכונים העסקיים (סיכוני אשר - 

כל אחת מהשלוחות בחוץ לארץ פועלת על פי החוק והרגולציה המקומיים, ומלווה באופן שוטף על ידי יועצים משפטיים מקומיים המתמחים 

  בפעילות הבנקאית הרלוונטית לכל שלוחה. 

הריחוק הגיאוגרפי המגדיל את סיכון השליטה, נערכים בשלוחות ביקורים שוטפים של גורמים מקצועיים שונים מהבנק.  על מנת להתמודד עם

חטיבת הביקורת הפנימית מבצעת ביקורות שוטפות בשלוחות הבנק הן על ידי עובדי החטיבה והן על ידי גורמים מקצועיים חיצוניים. ניהול 

ת מתבצע במשולב על ידי סקטור הפעילות הבינלאומית, החטיבה המשפטית, האגף לבקרת סיכונים הסיכונים והבקרה הפנימית בשלוחו

וחטיבת הביקורת. סיכון האשראי מנוהל באמצעות מגבלות ספציפיות שנקבעו לשלוחות. בקשות אשראי נדונות בוועדות האשראי הרלוונטיות 

על האשראי בשלוחות, לפי תכנית עבודה שנתית המאושרת על ידי הבנק, בהנהלת הבנק. האגף לבקרת סיכונים בבנק מבצע מעקב ובקרה 

ותוך הפעלת בקרים מקומיים, המדווחים באופן ישיר לאגף. סיכוני השוק בשלוחות מנוהלים באופן שוטף על ידי השלוחות, וכן על ידי סקטור 

כל שלוחה, וניטור המגבלות על ידי האגף לבקרת סיכונים. על ) VAR-ו PVעל מדדי ניהול סיכונים ( ניהול פיננסי, באמצעות הטלת מגבלות

 הסיכונים התפעוליים בשלוחות מנוטרים על ידי האגף לבקרת סיכונים והשלוחות מדווחות בפורמט אחיד על התממשות אירועים תפעוליים.

י סיכונים תפעוליים וציות בשלוחות, מבצעים סקרים חיצוניים, הכוללים סקר בחטיבה לבקרת סיכוניםאגף הציות והאגף לבקרת סיכונים 

מבוצעים על ידי חטיבת חשבונאות ודיווח כספי. סיכון מניעת הלבנת הון  )SOXבקרה ( אחר הטיפול בפערי הבקרה המתגלים. סקרי יםועוקב

מדיניות ונהלי עבודה לנושא  על ידי אגף הציות. על מנת לטפל בנושא הלבנת ההון ומימון טרור, נקבעו יםומימון טרור וכן סיכון הציות מנוהל

בשלוחות, נערכות השתלמויות לגורמים הרלוונטיים בשלוחות, מונה אחראי ייחודי לנושא בפעילות הבינלאומית, הוקם פורום למניעת הלבנת 

  מון טרור גלובאלי, ונרכשו מערכות טכנולוגיות לניטור הסיכון להלבנת הון.יהון ומ

ות בין המגזרים השונים. ניתוח התוצאות של המגזרים השונים להלן מתייחס בין היתר גם להשפעת שיוך תוצאות הפעילות הבינלאומית מפוצל

  הפעילות הבינלאומית למגזרים השונים, במקומות בהם השפעה זו מהותית.

  .להלן לפרטים נוספים בדבר ניהול הסיכונים בבנק הנובעים גם מהפעילות הבינלאומית, ראה פרק ניהול סיכונים
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  מודדות השלוחות בשוק תחרותי הת

שלוחות הבנק בחוץ לארץ מתחרות בבנקים המקומיים במדינותיהם, בבנקים הבינלאומיים, ובשלוחות הבנקים הישראלים בחוץ לארץ. 

התחרות מתמקדת ברמת השירות והשירותים הניתנים ללקוחות. לכל שלוחה של הפעילות הבינלאומית קהל יעד ייחודי. גורמי ההצלחה 

קריטיים מבוססים על מתן שירות גלובלי ברמה בינלאומית. השירות הניתן ללקוחות מבוסס על הבנת הצרכים האישיים ומתן מענה פרטני ה

  המבוסס על הכרה מעמיקה של השווקים המקומיים, ומציאת סל מוצרים מתאים. 

כוח אדם איכותי, בעל ניסיון רב בשוק הגלובלי, על מנת להתמודד עם התחרות הקיימת במגזר זה משקיע הבנק משאבים רבים בגיוס 

בהכשרה מקצועית של עובדיו, ובמכירת סל מוצרים איכותי ביחס למקובל בעולם. כמו כן מתמקד הבנק במתן שירות איכותי ובשמירה על קשר 

חות המגזר ובמאמצים לאיתור ולגיוס הדוק עם הלקוחות, בארגון כנסים מקצועיים ללקוחות נבחרים, בהשקת מוצרים ייעודיים וייחודיים ללקו

  לקוחות חדשים באופן שוטף.

  יעדים ואסטרטגיה עסקית 

הבנק פועל לפיתוח הפעילות בשלוחות הקיימות וליצירת קשרים אסטרטגיים עם גופים פיננסיים מרכזיים בבנקאות הבינלאומית ולעבודה 

ם לכל אחת מהשלוחות ואשר עונים על הצרכים המתחדשים עם השינויים משותפת עמם. כמו כן, נבחנות אפשרויות לבניית מוצרים המתאימי

  הטכנולוגיים, העסקיים והרגולאטורים, בכל שוק ושוק.

מידע זה הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד, והוא מתבסס על הנחות ועל תחזיות שונות שהיו בפני הנהלת הבנק, כמפורט להלן. המידע עשוי 

ת הבנק תמצא כי אין כדאיות בביצוע התכניות כאמור, או בשל שינויים העשויים לחול בגורמים משפיעים שונים שלא להתממש, במידה שהנהל

שאינם בשליטת הבנק בלבד. הגורמים המשפיעים כוללים תחזיות לעתיד בנושאים שונים הקשורים להתפתחות הכלכלית בארץ ובעולם, כולל 

לשוקי המטבע ושוקי ההון בעולם, לגורמים שונים נוספים המשפיעים על החשיפה לסיכונים  פוליטיים,-השפעת תנאים מקרו כלכליים וגיאו

פיננסיים, לאיתנותם הפיננסית של לקוחות, לחקיקה ולהוראות גורמי פיקוח בארץ ובעולם, להתנהגות המתחרים, להעדפות הציבור, להיבטים 

  אדם. הקשורים בתדמית הבנק, להתפתחויות טכנולוגיות ולנושאי כוח

תוצאות הפעילות הבינלאומית מפוצלות בין המגזרים השונים. ניתוח התוצאות של המגזרים השונים להלן מתייחס בין היתר גם להשפעת שיוך 

  הפעילות הבינלאומית למגזרים השונים, במקומות בהם השפעה זו מהותית.
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  נים בקבוצת הבנק (במיליוני שקלים חדשים):להלן פירוט השפעת הפעילות הבינלאומית על תוצאות מגזרי הפעילות השו

 2014שנת  

  

  משקי 

 בית

  בנקאות 

 פרטית

  בנקאות 

 עסקית

  ניהול 

 פיננסי 

  סך 

 הכל

 שקלים חדשים) יבמיליונסכומים מדווחים ( 

 139 27 54 53 5 נטו הכנסות ריבית,

 )3( )5( 2 - - הכנסות מימון שאינן מריבית

 60 2 7 50 1 עמלות והכנסות אחרות

 196 24 63 103 6 סך ההכנסות

 4 - - 4 - הקטנת הוצאות בגין הפסדי אשראי

 118 7 40 68 3 הוצאות תפעוליות ואחרות 

 74 17 23 31 3 רווח לפני מיסים 

 28 6 9 12 1 הפרשה למיסים על הרווח 

 46 11 14 19 2 רווח נקי

  

  

  

 2013שנת 

  

  משקי

 בית

  בנקאות

 פרטית

  בנקאות 

 סקיתע

  ניהול 

 פיננסי

  סך  

 הכל

 שקלים חדשים) במיליוניסכומים מדווחים ( 

 125 27 49 44 5 נטו הכנסות ריבית,

 10 1 8 1 - הכנסות מימון שאינן מריבית

 49 2 4 42 1 עמלות והכנסות אחרות

 184 30 61 87 6 סך ההכנסות

 )2( - - )2( - הקטנת הוצאות בגין הפסדי אשראי

 116 7 39 67 3 וליות ואחרות הוצאות תפע

 70 23 22 22 3 רווח לפני מיסים 

 22 8 7 7 - הפרשה למיסים על הרווח 

 48 15 15 15 3 רווח נקי
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  הון אנושי
  
  

  נתונים כלליים -כח אדם 

ת. מספרם של עובדי להלן נתונים בדבר מספר המועסקים, במונחים של משרה מלאה (כולל השפעת שעות נוספות) בבנק ובחברות המאוחדו

הבנק המוצג להלן כולל גם את מניינם של עובדים שאינם מועסקים על ידי הבנק, אלא הינם עובדים של חברות קשורות של הבנק, כולל עובדי 

  חברות שירותים המספקות את שירותי המיחשוב, השמירה והאבטחה לבנק: -שירותי אבטחה בע"מ טפחות ומזרחי חטיבת הטכנולוגיה 

  

  2014           

    חברות  חברות       

  סה"כ  מאוחדות  מאוחדות  סה"כ  סניפים    

  הקבוצה  בחו"ל  בארץ   הבנק  בחו"ל  בבנק  

  5,864  25  898  4,941  58  4,883  2014בדצמבר  31מספר מועסקים על בסיס משרה מלאה ליום

  5,820  26  900  4,894  57  4,837  מספר מועסקים על בסיס משרה מלאה לפי ממוצע חודשי
           

  

  

  2013           

    חברות  חברות       

  סה"כ  מאוחדות  מאוחדות  סה"כ  סניפים    

  הקבוצה  בחו"ל  בארץ   הבנק  בחו"ל  בבנק  

  5,805  26  918  4,861  56  4,805  2013בדצמבר  31מספר מועסקים על בסיס משרה מלאה ליום

  5,742  27  907  4,808  56  4,752  מספר מועסקים על בסיס משרה מלאה לפי ממוצע חודשי
           

  

  

  :)1(להלן התפלגות מספר המשרות בקבוצה על פי מגזרי הפעילות

  בדצמבר 31ליום      

  2013  2014     מגזר פעילות

  3,589 3,626     משקי בית

  156 123     בנקאות פרטית 

  913 991     עסקים קטנים

  298 256     בנקאות מסחרית 

  531 537     בנקאות עסקית 

  318 331     פיננסי      ניהול

  5,805 5,864     סך הכל

 כולל משרות עובדי מטה המועמסות באופן יחסי על המגזרים השונים.   )1(
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  ניהול המשאב האנושי

בכלל עובדי הבנק ומנהליו נדבך עיקרי בהגשמת האסטרטגיה העסקית ויעדי הגידול בהיקפי הפעילות וברווחיות. ניהול  הנהלת הבנק רואה

  ב האנושי בבנק מבוצע בשני מישורים: המשא

  האחד, הטיפול בפרט, משלב האיתור, דרך הטיפול השוטף, ועד שלב הפרישה. 

ארגונית בה שביעות   אגף משאבי אנוש פועל למיתוג הבנק כ"מקום עבודה מועדף" בעיני העובדים והמועמדים להצטרף אליו, מתוך תפיסה

טיפוח הקשר עם לעבוד בבנק שזורים זה בזה. כפועל יוצא, אגף משאבי אנוש מוביל תהליכים להרצון של לקוחות הבנק ועובדים השמחים 

, הוקרת גמלאי הבנק, פעילויות רווחה מםקידואו  םהצטיינותהוקרת עובדים בעת כגון: ציוני דרך במהלך חיי העובד, ממשקים עובדים בה

  יישום התפיסה הארגונית לטיפוח ההון האנושי בארגון.ן בני משפחתם, ופעילויות נוספות שמטרתלמגוונות לעובדים ו

  העוסק בפיתוח המשאב האנושי בבנק על היבטיו השונים.  ,פיתוח ארגוני והדרכהאגף השני, במישור 

הדרכתיות  ובשיפור מתמיד של כישוריהם המקצועיים והאישיים של עובדי הבנק ומנהליו. זאת באמצעות פעילויות  הבנק משקיע בפיתוח ההון האנושי

 במהלך חיי העובד בארגון, החל מכניסה לתפקיד, ודרך מסלולי קידום ופיתוח ומגוון תכניות הכשרה והדרכה במיומנויות בנקאיות, התנהגותיות

  כמו כן, הבנק מעודד השלמה והרחבה של ההשכלה האקדמית אצל עובדיו והרחבת אופקים באמצעות השתלמויות חיצוניות. וניהוליות.

 .שנהכל פיתוח ארגוני אחראי על ביצוע מהלך מקיף של הערכת עובדים ומשוב בבנק. כל עובדי ומנהלי הבנק מוערכים על ביצועיהם בהאגף ל

בה נידונים נושאים לשיפור ולשימור, יעדים לשנה הקרובה ואפשרויות להתפתחות  ,מסתיים בשיחת משוב בין העובד והמנהלההערכה תהליך 

  מקצועית של העובד. 

היחידה אחראית לפיתוח התקשורת הפנים ארגונית באמצעות העמקת והרחבת הערוצים להעברת מסרים וחשיפת הבנק בפני עובדיו,  ,מו כןכ

ובאמצעות "בינינו ברשת", מפגשי מנהלים בכירים עם עובדים במסגרת הקורסים, המבנה הארגוני באינטראנט, מפורטת של על ידי הצגה 

   לחשיפה של נושאים מקצועיים, יחידות ועובדי בנק במגוון כתבות.מביא ש   ניוזלטר חודשי,

אחראי הן להכשרה המקצועית והניהולית של עובדי הבנק והן לרענון ידע, כל זאת בהתאם לצורכי התפקידים. לשם  של הבנקמרכז ההדרכה 

לפערי , והיכרות ולמידה של מערכות הבנקהרגולציה, ללדרישות כך מרכז ההדרכה בונה תוכנית קורסים, ימי עיון והשתלמויות הנותנים מענה 

  בכישורים הניהוליים.ו הידע במקצועות הבנקאיים השונים,

כה הטמעת נמשמרכז ההדרכה את תפיסת "הבנקאות ההיברידית במשכנתאות", בקרב כלל מנהלי ובנקאי המשכנתאות. כמו כן הטמיע  2014בשנת 

  .הושם דגש על הטמעת רגולציות חדשות וקיימותם ועובדים במגזר הבנקאות המסחרית. במקביל, תפיסת "הבנקאות ההיברידית" בקרב מנהלי

  מותאמת.בניית תכנית הכשרה ול פערי ידע בתפקידים השוניםלאיתור  פועל ,2014, שהושק בשנת חדר כושר מקצועי - חכ"מפרויקט 

יחידות מובילי שינויים ארגוניים ואחראים על מקצועיות העובדים של תפיסת פיתוח המנהלים, הרואה במנהלי ה היישוםנמשך  2014בשנת 

  , והתקיימו עתודות לתפקידים עתידיים כמו "תכנית מטרה" לניהול בכיר, קורס ניהול מתקדם ועתודה לניהול.שלהם

ש התפיסה והטמעתה כחלק מגיבו .הוטמעה באמצעות תכנית "יוצרים שמחה במזרחי טפחות" האסטרטגיה השיווקיתתפיסת השרות בנושא 

התקיימו קבוצות דיון בהן נטלו חלק מאות ממנהלי ועובדי הבנק. תוצרי קבוצות הדיון שולבו בתכנית. לאחר גיבוש התכנית הודרכו כל עובדי 

י ל ידעהטמעתה כחלק מהתרבות הארגונית של הבנק. התכנית מלווה באופן מתמשך וומנהלי הבנק והתקיימו פעילויות שונות לביסוס התפיסה 

בקרב עובדי חושת השמחה העוקבים אחר התפתחות התכנית והטמעתה. חלק ניכר מתפיסה זו עוסק בחיזוק ת ,צוותי היגוי בתחומים שונים

 .פעילויות שונות להגברת השמחה בקרב העובדים 2014 שנתהבנק ולפיכך בוצעו ב
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והעובדים מתייחסים ללמידה כאל פעילות מתמשכת המתקיימת  מרכז ההדרכה המשיך ליישם את תפיסת ארגון לומד, שבמסגרתו המנהלים

גם בעמדת העבודה, באמצעות חומרי עזר המונגשים למנהלים ולעובדים בפורטל הלמידה של הבנק. למידה מתקיימת גם באמצעות מסרי 

  "בנק לומד".  מסגרת"הידעת" המופצים לכלל הבנק וב

מתקיים במרכז ההדרכה תהליך בדיקת אפקטיביות על בסיס קבוע הן לתכני למידה חדשים  לטובת שיפור המקצועיות וייעול תהליכי הלמידה

קורסים קיימים, תוך שימוש בתמהיל  16 קורסים וימי עיון חדשים ושופרו 19 פותחו במרכז ההדרכה 2014והן לתכני למידה קיימים. בשנת 

  שיטות למידה. 

  . 2013מיליוני שקלים חדשים בשנת  7לעומת קלים חדשים, מיליוני ש 9- בהסתכמו  2014הוצאות ההדרכה בשנת 

ימי  29,478ימי הדרכה, לעומת  31,365השתתפו כלל עובדי הבנק בהדרכות (פרונטליות ומתוקשבות) בהיקף כולל של  2014 שנת במהלך

  .2013הדרכה בשנת 

  

  יחסי עבודה קיבוציים

של עובדים בכירים כמפורט להלן) והם באים לידי ביטוי בארגוני עובדים המפורטים  יחסי העבודה בבנק הינם קיבוציים (למעט קבוצה מצומצמת

  להלן: 

ארגוני שנעשה בינו לבין הסתדרות הפועל המזרחי הוא א ארגון ותיק, אשר מכוח הסכם בין הוארגון עובדי בנק מזרחי טפחות בע"מ   .א

די הבנק לצורך עשיית הסכמים קיבוציים ויצוג עובדי הבנק (להלן: ידי ההסתדרות האמורה, לפעול כארגון היציג של עוב מורשה, על

  "ארגון העובדים").

(להלן: "ארגון  2005ידי מנהלי הסניפים והמחלקות בשנת הוקם על  ארגון המנהלים ומורשי החתימה בבנק מזרחי טפחות בע"מ  .ב

  דת מיקוח" לצורך ניהול משא ומתן וחתימת הסכמים. המנהלים"). האירגון הוכר על ידי הבנק ועל ידי ארגון עובדי הבנק כ"יחי

חטיבת הארגון המוסמך לחתום בצירוף הסתדרות המעו"ף בשם עובדי  - של בנק מזרחי טפחות בע"מ חטיבת הטכנולוגיהועד עובדי   ג.

חלים על עובדי על ההסכמים הקיבוציים ה בת בבעלות ושליטה מלאים של הבנק, השל בנק מזרחי טפחות בע"מ, חבר הטכנולוגיה

 המועסקים בהסכמים אישיים). הטכנולוגיהחטיבת החברה (למעט עובדי 

  .יהב על הסכמים קיבוציים החלים על עובדי יהבבנק לחתום בשם עובדי  המוסמכת -עובדי בנק יהב נציגות   ד.

  ידי ארגון העובדים-תנאי העבודה לעובדים המיוצגים על
  

  כללי

כמים קיבוציים, המכונים כולם יחד "חוקת העבודה". חוקת העבודה מציבה את המסגרת הכללית של תנאי העבודה מעוגנים בשורת הס

  התקשרות העובדים עם הבנק, ומסדירה את תנאי העבודה הבסיסיים. בנוסף, נחתמים, מעת לעת, במסגרת החוקה הסכמי שכר.

  התקבל בבנק פסק בוררות בנושא תשלום דמי הבראה. 2014בפברואר  20ביום 

(זאת, כל עוד לא סוכם  2008, תעריף יום הבראה יקבע לפי מתכונת החישוב שהייתה נהוגה עד שנת 2014פסק הבוררות קבע כי החל משנת 

 .2009 -  2013 לשנים , הפרשי דמי הבראה2009כי הבנק ישלם לעובדים ולעובדים שפרשו משנת  ,אחרת בין הצדדים). עוד קבע פסק הבוררות

לפסק הבורר  הפרשי ההבראה בהתאם ופרשו לעובדים תנאים סוציאליים על פי הנהוג בבנק, בתוספת ריבית והפרשי הצמדה.על הפרשים אלו י

  .2014שולמו במהלך שנת 
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  הסכמי שכר 

על כל עובדי הבנק למעט  . הסכם זה חל2004בדצמבר  31ואשר תוקפו היה עד יום  2002-2004נחתם הסכם שכר לשנים  2003בדצמבר 

  .2005בינואר  1היו עובדי בנק טפחות לשעבר, אשר מוזג עם ולתוך הבנק ביום  2004בדצמבר  31מביניהם אשר ביום  אלו

עובדי  2004בדצמבר  31למי שהיו ביום  2005במרץ  31ועד יום  2004באפריל  1נחתם הסכם שכר לתקופה שמיום  2006בינואר  18ביום 

  בנק טפחות והפכו להיות עובדי הבנק.

בהתאמה, נחתמו הסכמים בעניין המרת שכרם של מי שהיו המנהלים והעובדים בטפחות,  2006בינואר  23וביום  2005בדצמבר  21ום בי

  מזרחי והחלת חוקת העבודה על אותם עובדים (להלן: "הסכמי המרת השכר"). בנק לשיטת השכר ב

במרץ  31יום  ות, ואשר לגביהם נחתם הסכם שכר לתקופה שעדטרם נחתם הסכם שכר (למעט עם מי שהיו עובדי טפח 2014-2005לשנים 

  ). הבנק עורך, במידת הצורך, הפרשות מתאימות בגין השנים שלגביהן לא נחתמו הסכמי שכר.2005

  אופן עדכון שכר

פרק הסכמי ראה  ,בין הבנקעדכון שכרם של רוב עובדי הבנק (למעט מספר מצומצם של עובדים המועסקים על פי תנאי חוזים אישיים שנחתמו בינם ל

  עבודה אישיים להלן) נעשה, בנוסף על עדכוני תוספות היוקר במשק, בהתבסס על שלושה רכיבים עיקריים:

רכיבים המתעדכנים באופן קבוע בשיעורים ובאופן שנקבעים מעת לעת, במשא ומתן על הסכמי העבודה. הרכיב העיקרי בין אלה הוא   א.

נות במסגרת זו תוספות אחרות הנגזרות משכר היסוד, שהעיקרית בהן היא תוספת ותק, המתעדכנת מתעדכ ,כן וכמ .ודשכר היס

לשנה (משכר היסוד)  4%לתוספת של  . תוספת הותק, מגיעה עדבתחילת כל שנה בשיעור הולך ועולה ככל שהותק של העובד גבוה יותר

  .בבנק שנות עבודה 26-לעובד בעל ותק של למעלה מ

  עדכנים על בסיס שינויים במדד המחירים לצרכן.רכיבים המת  ב.

  רכיבים הצמודים לשינויים בתעריפים חיצוניים.  ג.

כל הרכיבים המנויים לעיל חלים באופן אחיד על כלל העובדים שתנאי העסקתם כפופים לחוקת העבודה ולהסכמי השכר הנחתמים בין הבנק 

קריטריונים שאינם צמודי מדד, וכן מתן תוספת ותק אוטומטית כאמור לעיל, יוצרים לבין ארגוני העובדים. עדכונו של חלק מהשכר על בסיס 

מצב בו שיעור עליית השכר הריאלית בבנק הינו גבוה יותר ככל ששיעור האינפלציה קטן. במציאות של אינפלציה חד ספרתית נמוכה, מביאים 

  ר. גורמים אלה לעלייה בשכר הריאלי, וזאת אף בהעדר עדכון להסכם השכ

  

  תשלומים מיוחדים

בנוסף לרכיבי שכר שוטפים, משלם הבנק לעובדיו, בהתאם לקבוע בחוקת העבודה, מענק חד פעמי בהגיעם לשלוש עשרה ולשמונה עשרה 

שנות ותק. בדוחות הכספיים של הבנק נערכה הפרשה בגין חבויות אלה, על פי חישוב אקטוארי המבוסס על ניסיון העבר וההסתברות כי 

  יך הקובע יהיה עדיין העובד מועסק בבנק.בתאר

 בבנק נהוגים גם כלי תגמול אינדיבידואליים, באמצעותם מיושם התגמול האישי של כל עובד ועובד. כלי תגמול אלה הינם סלקטיביים, ומבוססים

קידום האישי נעשה בעיקר על הערכות ספציפיות של המנהלים הישירים של עובדי הבנק במגזרים השונים בדבר תפקודו של כל עובד. ה

באמצעות קידום בדרגות, ביחס אליו מתקבלות החלטות בהנהלת הבנק מדי שנה, וכן ברכיב הבונוס (מענק). החלטות הנוגעות להיקף הקידום 

חיותו האישי והבונוס אינן נגזרות מהוראות הסכמי העבודה, אלא מושפעות מהערכה אינדיבידואלית של ביצועי העובד וממצב הבנק ורוו

  בתקופה הרלוונטית.
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  הסדרי פנסיה וגמל

דים, התחייבויות הבנק לתשלום פנסיה ופיצויי פרישה בגין מי שהיו עובדי הבנק ערב המיזוג עם טפחות מכוסות על ידי הפקדות שוטפות על שם העוב  א.

בר, משחררים את הבנק מהחבות לשלם פיצויי פיטורים לקופות פנסיה, גמל ופיצויים. הפקדות אלה, וכן סכומים עתיים וסכום חד פעמי שהופקד בע

  לדוחות הכספיים. 16על פי החוק לאותם עובדים. לפרטים נוספים, ראה ביאור 

, העמיד הבנק לרשות העובדים הלוואות לתקופות ארוכות, 1993בדצמבר  30בהתאם להסכם העבודה שנחתם בין הבנק ועובדיו ביום   ב.

פים ראה ביאור של זכויות פנסיה מקרנות פנסיה מסוימות, איתן התקשר הבנק בקשר לכך. לפרטים נוסלמימון רכישה רטרואקטיבית 

  לדוחות הכספיים. 16ד.19

 התחייבויות הבנק לתשלום פנסיה ופיצויי פרישה בגין מי שהיו עובדי בנק טפחות ערב המיזוג עם טפחות מכוסות על ידי הפקדות שוטפות על שם  ג.

ופיצויי פרישה  פנסיה, גמל ופיצויים והפקדות חד פעמיות. הפקדות אלו משחררות את הבנק מהתחייבויותיו לתשלום פנסיההעובדים, לקופות 

, לגבי מי שהיו עובדי טפחות ערב המיזוג, ואשר נכללו בהסכם המרת השכר לעובדים. בגין חבותו עד ליום 2006בפברואר  1בגין התקופה שמיום 

בנק את הסכומים הנדרשים לכיסוי החבות באמצעות הפקדה לקופות פנסיה ולקופות גמל. לפרטים נוספים, בין , השלים ה2006בפברואר  1

  לדוחות הכספיים. 16בעניין התחייבויות מיוחדות בגין פרישת עובדים בבנק או בבנק טפחות לשעבר, ראה ביאור  ,היתר

  הסכם קיבוצי מיוחד   

ים והבנק על הסכם לסיום סכסוך עבודה שהוכרז על רקע המיזוג עם בנק טפחות (להלן: "הסכם חתמו ארגון העובד 2006באפריל  11ביום 

 ,(להלן: "תקופת ההסכם הקיבוצי המיוחד"). בין היתר 2010בדצמבר  31בתוקף עד ליום  יוקיבוצי מיוחד"). הוראות ההסכם הקיבוצי המיוחד ה

חלוקות על ידי מנגנונים שנקבעו, ואשר תכליתם למנוע את השבתת הפעילות בבנק נקבע, כי בתקופת ההסכם הקיבוצי המיוחד ייושבו כל המ

ואת הפנייה לערכאות, למעט במקרים חריגים אשר נקבעו בהסכם (כגון במקרה של השבתת המשק כולו). לפיכך, לאורך תקופת ההסכם 

ק. עקב החתימה על ההסכם משכו הצדדים בהסכמה אשר הארגון התחייב, שלא ישבית את הפעילות בבנכהקיבוצי ישמר "שקט תעשייתי", 

  את ההליכים המשפטיים שהיו תלויים ועומדים ביניהם.

נקבע, בין היתר, כי עובדי הבנק יוכלו לבחור אם להשתייך לארגון העובדים או לא להשתייך אליו. יובהר כי לסיום סכסוך העבודה בהסכם 

בדים חלים גם על אותם עובדים שאינם חברים בארגון. עוד בהסכם הקיבוצי, הוגדלה ההסכמים הקיבוציים אשר הבנק חותם עם ארגון העו

מכסת העובדים אשר יועסקו בהסכם אישי. בנוסף, במסגרת ההסכם הקיבוצי המיוחד, הסכימו הצדדים על הקמת יחידת מיקוח למנהלים, 

  המנהלים לבין הבנק ראה  להלן). (להסכם בין ארגוןהבנק כהגדרתם בהסכם,  לצד יחידת המיקוח של כלל עובדי 

שנים  5- ב 2006שנת נחתם הסכם קיבוצי מיוחד עם ארגון העובדים, לפיו הוארך ההסכם הקיבוצי המיוחד שנחתם ב 2009בספטמבר  16ביום 

  .2009באוקטובר  19. ההסכם אושר בדירקטוריון הבנק ביום 2015בדצמבר  31ועד יום  2011בינואר  1נוספות, החל מיום 

  ההסכם, כפי שהיו גם בהסכם הקודם: עיקרילהלן 

  2015בדצמבר  31הארכת תוקף "חוקת העבודה" עד יום.  

  שמירת שקט תעשייתי מוחלט בתקופת ההסכם. ההתחייבות לשקט תעשייתי לא תחול במצבים של סכסוך עבודה של כלל העובדים

 בישראל בענף הבנקים.

  ומתן, גישור, בוררות.קביעת מנגנונים ליישוב חילוקי דעות: משא 

  התחייבות הבנק שלא לפטר בפיטורים כלכליים עובדים קבועים בתקופת ההסכם. ההתחייבות לא חלה על פיטורים אינדיבידואלים בשל

 טורים.משמעת, אי התאמה או שינויים רגולעבירות 

  ה זכות וטו על כל בקשה ספציפית . להנהל2011עובדים בתקופת ההסכם, החל משנת  200הנהגת תכנית לפרישה מרצון של עד

 לפרישה מרצון, ללא צורך בנימוק.

  2011עובדים קבועים בגין אי התאמה בתקופת ההסכם, החל משנת  50מתן אפשרות להנהלה לפטר עד. 

ת של שנערכה בהתאם להוראות המפקח על הבנקים, לכיסוי עלויות צפויות לפרישה מוקדמ אקטואריתהדוחות הכספיים כוללים הפרשה   

 .לדוחות הכספיים 16לפרטים, ראה ביאור  .כלל עובדי הבנק
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  ידי ארגון המנהלים ומורשי החתימה תנאי העבודה לעובדים המיוצגים על
  

  הסכמי שכר -כללי 

יחד , חתמו ארגון המנהלים והבנק על הסכם קיבוצי מיוחד, בו אישררו הבנק וארגון המנהלים את האמנה (אשר ב2006באפריל  10ביום   א.

עם ההסכם, כמו גם הסכמים קודמים בין הצדדים, יקראו להלן: "חוקת המנהלים"), בה הכיר הבנק בארגון המנהלים כיחידת מיקוח 

ובמסגרתה נקבעו עקרונות לפיהם יפעל הבנק לקידום דרג מנהלי הבנק. במסגרת חוקת המנהלים נקבעו, בין היתר, מנגנוני יישוב 

הבנק התחייב,  .בלה בדבר כמות המנהלים אשר יועסקו בהתאם לחוזה אישי ואופן מימון ארגון המנהליםסכסוכים באמצעות בוררות, הג

 כי הסכמי השכר ותנאי העבודה של חברי ארגון המנהלים יקבעו במשא ומתן עם הארגון, אם כי נשארת הזכות לארגון, כל עוד לא נחתם

  רגון העובדים, במקום לנהל משא ומתן עם הבנק או להמשיכו.הסכם שכר בין הבנק לבינו, לאמץ הסכם שכר שנעשה עם א

, וכי אם לא יבטל אותה הארגון עד חודש ימים קודם 2008בספטמבר  19תהיה בתוקף עד יום ן קבעו הצדדים, כי חוקת המנהלים כמו כ

הצדדים  , זולת אם הודיע אחדפעם כלומאותו מועד ואילך לתקופה של שנתיים  2011ספטמבר ב 19כן, יוארך תוקף החוקה עד יום ל

בדצמבר  31בכתב על ביטולה, הכל בהתאם למנגנון המפורט בחוקת המנהלים. לפרטים בדבר הארכת תוקף חוקת המנהלים עד יום 

  , ראה סעיף ד' להלן.2015

המנהלים ההסכמים  מכוח האמנה וההסכם הקיבוצי לאישרור האמנה שנחתמו בין הבנק לבין ארגון המנהלים (ראה להלן) חלים על  ב.

, וכן כל ההסכמים אשר נחתמו ויחתמו בין הבנק לבין ארגון 2005בספטמבר  19הקיבוציים שנחתמו בין הבנק לארגון העובדים, עד יום 

  ואילך. 2005בספטמבר  19המנהלים מיום 

צדדים על אופן העלאת שכר בו הסכימו ה 2005-2007חתמו ארגון המנהלים והבנק על הסכם שכר לשנים  2007במרץ  22ביום   ג.

פעמי לכל מנהל. כמו כן נקבע, כי חוקת העבודה  גובה דמי הניהול ועל מתן מענק חדהמנהלים בצורה שנתית, תשלום תוספת הותק, 

, וכי כל עוד חוקת העבודה בתוקף, לא יפוטר בפיטורים כלכליים אף מנהל מבין 2011בספטמבר  19למנהלים תהיה בתוקף עד ליום 

ת ידואלים (מסיבות של עבירות משמעב), למעט במקרה של פיטורים אינדיהבנק הקבועים (כמשמעו בחוקת העבודה למנהלים מנהלי

מנהלים בגין אי התאמה, או פיטורים אשר ינבעו משינויים רגולטורים, אשר לא היו ידועים לצדדים  8-ו/או אי התאמה), אך לא יותר מ

 פיטורים כלכליים כאמור לעיל.-ה של חוקת העבודה תסתיים ההתחייבות לאיבעת חתימת ההסכם. בתום תקופת תוקפ

תוספת , 2009-2014, בשנים נהלים המאפשר למנהלים לבחור לקבלנחתם הסכם קיבוצי מיוחד עם ארגון המ 2008באוגוסט  19ביום   ד.

כמו כן, הוארך במסגרת ההסכם תוקף ותק במתכונת חדשה, המתעדכנת על פי מדדי הצלחה בעבודה והתשואה על ההון של הבנק. 

, תוך התחייבות הארגון לשקט תעשייתי מלא עד מועד זה, למעט במקרה של מיזוג 2015בדצמבר  31חוקת העבודה למנהלים עד יום 

  פעילותו של הבנק בתוך בנק אחר במהלך תקופת ההסכם.

 2014. ההסכם כולל, בעיקרו, הרחבה הדרגתית המתפרסת עד יולי 2008-2010נחתם הסכם שכר עם ארגון המנהלים לשנים  2009במרץ  5ביום   ה.

  של הבסיס להפרשות לקרן השתלמות, וכן פריסה של תשלומים שנתיים מסויימים לתשלומים חודשיים.

   .2011-2012נחתם הסכם שכר עם ארגון המנהלים לשנים  2012בפברואר  29ביום   ו.

ההסכם כולל בעיקרו הרחבה הדרגתית של דמי הניהול  .2013-2017רגון המנהלים לשנים א נחתם הסכם שכר עם 2014ביוני  16ביום   ז.

, הפרשת דמי ההבראה לקרן השתלמות, המחירים לצרכן , הצמדת תעריף ההבראה למדד2014-2017לשנה עבור השנים  2%-ב

  .2017בדצמבר  31הארכת תוקף ההסכמים בנושאים אחרים ושקט תעשייתי עד ליום 
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  פנסיה וגמל הסדרי

ידי  ב המיזוג עם בנק טפחות מכוסות עלהתחייבויות הבנק לתשלום פנסיה ופיצויי פרישה בגין המנהלים שהיו עובדי בנק המזרחי ער  א.

  הפקדות שוטפות על שם העובדים לקופות פנסיה, גמל ופיצויים וחל כל האמור לגבי ארגון העובדים כמתואר לעיל.

  

ידי הפקדות  טפחות ערב מיזוג טפחות מכוסות עלם פנסיה ופיצויי פרישה בגין המנהלים שהיו עובדי בנק התחייבויות הבנק לתשלו  ב.

שוטפות על שם העובדים לקופות פנסיה, גמל, פיצויים והפקדות חד פעמיות. הפקדות אלו משחררות את הבנק מהתחייבויותיו לתשלום 

, 2006בינואר  1, לגבי מי שהיו מנהלים באותו יום. בגין חבותו עד ליום 2006בינואר  1פנסיה ופיצויי פרישה בגין התקופה שמיום 

  השלים הבנק את הסכומים הנדרשים לכיסויה באמצעות הפקדה לקופות פנסיה ולקופות גמל.

  חטיבת הטכנולוגיה של מזרחי טפחות בע"מתנאי עבודה לעובדי 
  

ובשורה של הסכמים שנחתמו בין ועד עובדי  1989העבודה שנחתמה בשנת מוסדרים בחוקת חטיבת הטכנולוגיה תנאי ההעסקה של עובדי 

  במהלך השנים, אשר עיקריהם מובאים להלן: הטכנולוגיה  לחטיבת ,וההסתדרותחטיבת הטכנולוגיה 

הבנק נקבע על פי מודל הצמדה לתוספות השכר ולשינויים בהפרשות שניתנים לעובדי חטיבת הטכנולוגיה עידכון שכרם של עובדי   א.

חטיבת (החברה האם). במידה שלגבי שנה מסוימת לא נחתם הסכם שכר בבנק, עד לסוף חודש מרץ של השנה העוקבת, יזכו עובדי 

למקדמה אשר תחושב על פי מנגנון עליו הוסכם אשר יהיה נתון לביקורת של מומחים חיצוניים. יתרת התוספת תחושב גם הטכנולוגיה 

ך לאחר החתימה על הסכם השכר בבנק. כמו כן נקבע, כי אם במסגרת הסכם השכר בבנק תיכלל תוספת היא על פי מנגנון מוסכם בסמו

באשר לתוספת  עובדי החטיבהחדשה ו/או רכיב שכר חדש, שלא נכללו במודל ההצמדה האמור לעיל, יתקיים משא ומתן עם נציגות 

  חטיבת הטכנולוגיה.שתינתן לעובדי 

עם ספקים חיצוניים המעמידים חטיבת הטכנולוגיה סימלית לעובדים קבלניים במסגרת התקשרות חוקת העבודה קובעת מכסה מק  ב.

. בהקשר זה יצויין, כי בעבר התגלעו חילוקי דעות בין חטיבת הטכנולוגיהתחת ניהולה המקצועי של  חטיבת הטכנולוגיהעובדים לרשות 

 29בדים הקבלניים וביצוע פרויקטים בשיטה של מיקור חוץ, וביום לבין ועד העובדים, בעניין מכסת העו חטיבת הטכנולוגיההנהלת 

חתמו הצדדים על הסכם לסיום סכסוך העבודה, בו  2004במרץ  31. ביום חטיבת הטכנולוגיה, הוכרז סכסוך עבודה ב2003בדצמבר 

. עם זאת, הצדדים הסכימו כי ההסכם עם ספקים חיצוניים ובחוזי מיקור חוץ חטיבת הטכנולוגיהנקבעו תנאים מסויימים ביחס להתקשרות 

  האמור אינו ממצה את המחלוקות בעניין מיקור חוץ וכי כל צד שומר לעצמו את מלוא הזכויות והטענות בנושא זה. 

ל , לתשלום פנסיה ופיצויי פיטורים לעובדיה, למעט קבוצה מצומצמת שחטיבת הטכנולוגיהבדומה לעובדי הבנק מכוסות התחייבויות   ג.

ידי הפקדות שוטפות על שם העובדים לקופות פנסיה, גמל ופיצויים בהתאם למפורט בהסכם  ם לגביהם נערכה הפרשה, עלעובדי

 הקיבוצי החל על עובדים אלו.

כנית קובעת וכנית לפרישה מרצון. התולבין ועד העובדים הסכם קיבוצי הכולל ת חטיבת הטכנולוגיהנחתם בין הנהלת  2007בינואר  11ביום   ד.

שנה והם מבוטחים בביטוח מנהלים או בקרן פנסיה צוברת, או  55רישה במסלול פנסיה מוקדמת לעובדים אשר במועד הפרישה ימלאו להם פ

חטיבת מסלול פיצויים מוגדלים לעובדים אחרים. ההחלטה הסופית על אישור או דחייה של בקשה לפרישה מרצון היא בידי המנהל הכללי של 

  בשנה נוספת. 2008בפברואר  19הוארך ביום  . הסכם זההטכנולוגיה

והבנק על הסכם קיבוצי מיוחד, בו נקבעו  חטיבת הטכנולוגיה, חתמו ארגון העובדים, ארגון המנהלים, ועד עובדי 2007במרץ  8ביום   ה.

ם נקבע אופן . במסגרת ההסכחטיבת הטכנולוגיההתנאים לשילוב עובדי המחשב של טפחות (למעט קבוצה מצומצמת של עובדים) ב

ההסכמים . בהתאם להסכם, חטיבת הטכנולוגיההמרת תנאיהם של עובדי המחשב של טפחות לשעבר והתאמתם לתנאים הנהוגים ב



97 

, וכן כל הסכם קיבוצי 1989משנת  חטיבת הטכנולוגיה, לרבות תשתית חוקת העבודה בחטיבת הטכנולוגיההקיבוציים החלים על עובדי 

 די טפחות שנקלטו.חדש שייחתם, יחולו על עוב

. העילות העיקריות לסכסוך הן דרישת חטיבת הטכנולוגיההוכרז סכסוך עבודה בין הסתדרות המעו"ף לבין  2010באוקטובר  21ביום   ו.

, דרישתם לרענון מודל הצמדת השכר וכן שינויים אירגוניים שמבצעת 2009עד  2005העובדים לחתימה על הסכמי שכר בעבור השנים 

  אשר, לטענת העובדים, מהווים משום פגיעה בזכויותיהם.ההנהלה, ו

  לשבות מיידית. חטיבת הטכנולוגיהלא נחתם הסכם, רשאים עובדי  2010בנובמבר  7על פי הנחיית הסתדרות המעו"ף, הואיל ועד ליום   

בלוד,  )מט"לז הטכנולוגי לוגיסטי (מרכלא יעברו לעבוד ב חטיבת הטכנולוגיהעובדי  כי מסר הבנק לנציגות העובדים 2012בינואר  2ביום   .ז

ההודעה נמסרה לנציגות העובדים וכי המתקן יוכשר בקצב מואץ כאתר המחשבים העיקרי של הבנק, בסטנדרט המותאם לשעת חירום. 

  והסתדרות המעו"ף.

ועד עובדי החטיבה  נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין הנהלת חטיבת הטכנולוגיה של מזרחי טפחות בע"מ לבין 2013בנובמבר  27ביום   .ח

 שבגינה הוכרז אחד מסכסוכי העבודה בין הצדדים. ,וההסתדרות, בו סוכם התהליך להסדרת המחלוקת בנושא עובדי הקבלן

, סוכם גם מהלך העברת מרכז המחשוב של הבנק ממיקומו הנוכחי למתקן מט"ל בלוד 2013בנובמבר  27במסגרת ההסכם מיום   .ט

 כחי למתקן ממוגן ברמת גן.ממיקומו הנו DRP-והעברת מתקן ה

נחתם הסדר קיבוצי בין הנהלת חטיבת הטכנולוגיה של מזרחי טפחות בע"מ לבין ועד עובדי החברה בו סוכם על  2014באפריל  30ביום   .י

 צי.אשר יעוגן במסגרת הסכם קיבו  הסדרת מנגנון קידום שכר העובדים וכן הסכם עקרוני בדבר העסקת סטודנטים והפסקת סכסוכי עבודה, 
 

נחתם הסכם קיבוצי בין הנהלת חטיבת הטכנולוגיה של מזרחי טפחות בע"מ לבין ועד עובדי החברה וההסתדרות בו  2014ביוני  2ביום   .יא

 סוכם כדקלמן:

 והסרת  מרבית העיצומים. 2010באוקטובר  21סיום סכסוך העבודה ושביתה שהוכרז על ידי ההסתדרות מיום  -

 כולל הסדרי תשלומי ההפרשים. 2005-2007שניתן למה שהיה אמור להינתן) בגין השנים  סוכמו העלאות שכר (הפרש בין מה -

 הושלמו. 2008-2012שכר בגין השנים הסוכם כי העלאות  -

 סוכם על העסקת סטודנטים בחוזה מיוחד שלא במסגרת ההסכם הקיבוצי. -

 סוכם על תוכנית פרישה מרצון שתושק על פי החלטת ההנהלה. -
 

ועד עובדי החברה וההסתדרות בו מ לבין נחתם הסכם קיבוצי בין הנהלת חטיבת הטכנולוגיה של מזרחי טפחות בע" 2015במרץ  2ביום   .יב

 סוכם כדלקמן:

בזאת הסתיימו כל  סכסוכי  .הסרת כל העיצומיםו 2012בינואר  26סיום סכסוך העבודה והשביתה שהוכרז על ידי ההסתדרות מיום  -

 העבודה בחברה.

 חוץ.הסדרת נושא עובדי  -

 הסדרת תקופת נסיון במסלול קביעות.  -
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  הסכמי עבודה אישיים

נקבע כי הבנק יהיה רשאי להתקשר בחוזי עבודה אישיים עם עובדים בכירים  2006- ו 2003, 1998, 1995בבנק בשנים  בהסכמי עבודה אשר נחתמו

דים הבכירים, המועסקים על פי חוזים אישיים, זכאים, במקרה בו כמפורט בהסכמים, וכן מספר חוזי עבודה אישיים עם בעלי תפקידים. חלק מן העוב

תופסק עבודתם על ידי הבנק, למענקי פרישה המבוססים על תקופת עבודתם בבנק, זאת בנוסף לסכומים ולזכויות האחרות שנצברו לזכותם בקופות 

לדוחות  16ות הכספיים. לפרטים נוספים, ראה ביאור בדוחהשונות. בגין סכומי מענקי הפרישה שנצברו עד לתאריך המאזן, נערכו הפרשות 

  הכספיים.

  

  עובדי בנק יהב

  הסכמי עבודה  -כללי 

, הסכם זה 2013תנאי העבודה של עובדי יהב מעוגנים בהסכמים קיבוציים ובחוזים אישיים. הסכם קיבוצי מיוחד נחתם בחודש ספטמבר 

  .2013-2016מסדיר את תנאי העבודה ושכר העובדים לשנים 

  

 ופנסיה פיטורין פיצויי

 העובדים שם על השכר לפנסיה בסיס על שוטפות הפקדות באמצעות בעיקר מכוסה פיטורין או פרישה פיצויי לשלם יהב בנק התחייבות

 במספר מוכפלת העובדים של האחרונה המשכורת ההפרש שבין את לפיצויים הזכאים לעובדים להשלים נוהג הבנק מוכרות. גמל בקופות

 .בקופות האמורות לזכותם שנצבר הסכום העבודה לבין תשנו

יהב להעביר לבעלותם עם סיום עבודתם מכל סיבה את מרכיב פיצויי הפיטורין שבקופות גמל מוכרות  בנק ביחס לחלק קטן מעובדיו, התחייב

ת האחרונה של העובדים מוכפלת במספר לחוק פיצויי פיטורין). לעובדים אלה לא נדרש יהב להשלים את ההפרש שבין המשכור 14(לפי סעיף 

  בקופות האמורות. העבודה, לבין הסכום שנצבר לזכותם שנות

 האחרונה, המוכפלת על משכורתם נוסף הפנסיה, בקופת שנצבר הפיצויים מרכיב את פרישתם עם לשחרר הבנק התחייב בכירים למנהלים

ידי  על סיום לידי עבודתם תובא בו במקרה הסתגלות תקופת בכירים במשךלמנהלים  שכר העבודה. כמו כן, התחייב יהב לשלם שנות במספר

  בגין מחויבויות אלה, נכללה הפרשה נאותה בדוחות הכספיים. הבנק.

לשני מנהלים בכירים אשר פרשו מעבודתם ביהב התחייב יהב לשלם תשלום חודשי עד הגיעם לגיל פרישה, התשלום יוצמד לשינויים בשכר 

  . בדוחות הכספיים נכללה הפרשה נאותה המחושבת על סמך הערכה אקטוארית.בנק יהבהמנהל הכללי של 

  

 נוצלו שלא מחלה ימי פדיון

 מתאימה שחושבה בספריו הפרשה כלל בנק יהב נוצלו. שלא מחלה ימי של חלקי לפדיון העבודה הסכם לפי זכאים לפנסיה הפורשים עובדים

  .אקטוארית הערכה סמך על

  

 יובל מענק

 ולשי יובל למענק הפרשה יצר בנק יהב .לחג לשי זכאים הבנק יובל, וגמלאי למענק בבנק, עבודה שנות 25-ל הגיעם עם זכאים, יהבבנק  עובדי

  .אקטוארית הערכה סמך על לגמלאים לחג
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  מדיניות התגמול של הבנק 
  
  

  מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה

בעקבות כניסת  .שא מדיניות תגמול בתאגיד בנקאיבנו 301Aים את הוראת ניהול בנקאי תקין פרסם המפקח על הבנק 2013בנובמבר  19ביום 

מדיניות התגמול לנושאי המשרה אשר אושרה קוח על הבנקים, פעל הבנק לעדכון ההוראה לתוקף, ובהמשך לדיונים שקיים הבנק עם הפי

  "מדיניות התגמול המקורית"). -הלן (ל 2013באוגוסט  27באסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק ביום 

 4החליטה ועדת התגמול, להמליץ לדירקטוריון הבנק לאשר עדכון למדיניות התגמול המקורית. ביום  2014באפריל  29בהתאם לאמור, ביום 

אי משרה באסיפה אושרה מדיניות התגמול המעודכנת לנוש 2014ביוני  10אישר דירקטוריון הבנק את המדיניות כאמור וביום  2014במאי 

  הכללית של בעלי המניות של הבנק.

מדיניות התגמול המעודכנת משלבת את הוראות חוק החברות והוראות המפקח על הבנקים בנושא תגמול, עם העקרונות הרוחביים 

יתר, לתכנית שדירקטוריון הבנק, לאחר המלצת ועדת התגמול, ראה לנכון לאמץ בעניין תגמול נושאי משרה בבנק, בשים לב, בין ה

 האסטרטגית של הבנק ולתנאי ההעסקה הנהוגים כיום בבנק לנושאי משרה. 

חבילת התגמול לנושאי משרה שאינם דירקטורים תכלול שני מרכיבים עיקריים: משכורת חודשית (ורכיבים נלווים), ותגמול משתנה מותנה 

שויה לכלול חבילת התגמול תגמולים בקשר עם פרישה. התגמול לטווח ע ,כןכמו ביצועים אשר יכלול מענק כספי ותגמול הוני לטווח ארוך. 

נושא המשרה לבין הבנק, ולחזק את הקשר בין  ןעדים לקדם את זהות האינטרסים שביבינוני (מענקים שנתיים), וכן התגמול לטווח ארוך מיו

 שא המשרה, תוך התאמה לפרופיל הסיכון של הבנק.ביצועי הבנק בכללותו ותרומתו של נושא המשרה להשגת הביצועים האמורים לתגמול נו

. כמו כן, קבע דירקטוריון אחוזים מהתגמול הקבוע 100כנדרש בהוראות בנק ישראל בנושא תגמול, התגמול המשתנה המירבי לא יעלה על 

 אחוזים מהתגמול הקבוע. 77הבנק כי התגמול המשתנה המירבי לנושאי משרה שהינם שומרי סף, לא יעלה על 

  
  נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון הבנק לאישור מדיניות התגמול המעודכנת היו כמפורט להלן:

 .A301מדיניות התגמול המעודכנת תואמת את הוראה  -

מדיניות התגמול המעודכנת תואמת את הוראות החוק ונותנת כלים להנהלת הבנק לגיוס ושימור נושאי משרה בעלי כישורים הולמים לבנק, לאור  - 

 שתנאי התגמול לנושאי המשרה מהווים תמריץ נאות הן למכהנים בתפקיד והן למועמדים עתידיים לתפקידים בכירים בבנק.כך 

בעת קביעת מדיניות התגמול המעודכנת בחנו ועדת התגמול והדירקטוריון את המצב הקיים בבנק וכן, תגמול לנושאי משרה בבנקים  -

 הגדולים האחרים.

 לתפקידם של נושאי המשרה, בהבחנה בין נושאי משרה שהינם שומרי סף לבין נושאי משרה אחרים. הרכב התגמול נקבע בהתאם -

הרכיבים המשתנים במדיניות התגמול המעודכנת, לרבות אופן קביעתם ושיעורם ביחס לרכיב הקבוע, נבחנו בשים לב לתרומת נושא המשרה  - 

 ת רווחיו, בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידם של נושאי המשרה.להשגת יעדי הבנק בהתחשב בתכנית האסטרטגית של הבנק ולהשא

מדיניות התגמול המעודכנת נותנת בידי הנהלת הבנק מתחם שיקול דעת סביר בבואה לקבוע את תנאי התגמול של נושאי המשרה. היחס  -

סי העבודה בבנק, בין היתר בשל מבנה בין תנאי התגמול של נושאי המשרה ליתר העובדים בבנק הינו סביר ואין בו כדי להשפיע על יח

הבנק, אשר נושאי המשרה בו מהווים, מבחינה כמותית, חלק מזערי מכלל עובדי הבנק, ובשל ההבדל בין התפקידים ותחומי האחריות של 

ראל, ובשים כי יחסים אלה משקפים את פערי התגמול המקובלים במערכת הבנקאית ביש נושאי המשרה לבין יתר עובדי הבנק. כן צויין,

 לב לכך שבבנק שוררים יחסי עבודה תקינים.

  מדיניות התגמול המעודכנת הולמת את תוצאותיו של הבנק בשנים האחרונות. -

, אסמכתא מספר 2014במאי  4לפרטים נוספים בדבר מדיניות התגמול המעודכנת, עקרונותיה ותחולתה ראה נספח א' לדוח מיידי מיום  -

 מהווה הכללה על דרך הפניה של כל המידע שפורט בדוח המיידי הנזכר לעיל. . איזכור זה2014-01-056838
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  לכלל עובדי הבנק שאינם נושא משרהמדיניות תגמול 

אישר דירקטוריון הבנק, בהתאם להמלצת ועדת התגמול, מדיניות תגמול לכלל עובדי הבנק, אשר אינם נושאי משרה.  2014ביוני  19ביום 

  "מדיניות התגמול").  –בנושא מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי (להלן  301Aל הוראת ניהול בנקאי תקין מדיניות התגמול מבוססת ע

מדיניות התגמול דנה בתנאי התגמול של העובדים המרכזיים בבנק, וכן בתנאי התגמול של המנהלים האחרים בבנק ושל שאר עובדי הבנק 

  .2014 - 2016לשנים 

י הבנק, כוללים תגמול קבוע ותגמול משתנה, כמקובל בבנק, וכן תנאי פרישה וכל הטבה, תשלום אחר או תנאי הכהונה או ההעסקה של עובד

  התחייבות לתשלום כאמור, הניתנים בשל כהונה או העסקה כאמור.

  

  לדוחות הכספיים. א'16- ו 16להלן וביאורים  בכירהתגמולים לנושאי משרה פירוט הכללי, ראה פרק  למנהלתגמול  תוכניתלפרטים בדבר אישור 

 'א16לפרטים בדבר תוכנית אופציות לנושאי משרה ולעובדים מרכזיים בבנק וכן למנהלים נוספים בבנק ובחברות בנות של הבנק, ראה ביאור 

  לדוחות הכספיים.

ראה , של באזל 3נדבך יישום דרישות הגילוי של  -תגמול כנדרש על פי סעיף ה' להוראת השעה הגילוי בנושא דרישות לפרטים בדבר יישום 

  פרק ניהול הסיכונים להלן.
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  המבנה הארגוני של הבנק
  
  

הבנק ובהגשמת תכניתו העסקית. המבנה מושתת על חטיבות, ויחידות נוספות  יעדיהמבנה הארגוני של הבנק נועד לתמוך בהשגתם של 

  , כמפורט להלן :ריון)(פרט לחטיבת הביקורת הפנימית הכפופה ליושב ראש הדירקטו הכפופות למנהל הכללי

  

בחטיבה זו מרוכזת מרבית הפעילות הבנקאית של לקוחות פרטיים ושל לקוחות עסקיים קטנים. בפעילות החטיבה  - החטיבה הקמעונאית

נכללים: תחום הקמעונאות, האחראי בעיקר לפעילות מגזר משקי הבית ומגזר העסקים הקטנים ותחום המשכנתאות, האחראי לפעילות 

הפועל באמצעות  LIVEות. סניפי הבנק ומרכזי העסקים פועלים במסגרת החטיבה באמצעות שישה מרחבים גיאוגרפיים, ומרחב המשכנתא

  , פקס', ווידאו צ'ט).SMSבנקאים אישיים במגוון ערוצי תקשורת (אינטרנט, טלפון, 

  

ם גדולים ושל לקוחות עסקיים. בחטיבה סקטור בחטיבה זו מרוכזות מרבית הפעולות הבנקאיות של תאגידי - החטיבה לבנקאות עסקית

, האחראי בעיקר לפעילות מגזר הבנקאות המסחרית, ומפעיל עסקיםתאגידים, האחראי בעיקר לפעילות מגזר הבנקאות העסקית, וסקטור 

לטיפול בלקוחות ים גיאוגרפית. במסגרת החטיבה נכללות יחידות נוספות, המספקות שירותים ייחודיים סמוקדים עסקיים הפרו שלושה

מתחומים ספציפיים: סקטור בנייה ונדל"ן, סקטור מימון וסחר בינלאומי ומרכז עסקים יהלומים. כמו כן, פועל במסגרת החטיבה סקטור לקוחות 

  חובות בעייתיים בכלל הבנק.בהסדרה ובגביה של מיוחדים, המטפל 

  

, האחראי לניהולם של הנכסים הפיננסיים ושל התחייבויותיו של הבנק, במסגרת החטיבה פועלים סקטור ניהול פיננסי - החטיבה הפיננסית

סקטור מסחר בשוקי הכספים וההון, במסגרתו מופעל חדר עסקאות מאוחד, הפועל בכל השווקים הפיננסיים, במסחר במטבעות, בריביות 

 משרדלויות בשווקים הפיננסיים, ומספק שירותי "ובניירות ערך ישראלים וזרים, וכן סקטור תפעול מידע ושרות לקוחות, התומך בכלל הפעי

). כן אחראית החטיבה על הפעילות הבינלאומית של הקבוצה ועל תחום הבנקאות הפרטית. זאת, באמצעות סקטור Back Officeאחורי" (

ית בארץ, והשלוחות באמצעות יחידות הבנקאות הפרט, בנקאות פרטית ופעילות בינלאומית, האחראי לפעילות בתחומים אלה, בין היתר

  והחברות הבנות בחוץ לארץ.

  

חטיבת הטכנולוגיה , באמצעות 357אחראית לתחום טכנולוגיות המידע, לרבות כנדרש בהוראת ניהול בנקאי תקין  -ית המידע חטיבת טכנולוג

  , חברה בת בבעלות מלאה של הבנק.של מזרחי טפחות בע"מ

  

החטיבה  .אוחדו החטיבה לנכסי לקוחות וייעוץ והחטיבה לתכנון ותפעול 2013ך שנת במהל – ונכסי לקוחות תפעול ,החטיבה לתכנון

אגף הנדסת תהליכים, האחראי בין היתר לתפעול הבנקאי העורפי, אגף תכנון וכלכלה, שבאחריותו גם פיקוח ובקרה על  המאוחדת כוללת את

וח הבנקאי וביטוח נושאי משרה ודירקטורים), הביטוח אגב משכנתא ביטוחי הבנק (בכלל זה: הביט תחום. עוד באחריות החטיבה חברות בנות

ית אאחר ,פעילותהבמסגרת כוללת החטיבה את היחידות המטפלות בייעוץ הפנסיוני ובייעוץ הפיננסי המוצעים ללקוחות.  ,כמו כן .המסלקהו

השקעות מקבוצת מזרחי טפחות בע"מ ומזרחי  על החברות הבנות הפועלות בשוק ההון, בין היתר: אתגר חברה לניהול תיקי החטיבה גם

  טפחות חברה לנאמנות בע"מ, וכן על סקטור קופות הגמל.

  

 ,הם: שוק, ריבית, נזילות, אשראי ונגזרים)י(בינ בנק,השונים של הבקרת הסיכונים  יחידותחטיבה זו כוללת את  - החטיבה לבקרת סיכונים

במסגרת החטיבה פועלים קצין הציות  בנק. החטיבה אחראית על נושא אבטחת המידע.הסיכונים התפעוליים של ה גםובמסגרתה מנוהלים 

  .הכרוכים בוהסיכונים  וחוות דעת לגביהראשי של הבנק ומחלקת האנליזה שתפקידה לגבש המלצה בלתי תלויה למתן אשראי 
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ה, לוגיסטיקה מינהל והתייעלות (כולל נכסים נכללים ניהול משאבי האנוש, תחום ההדרכ ובמסגרת חטיבה ז - חטיבת משאבי אנוש ומינהל

  .(כולל מרכז המזומנים והבלדרות) ובינוי) ותחום הבטחון והאבטחה

בחטיבה זו מרוכזות הפעילויות בנושא הפרסום, השיווק ופיתוח מוצרים פיננסיים ושרותים אחרים  - חטיבת שיווק, פרסום ופיתוח עסקים

  אותם משווק הבנק ללקוחות.

  

אחראית על הכנה ועריכה של הדוחות הכספיים של הבנק לציבור, על דיווחים לרשויות סטטוטוריות  - ונאות ודיווח כספיחטיבת חשב

כמו כן, אחראית  ולהנהלה, על תחום המיסוי, על הספר הראשי וספרי המשכנתאות, על הנהלת החשבונות והגזברות ועל חשבות השכר.

  .עייתייםסיווגים והפרשות של חובות בהחטיבה על 

 

חטיבה זו אחראית למתן שירותים משפטיים לכל יחידות הבנק, ליצירת התשתית המשפטית של פעילות הבנק, לניהול  - החטיבה המשפטית

  בתביעות נגד הבנק. ולטיפול החשיפה לסיכונים משפטיים

  

התפעוליות של הבנק. כמו כן, אחראית החטיבה החטיבה אחראית לביצוע ביקורת פנימית על היחידות העסקיות ו - חטיבת הביקורת הפנימית

  על הטיפול בפניות ובתלונות הציבור בקשר עם פעילות הבנק.

  



תרשים המבנה הארגוני של הבנק

מנהל כללי
אלדד פרשר

מזכיר הבנק
מאיה פלר

דובר הבנק
בני שוקרון

חטיבת הביקורת 
הפנימית

גלית ויזר

החטיבה 
המשפטית

שמעון וייס ©±®

החטיבה
לבנקאות עסקית

אופיר מורד

Æביום ±≤ בדצמבר ¥±∞≥ חדל ד“ר שמעון וייס לכהן כיועץ המשפטי הראשי של הבנק וכמנהל החטיבה המשפטית בשל פרישתו לגמלאות ®±©

Æהחלה עורכת דין רחלי פרידמן לכהן כיועצת המשפטית הראשית של הבנק וכמנהלת החטיבה המשפטית ≤∞±µ ביום ± בינואר   

החטיבה
לבקרת סיכונים

דורון קלאוזנר

החטיבה
הקמעונאית

ישראל אנגל

החטיבה
הפיננסית

משה לארי

החטיבה
לתכנון¨ תפעול
ונכסי לקוחות

ניסן לוי

חטיבת
משאבי אנוש

ומינהל

ריטה רובינשטיין

חטיבת שיווק
פרסום

ופיתוח עסקים

דינה נבות

חטיבת
חשבונאות
ודיווח כספי

מנו אביב

חטיבת
טכנולוגיית

המידע

אילה חכים

דירקטוריון
יו“ר ≠ משה וידמן



104  

  דיני המס החלים על קבוצת הבנק
  
  

למס החברות המחוייב , ובהתאם לחוק זה מחוייב במס שכר ורווח, בנוסף 1975-הבנק מסווג כ"מוסד כספי" לענין חוק מס ערך מוסף, תשל"ו

  . 1961-מכח פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א

  

  מס חברות ומס רווח 

מהוצאות  18%בשיעור של  היה ,מס השכר. 37.71%עמד על  2014השיעור הכולל של מס החברות ומס הרווח החל על הכנסות הבנק בשנת 

   .השכר שמשלם הבנק. מס השכר מהווה הוצאה לצורך חישוב מס החברות

  
  שומות מס

 2014. בחודש דצמבר 2010. לבנק יהב שומות סופיות עד וכולל שנת 2010או שנחשבות ככאלה עד וכולל שנת המס  סופיות שומותלבנק 

י שקלים חדשים כולל מיליונ 10-סכום השומות מגיע לכ. 2009-2010חבות במס שכר בגין השנים  בנושאשומות ניכויים הוציא פקיד השומה 

  השומות האמורות.על וערעור ולפיכך הגיש השגה  השומותהבנק חולק על  הוצאה שומה בצו. 2009לשנת הצמדה. ריבית ו

  
  הסדרים ואישורים מרשויות המס

  לבנק הסדרים עם שלטונות המס כדלקמן:

ת מיסים בישראל על מסויימות בבעלות מלאה של הבנק והפועלות בחוץ לארץ, משלמו שלוחותעל פי הסדר זה  -וחות חו"ל הסדר של  -

הכנסותיהן בהתאם לדוחותיהן הכספיים. מיסים המשולמים בחוץ לארץ ניתנים לקיזוז מהמס המתחייב בארץ וחלוקת דיבידנד לבנק 

  פטורה ממס בישראל.

ראי", פרסם המפקח על הבנקים חוזר בנושא: "מדידה וגילוי של חובות פגומים, אשראי והפרשה להפסדי אש 2007בדצמבר  31ביום   -

  . 2011בינואר  1שתחולתו מיום 

הפרשות להפסדי אשראי בחובות המטופלים פרטנית, יותרו בניכוי  ,2012בשנת  בהתאם להסכם עליו חתמו הבנקים עם רשות המיסים  

כהוצאה לצורכי מס בשנה שבה נרשמו. בשנת מס שבה הוקטנה יתרת ההפרשה, יחויב הבנק בשיעור המס שחל במועד בו בוצעה 

פרשה, בתוספת ריבית והפרשי הצמדה. לגבי מחיקות חשבונאיות בגין חובות המטופלים בשיטה הקבוצתית, מחצית המחיקות, נטו, הה

בניכוי כהוצאה בשנה העוקבת לשנה בה בוצעה המחיקה, והמחצית השניה תותר בשנה שלאחריה. לא יותר ניכוי  וותריבכל שנת מס 

 קבוצתי. הפרשות בגין הלוואות לדיור הוחרגו מהסכם זה.הוצאה בגין הפרשות שנערכו על בסיס 

כתוצאה מיישום לראשונה של ההוראה החדשה, יותרו בניכוי  2010בדצמבר  31הפרשים מסוימים שהוקטנו מההון העצמי של הבנק ליום   

 .2011לצורכי מס בחמישה שיעורים שנתיים שווים החל משנת המס 

שנים מתחילת ההוראה החדשה. לאחר מועד זה נקבעו מנגנונים  5שהופרשו ויופרשו בתקופה של  על חובות והעקרונות האמורים יחול  

  .ההסכם עם מס הכנסה להארכת תוקף
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  חוץ לארץבפעילות 

מס  לונדון וקיימן. רווחים ו/או הפסדים של סניפים אלה נכללים ברווחים או בהפסדים עליהם מדווח הבנק לשלטונותאנג'לס,  לבנק סניפים בלוס

  בישראל.הכנסה 

מדינת ישראל חתומה על אמנות למניעת כפל מס עם ארצות הברית ועם אנגליה. בהתאם להוראות האמנה עם מדינות אלה, מיסים 

המשולמים במדינות אלה בגין פעילות הסניפים שם, ניתנים לקיזוז כנגד חבות המס של הבנק בישראל. תקרת הקיזוז של מיסי חוץ לארץ 

  בגובה חבות המס הנובעת בגין רווחי סניפים אלה במס בישראל.  בישראל הינה

  הסניף, ראה פרק הפעילות הבינלאומית לעיל. פעילותלפרטים בדבר סיום  הסניף בקיימן אינו חייב במס במקום רישומו.

ץ אלה חל הסדר שלוחות חו לבנק חברה בת בהולנד, הפועלת כחברת החזקות, ומחזיקה בחברה שוויצרית המפעילה בנק בשוויץ. על חברות

  , כמפורט לעיל.לארץ
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  חקיקה ופיקוח על פעילות קבוצת הבנק
  
  

  חוקים ותקנות

(Foreign Account Tax Compliance Act) FATCA  

, מוסדות פיננסיים זרים ובכללם בנקים ברחבי העולם, נדרשים למסור לרשות 2010מרץ חודש בהתאם לחוק שנכנס לתוקפו בארצות הברית ב

  .יקאיםאמרמידע בנוגע לנישומים  -IRS)ה(המס האמריקאית 

בהתאם לחוק, חובה על כל מוסד פיננסי זר, לזהות את כלל החשבונות של פרטים ושל ישויות הנמצאים בבעלות ישירה או עקיפה של 

  .IRS -ולדווח על חלקם (לפי אמות מידה שנקבעו בחקיקה האמורה) ל אמריקאים

שיוטל על תשלומים רלבנטיים  30%י מס במקור בשיעור של , יהא כפוף לחובת ניכוIRS-כל מוסד פיננסי זר שלא יחתום על הסכם מול ה

  ממקור אמריקאי. הניכוי יחול על נכסים פיננסיים של הגוף הפיננסי הזר וגם על נכסי לקוחותיו.

  מטרת החוק: 

  ) באמצעות חשבונות מחוץ לארצות הברית.US PERSON( אמריקאיםהפחתת מקרים של הימנעות מתשלום מס על ידי לקוחות   -

לארצות הברית והגדלת השקיפות והדיווח אודות נכסים ויתרות של הלקוחות שזוהו  אמריקאיםהגברת הכנסות המס שישלמו לקוחות   -

  למס ההכנסה האמריקאי. אמריקאיםכ

  החוק.כללים ליישום החוק והבנק נערך זה מכבר ליישומם כחלק מהיערכותו הנמשכת ליישום  IRS-, פורסמו על ידי ה2013בחודש ינואר 

  .FATCA-הבנק נמנע ממתן כל ייעוץ או סיוע הקשור לאופן זיהוי החשבון כאמריקאי או בקשר עם מיסוי אמריקאי, ובכלל זה כל עצה בנוגע ל

, במסגרתו נדרשו התאגידים הבנקאיים, FATCA-, התקבל מכתב המפקח על הבנקים בנושא הערכות ליישום הוראות ה2014באפריל  6ביום 

קבוע מדיניות ונהלים לאופן היישום, אשר יאושרו בדירקטוריון, למנות אחראי ולהקים צוות עבודה ייעודי אשר ירכז את יישום בין היתר, ל

  ההוראות, בכפיפות ישירה לחבר הנהלה, תוך עדכון ההנהלה והדירקטוריון בקצב ההתקדמות בתדירות שתיקבע.

היערכות כאמור, יעשו תוך התחשבות בחובות הבנק כלפי לקוחותיו, ולאחר בחינה הצעדים שיינקטו מול לקוחות התאגיד הבנקאי במסגרת ה

  זהירה של הנסיבות.

  יחד עם זאת, נקבע במכתב באילו מקרים יחשב סירוב להעניק שירותים בנקאיים, כסירוב סביר לעניין חוק הבנקאות (שירות ללקוח), 

  .1981 -התשמ"א 

אשר  1IGAבין מדינת ישראל לבין הרשויות האמריקאיות במתכונת של  FATCA- ינתי ליישום הוראות הנחתם הסכם בין מד 2014ביוני  30ביום 

מסדיר, בין היתר, את העברת המידע לרשויות המס בארצות הברית, באמצעות רשות המיסים בישראל, אשר תקבל את המידע מהגופים 

דיווח לגופים שונים או לחשבונות בעלי מאפיינים המעידים על סיכון נמוך מאד הפיננסיים בישראל. כמו כן, נקבעו בהסכם הקלות ובכללן פטור מ

  ליישום ההסכם על ידי מדינת ישראל. ישראליות להעלמת מס באמצעותם. טרם נחקקו הוראות חוק 

ובהתאם להוראות את הוראות החקיקה הרלוונטיות בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בחקיקה, בהתאם להסכם שנחתם זה מכבר הבנק מיישם 

  המפקח על הבנקים ומשרד האוצר. 

  בדבר חילופי מידע על חשבונות פיננסיים OECD)(ירופאית הוראת הרשות הא

  חילופי מידע אוטומטיים על חשבונות פיננסיים לצרכי מס של ארגון מדינת ישראל כי תאמץ את ההוראה בדבר הודיעה  2014במהלך שנת 

הרלוונטיות במדינות יישום ההוראה יהיה באמצעות הסכם בין הרשויות  .2018ד סוף שנת עOECD (Common Reporting Standard), -ה

להוראה, ידרשו  , בהתאמה להוראה). בהתאםהפועלות לפיו (בדומה למתכונת ההסכם הבינמדינתי בין ישראל לבין הרשויות האמריקאיות
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הם לרשות המיסים. טרם בוצעו ישל מדינות זרות ולהעביר מידע בנוגע לחשבונות ושביםתם המוסדות הפיננסיים לקיים הליך זיהוי לגבי לקוחות שה

  .ליישומןבדין הישראלי לצורך יישום הנוהל. הבנק לומד את ההוראות ונערך תיקוני חקיקה מתאימים 

The Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act ו -European Market Infrastructure Regulation )(EMIR  

 "The Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act" פורסמו בארצות הברית כללים לצורך הסדרת יישום החוק 2012בשנת 

  "הרפורמה"). - (להלן 2010שחוקק בארצות הברית בשנת 

והסיכונים המערכתיים הנובעים מהם והגברת  OTCים הנסחרים מטרת הרפורמה היא, בין היתר, הפחתת סיכון האשראי במסחר בשוק הנגזר

  השקיפות בשוק זה.

במסגרת הרפורמה נקבע, בין היתר, כי העסקאות תיסלקנה על ידי סולק מרכזי בו יסלקו בנקים גדולים ומרכזיים, אשר יערבו לעמידה 

שבוצעו ידווחו למאגרי מידע מרכזיים, אשר ישמרו מידע  Swap-וכל עסקאות ה ,בהתחייבויות של כל צד לעסקה, יקבעו נהלי בטחונות מחייבים

  זה ויאפשרו נגישות אליו לכל משתתפי השוק.

  וכד').  ,Swap Dealer MSP- Major Swap Participantsהרפורמה מגדירה גופים פיננסים בהתאם להיקפי המסחר שלהם ומטילה חובות בהתאם לכך (

דרתם ם המבצעים עסקאות בהיקפים משמעותיים (כהגמריקאים ועל גופים שאינם אמריקאיפים אהכללים הקבועים ברפורמה חלים על גו

ים. לאור הרפורמה, גופים אלו לא יוכלו לבצע עסקאות בסוגי הנגזרים הנכללים בחוק, מול גופים פיננסיים ברפורמה) עם הגופים האמריקא

  אחר הוראות החוק.אחרים (גם שאינם כפופים לחקיקה, כמו הבנק), אם לא ימלאו 

 Swap Dealersמול בנקים אמריקאים ובנקים שהם   OTCהוראות החוק נכנסו לתוקף באופן מדורג, וכיום חלק ניכר מהעסקאות בנגזרי

  מחייבות עמידה בהוראות החוק, לרבות סליקה. MSPאו 

  מול גופים הכפופים לחוק. OTCהבנק נערך ליישום הכללים הרלוונטיים מתוך הרפורמה, על מנת שיוכל לפעול בנגזרי 

 European Market-שפורסמה בארצות הברית, פורסמה באירופה רפורמה בעלת עקרונות דומים  "Dodd Frank"במקביל לרפורמת 

Infrastructure Regulation. להלן)-("EMIR".  

דטורית, דרישות בטחונות מוגברות ודיווח על כוללת, בין היתר, דרישה של סליקה מרכזית מנ Dodd Frank, בדומה לרפורמת EMIRרפורמת 

  עסקאות שבוצעו למאגרי מידע ייעודיים. 

חלה על גופים פיננסיים באיחוד האירופאי ולכן, צפויה להשפיע על אופן פעילות הבנק בנגזרים, שכן, לבנק היקף פעילות  EMIRרפורמת 

לתוקף (כגון: חובות הדיווח) וחובת הסליקה צפויה להכנס לתוקף, באופן משמעותי מול בנקים אירופאים. חלק מהוראות הרפורמה כבר נכנסו 

והבנק יידרש אף הוא לסלוק עסקאות, בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בחקיקה, כאשר הצד השני בעסקה יהיה צד  2015שנת  בסוףמדורג, 

  .שכפוף לרגולציה

  הבנק נערך ליישום כללי רפורמה זו, ככל שהם רלוונטיים לגביו.

  2012-חוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב

, שיעור דמי הביטוח 2015ועד שנת  2013, נקבע כי יוגדל בהדרגה, החל משנת 2012במסגרת התיקון לחוק, שהתקבל בחודש אוגוסט 

  ע במשק.מהשכר הממוצ 60%הלאומי הנגבה ממעסיקים, לפי מדרגות שנקבעו, על חלק מהשכר העולה על 

  . 2013בינואר  1התיקון לחוק נכנס לתוקפו ביום 

לשיעור של  2015ובינואר  2014אושרה הצעת החוק לפיה שיעור דמי הביטוח הלאומי הנגבה כאמור, יעלה בינואר  2014בינואר  20ביום 

. שיעור דמי הביטוח הלאומי 2012בהתאמה כפי שנקבע בחודש אוגוסט  7.50%-ו 7.00%בהתאמה. זאת במקום שיעור של  7.25%-ו 6.25%

  כמפורט במסגרת החוק. השפעת התיקון לחוק על הדוחות הכספיים של הבנק, אינה מהותית. 7.50%יעמוד על  2016בינואר 
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  2013-תשע"גהתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), 

. התקנות מכילות את 2013-תשע"גהת לאנשים עם מוגבלויות (התאמות נגישות לשירות) פורסמו תקנות שוויון זכויו 2013בפברואר  18ביום 

ההוראות להסדרת ההתאמות שיש לבצע לצורך נגישות לאנשים עם מוגבלות. נגישות מוגדרת בחוק כ"אפשרות הגעה למקום, תנועה 

ו שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום א

ההתאמות הנדרשות הן בתחומים רבים, כגון התקנת  ."שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם, והכל באופן

ע באופנים שונים המפורטים בתקנות. אמצעי עזר והספקת שירותי עזר כדי להבטיח נגישות לאדם עם מוגבלות לשירות המסופק, והנגשת מיד

  כמו כן, יש לבצע הנגשה של השירות הניתן באינטרנט.

עוד דורשות התקנות, להבטיח כי הליך הבידוק הביטחוני במקום בו ניתן השירות אינו מונע מאדם עם מוגבלות הגעה למקום הציבורי, כניסה 

  ובטיחותי. אליו וקבלת השירות באופן שוויוני, מכובד ומוצנע, עצמאי

  ככל שהבנק מקיים אירוע לציבור בלתי מסוים, האחריות על התאמת נגישות מוטלת אף היא עליו.

. ליישום התקנות אין 2018תחילתן של התקנות, שישה חודשים מיום פרסומן, אולם למעשה התקנות נכנסות לתוקף בהדרגה, עד לסוף שנת 

  השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הבנק.

   2013-י הבנקאות (שירות ללקוח)(עמלות)(תיקון), התשע"דכלל

שני תעריפונים: תעריפון ליחידים ועסקים קטנים  -על פי חוק -פורסם התיקון לכללים. התאגידים הבנקאיים מקיימים 2013בנובמבר  28ביום 

דים המנהלים עסק, וזאת, בניגוד למצב הקודם בו ותעריפון לעסקים גדולים. התיקון יוצר את האבחנה בין עסקים גדולים לקטנים גם אצל יחי

האבחנה היתה קיימת רק לגבי תאגידים. לאור התיקון, גם יחידים המנהלים עסק עשויים להתחייב בעד השירותים הבנקאיים שהם מקבלים על 

  פי התעריפון לעסקים גדולים.

אליהם רשאי הלקוח להצטרף על פי בחירתו. מסלול עמלות הוא סל של בנוסף, הוסיף התיקון לתעריפון ליחידים ועסקים קטנים מסלולי עמלות, 

שירותים בנקאיים בסיסיים, עם מחיר קבוע, האמור להיות נמוך מסכום העמלות אילו היו נגבות בנפרד בעד כל שירות בסל. משהצטרף הלקוח 

  אם לא ניצל את כל השירותים שבסל.די חודש את מחיר הסל, אף ילמסלול (שממנו יכול לפרוש בכל עת שירצה) הוא משלם מ

  . ליישום התיקון אין השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הבנק.2014באפריל  1התיקון נכנס לתוקף ביום 

. הצו נכנס לתוקף 2014-פורסם צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות מסלול בסיסי), התשע"ד 2014במרץ  26בהמשך לכך, ביום 

, בדבר מסלולי עמלות שעל 2013-, יחד עם כניסתם לתוקף של כללי הבנקאות (שירות ללקוח)(עמלות)(תיקון), התשע"ד2014יל באפר 1ביום 

הבנקים להציע ללקוחותיהם (יחידים ועסקים קטנים) מתאריך זה. על פי הצו, סכום העמלה המירבי עבור המסלול הבסיסי (פעולה אחת על ידי 

  הבנק. שלשקלים חדשים לחודש. ליישום הצו אין השפעה מהותית על הדוחות הכספיים  10שיר) לא יעלה על פעולות בערוץ י 10-פקיד ו

   2013-), התשע"ד7(הבטחת השקעות של רוכשי דירות)(תיקון מס'  חוק המכר (דירות)

המממן בעל השעבוד על המקרקעין,  פורסם התיקון לחוק, אשר מטיל חובה על מוכר דירה כהגדרתו בחוק, לפנות לגוף 2013בדצמבר  2ביום 

בבקשה שימציא לרוכש מכתב החרגה מותנה, הכולל את התנאים שעם התקיימותם השעבוד לטובת הגוף המממן לא ימומש מתוך הדירה 

  שנמכרה, וכן חובה על התאגיד הבנקאי להמציא מכתב כאמור.

מועד ביצוע התשלום הראשון על ידי הרוכש באמצעות שובר יום מ 30על המוכר מוטל לפנות לבנק בבקשה להוצאת מכתב כאמור תוך 

יום ממועד הוצאת ערבות חוק המכר הראשונה לרוכש (בפרויקט שאינו מלווה אלא מונפקות בו ערבויות  30התשלום (בפרויקט מלווה) או תוך 

  חוק מכר בלבד).
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יום מפניית המוכר, בין אם הנו בנק מלווה,  30יקון, תוך על התאגיד הבנקאי להמציא את מכתב ההחרגה המותנה בנוסח הקבוע בתוספת לת

  .2014בינואר  1ובין אם אינו מלווה את הפרויקט אך מנפיק ערבויות חוק מכר לרוכשים. התיקון נכנס לתוקף ביום 

מהותית על הדוחות  ליישום התיקון אין השפעה ערכות וביצע את ההתאמות הנדרשות בנוהלי הבנק ובמסמכים המשפטיים.יהבנק סיים את הה

  הכספיים של הבנק.

  2014-חוק להקלות בשוק ההון ולעידוד הפעילות בו (תיקוני חקיקה), התשע"ד

התקבל בכנסת החוק שעניינו הפחתת הרגולציה המאסיבית הנהוגה בשוק ההון. החוק האמור מרכז הקלות שונות  2014בינואר  20ביום 

נטל הרגולציה בנושאים השונים. בין ההקלות ניתן למנות: מתן אפשרות להארכת תוקפו של בחוקים שונים אשר יש בהן כדי להפחית את 

בכפוף להגשת בקשה לרשות ולעמידה בתנאים מסוימים; הקלות ביחס לתאגידים ברישום כפול חודשים,  36-חודשים ל 24-תשקיף מדף מ

ההתיישנות לעניין הפרה שהינה ענישה בהליך מנהלי; קביעת תקרה  מעבר בין הדיווח הישראלי לדיווח הזר; שינוי דרך חישוב תקופתגבי הל

לסכום הקנס הנצבר בעבירה מנהלית נמשכת; מתן אפשרות לשווק קרן פיקדונות ומלוות (קפ"מ) ללא חובת רישוי כיועץ השקעות ובכך לאפשר 

מתן אפשרות בתנאים מסוימים ו יועץ השקעות נגישות גבוהה יותר של הציבור לקפ"מ; הפחתת תדירות חובת עדכון צרכי הלקוח על ידי

 לאנליסטים לקבל תגמול מהחברות אותן הם מסקרים.

, 2005 -, אושרו תיקונים בתקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו 2014בפברואר  3בהמשך להקלות בתשקיפים, ביום 

ותקנות ניירות ערך תנאים להצעה על פי  2005 -ים בתשקיף), התשס"ו תקנות ניירות ערך (תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצע

  .2005 -תשקיף מדף, התשס"ו 

  אין השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הבנק. התיקוניםליישום 

  2013-), התשע"דצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור)(תיקון

פורסם צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון  2014בפברואר  2ביום 

גידים "תוקף מיידי" (הקלות לתא שצויין לגביהם, למעט מספר סעיפים 2014באוגוסט  2. הצו נכנס לתוקף ביום 2013- טרור)(תיקון), התשע"ד

"העלאה בדרגה" של הוראות רגולציה מהוות בנקאיים המנפיקים כרטיסי אשראי). חלק מהחובות שהוכנסו לצו במסגרת התיקון אינן חדשות אלא 

  שכבר מיושמות בבנק (הכללתן בצו תאפשר הטלת עיצומים כספיים על הבנקים בגין הפרתן). 

  בולטות הבאות:יישם, ממבין החובות החדשות שהוטלו, שהבנק הטמיע ו

החובה לבצע מול לקוחות מזדמנים (המבצעים פעולה שלא נרשמת בחשבון כלשהו) הליך מקוצר של הכרת לקוח לפי מידת הסיכון להלבנת 

שנים אחרי ביצוע הפעולה; החובה לבדוק סבירותן של הצהרות  7הון ומימון טרור; החובה לנהל מאגר ממוחשב של לקוחות מזדמנים שישמר 

והחובה לאמת פרטי זהותם של נהנים ובעלי שליטה סופיים (למשל באמצעות שאילתא  התחשב במידע שבידי הבנקובעלי שליטה בנהנים 

למרשם המתאים או "תוך שימוש במידע רלוונטי או בנתונים שהתקבלו ממקור מהימן המניחים את דעתו"); הרחבת חובת שמירת מסמכים 

חשבון גם מסמכים עיקריים ששימשו להיכרות עם הלקוח); הרחבת המידע שנדרש לפרט בהעברות שנים אחרי סגירת  7(מעתה יש לשמור 

  הוראה לביצוע פעולה שניתנה בכתב יד או בחתימת לקוח אלא במקור בלבד.איסור על שמירת עותק סרוק של בינלאומיות בסוויפטים; 

  ן השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הבנק.ליישום התיקונים אי הבנק מיישם את התיקונים מיום כניסתם לתוקף.

  2000-התש"ס ,חוק איסור הלבנת הון

(ה) 18(סעיף רות המקור בחוק איסור הלבנת הון נוספה עבירת "קיום פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע" לרשימת עבי 2014באפריל  10ביום 

  בתוספת הראשונה).

  כאמור וביצוע דיווחים בהתאם. ,, ככל שקיימתהבנק פועל לאיתור פעילות חשודה
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   2014-(הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשע"ד הודעת המכר (דירות)

, הכוללת עדכון של העיצומים הכספיים 2014- התשע"ד של רוכשי דירות), הודעת המכר (דירות)(הבטחת השקעותפורסמה  2014במרץ  6ביום 

  לאור עליית המדד. 1973 - רוכשי דירות) התשל"גהקבועים בחוק המכר (דירות)(הבטחות השקעות של 

  יצוין כי החוק מטיל חובות, בין היתר, על תאגיד בנקאי מלווה כהגדרתו בחוק, וקובע עיצומים כספיים שניתן להטיל בגין הפרתן.

  ליישום העדכון אין השפעה על הדוחות הכספיים של הבנק.

  2014-), התשע"ד7(תיקון מס'  חוק המכר (דירות)

לגבות מרוכש  ,כהגדרתו בחוק ,פורסם התיקון לחוק, אשר נועד להגביל את גובה ההוצאות המשפטיות שרשאי מוכר 2014במרץ  10ום בי

  דירה, ולקבוע את אופן תשלומן. בנוסף נקבע כי הוצאות משפטיות כאמור ישולמו על ידי הרוכש ישירות לעורך הדין כנגד חשבונית.

  תקנות על ידי שר השיכון והבינוי. תחולת התיקון מותנית בהתקנת

  אין השפעה על הדוחות הכספיים של הבנק. התיקוןליישום 

   2012-בתוכנית הגרעין של אירן  התשע"ב חוק המאבק

("החוק"). החוק קובע איסורים במסגרת הסנקציות  2012-נכנס לתוקף חוק המאבק בתוכנית הגרעין של אירן התשע"ב 2014באפריל  10ביום 

יות הבינלאומיות כנגד אירן. החוק אוסר על קיום כל פעילות כלכלית עם מי שמוכר לאירן טכנולוגיות, ידע או מוצרים, ומסייע לפיתוח הכלכל

וקידום פרוייקט הגרעין והטילים שלה. כמו כן, החוק אוסר על ביצוע השקעות בגורם זר הנחשב כמי שמקיים קשר עסקי עם אירן. החוק גייס 

כיפה של חוק איסור הלבנת הון לביצועו, ובנוסף, הטיל חובת דיווח עצמאית על לקוח, אם וכאשר עולה חשד כי הוא עובר על את מנגנון הא

האיסורים החדשים שנקבעו. לצורך כך חייב הבנק להקים משטר אכיפה פנימי למניעת ביצוע עבירות לפי חוק זה, ואף הוטלה אחריות על 

  לנושא.נושאי משרה במטרה לוודא ציות 

 הבנק מיישם את הוראות החוק.

  הודעה בדבר קביעת ערכם הנקוב, צורתם, תוכנם ושאר פרטיהם של שטרי כסף

הודיעה נגידת בנק ישראל כי מתוקף סמכותה לפי חוק בנק ישראל ולאחר שניתן אישור המועצה המנהלית, וכן התקבל  2014ביולי  14ביום 

 200-שקלים חדשים ו 50תם, משקלם, תבניתם ושאר פרטיהם של שטרי כסף בערך נקוב של אישור הממשלה, נקבע ערכם הנקוב, תרכוב

  שקלים חדשים.

 שקלים חדשים. הבנק פועל בהתאם להנחיות בנק ישראל בנושא. 50הוחלף שטר  2014בחודש ספטמבר 

  .2014-(תיקון) התשע"ד צו הבנקאות (עמלות פירעון מוקדם)

ידת בנק ישראל תיקון לצו הקובע שינויים באופן חישוב עמלת הפירעון המוקדם על הלוואות לרכישת דירה פרסמה נג 2014באוגוסט  27ביום 

  או במשכון דירת מגורים, וכן שינויים בהיבטים תפעוליים שונים הנוגעים לגביית העמלה.

  הצו חל גם על הלוואות שניתנו לפני פרסומו ולפני כניסתו לתוקף.

  אופן חישוב עמלת הפירעון המוקדם, יגרום להפחתת סכומי העמלה שייגבו על ידי הבנק.ההנחה הינה, כי השינוי ב

  השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הבנק. איןהתיקון לצו. ליישום התיקון לצו  מיישם את. הבנק 2015בפברואר  23כנס לתוקף ביום נהצו 

   1957-פי חוק הסכמים קיבוציים התשי"זל - צו הרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות

, לפי חוק הסכמים קיבוציים נחתם צו הרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות ("מתן ייצוג הולם") 2014בספטמבר  21ביום 

  "צו ההרחבה"). - (להלן
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בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין  2014ני ביו 25צו ההרחבה קבע כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי שנחתם ביום 

"ההסכם הקיבוצי הכללי"). צו ההרחבה קבע כי הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי יחולו על כל  - דרות העובדים הכללית החדשה (להלןהסת

 עובדים או יותר. 100מעסיק המעסיק 

אחוזים מקרב עובדיו הם אנשים  3אחוזים ומתום שנתיים לפחות  2על פי הצו, על המעסיק לדאוג לכך שמתום שנה ממועד פרסום הצו, לפחות 

עם מוגבלות. כמו כן, עליו למנות "אחראי תעסוקת אנשים עם מוגבלות" לשם יישום הוראות הצו ולמען שילוב מיטבי וראוי של אנשים אלה 

  במקום העבודה.

 יים של הבנק.הבנק פועל ליישום הוראות הצו. ליישום הצו אין השפעה על הדוחות הכספ

    2014-תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (נכס לעניין עיסוק פטור מרישיון), התשע"ה

, 2014-התקנת תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (נכס לעניין עיסוק פטור מרישיון), התשע"ה

  ד עם התקנת מספר תקנות נוספות:נעשתה יח

  2014-תקנות השקעות משותפות בנאמנות (חישוב תשואה) (תיקון), התשע"ה -

     2014-בנאמנות (דוחות) (תיקון), התשע"ה תקנות השקעות משותפות -

    2014-תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום) (תיקון), התשע"ה -

    2014-מנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים) (תיקון), התשע"ההשקעות משותפות בנא תקנות -

     2014-תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (נכס לעניין עיסוק פטור מרישיון), התשע"ה -

קרן  המלוות (קפ"מ)". למעשה, הקפ"מ הינהוא מוצר "קרן פקדונות ולהסדיר מוצר חדש שעשוי להוות תחליף לפקדון הבנקאי ו ונועדהתקנות 

בה לנכסים סולידיים ביותר מבין אלו  הלהחזק יםמותרההדין רשימת הנכסים  ל פינאמנות בסיווג משנה של קרן כספית, כאשר צומצמה ע

אחת לשבוע, במטרה להקנות ודאות גבוהה ביחס המותרים להחזקה בקרן כספית, ובמח"מ קצר יותר. רכישה ומכירה של יחידות הקרן תיעשה 

להיקף יצירות ופדיונות ולהקטין התנודתיות בה, ובמטרה לתת מידע אודות אומדן תשואה שנתית הגלומה בנכסי הקרן (התקנות קובעות כי 

ייעוץ, כך הסדרת העיסוק בק חותחולת מנהל הקרן ידווח במועדים מסוימים על אומדן התשואה השנתית הצפויה של הקרן). מוצר זה הוחרג מ

נכון למועד הדוח, לא הונפקו יחידות קפ"מ על ידי הגופים המוסדיים  שניתן יהיה להציע אותו גם על ידי מי שאינו בעל רישיון ייעוץ השקעות.

  ובהתאמה, לא הוצעו יחידות כאמור על ידי הבנק. ליישום התקנות אין השפעה על הדוחות הכספיים של הבנק.

  

 2014-בנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים) (תיקון), התשע"הכללי ה

  פורסם התיקון לכללים, שעניינו בשלושה נושאים: 2014באוקטובר  7ביום 

 .הבנק של האינטרנט באתר גם מעתה לפרסם יש, בסניף לוח גבי על לפרסם חייב היה הבנק היום שעד הודעה כל -  הפרסום חובת הרחבת - 

על הבנק למסור ללקוח עם פתיחת חשבון למטרת עסק, דף הסבר במסמך נפרד על משמעות המונח "עסק קטן" לעניין  - חשבוןפתיחת  -

 תעריפון השירותים.

לקוח המבקש להצטרף למסלול עמלות, יקבל מהבנק מידע בכתב על סכומי העמלות בעד השירותים הכלולים במסלול, שנגבו  - מסלולים -

 ועד הגשת הבקשה.ממנו ברביע שקדם למ

  על הדוחות הכספיים של הבנק.מהותית הבנק מיישם את התיקון לכללים. ליישום התיקון אין השפעה 
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  2014-), התשע"ה2(תיקון מס'  כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים)

ת למפקח על הבנקים לקבוע על אלו סוגי הסכמים לא תידרש ניתנה סמכועל פי התיקון, פורסם התיקון השני לכללים.  2014בדצמבר  30ביום 

להיות בכתב). בעקבות התיקון פרסם המפקח הוראה המאפשרת , על פי הכללים ,עוד חתימת הלקוח (מתוך רשימה של סוגי הסכמים שחייבים

נאים כלליים למתן שירותים בנקאיים חתימה באינטרנט על הסכם לתנאי עסק כלליים / לפתיחת וניהול חשבון עו"ש (לרבות הסכם הכולל ת

 418הוראת ניהול בנקאי תקין מספר  ראה גם שונים), על הסכם להפקדת פיקדון לתקופה העולה על שנה, והסכם בנושא הוראות טלפוניות.

  בפרק הפיקוח על הבנקים להלן.

  הם חוזים אחידים.עוד נקבע בתיקון כי על הבנק לפרסם באתר האינטרנט שלו הסכמים מסוגים מסויימים, ש

  באמצעות אתר האינטרנט שלו או דואר אלקטרוני. ,לבקשת הלקוח ,התיקון מאפשר מסירת מסמכים

, על סיומן של 2015באפריל  1דשים, יהיה הבנק חייב להודיע לו, החל מתאריך וח 3לקוח אשר קיבל מהבנק הטבות לתקופה העולה על 

  הטבות אלה, לפחות שבועיים מראש.

  על הדוחות הכספיים של הבנק.מהותית ם את התיקונים אשר נכנסו לתוקף ונערך ליישום יתר התיקונים. ליישום התיקונים אין השפעה הבנק מייש

  2015-) (תיקון), התשע"העמלותכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (

  שונים.  לתוקף בהדרגה, בארבעה מועדים נכנס , אשרפורסם התיקון לכללי העמלות 2015בינואר  29ביום 

, נאסר . כמו כןממועד פרסום התיקון לכללים יהיה לקוח רשאי בכל עת לבקש הצטרפותו או ביטול הצטרפותו למסלולי העמלותעל פי התיקון, 

  דמי ניהול הלוואה לדיור. ובגיןבגין כרטיס לחיוב מיידי ות על גביית עמל

די שנה. משהומצא אישור מתאים ייחשב יהצורך בהמצאת אישור מ בוטל ,לשם הגדרת תאגיד כעסק קטן - 2015בפברואר  1מיום החל 

התאגיד לעסק קטן, והבנק יהיה רשאי לדרוש אישור נוסף רק אם יהיה לו יסוד סביר להניח כי מחזור העסקים של אותו תאגיד בשנה האחרונה 

ולגבי עמלת תשלום נקבע שמותר  ות לבין שטרותלה האבחנה בין מטבעבוט ,לגבי עמלת פריטת מזומנים. מיליוני שקלים חדשים 5עולה על 

  כמו כן, בוטלה עמלת "דמי ניהול הלוואה לדיור". .2015לגבותה רק בשל עסקאות שבוצעו עד סוף חודש ינואר 

  העמלה בגין עסקאות/משיכות במטבע חוץ באמצעות כרטיסי אשראי תחושב על פי השער היציג. - 2015באפריל  1מיום החל 

  שהבנק אינו פעיל בהם. השינויים נוגעים לשירותי סליקה של עסקאות בכרטיס חיוב ולשירותי ניכיון לבתי עסק - 2015יולי ב 1יום מהחל 

מהותית על הדוחות  מיישם את התיקונים אשר נכנסו לתוקף ונערך ליישום יתר התיקונים. ליישום התיקונים לא צפויה להיות השפעההבנק 

  .הכספיים של הבנק

   הצעות חוק

מעת לעת מובאות בפני הכנסת הצעות לתיקוני חקיקה בנושאים שונים אשר לחלקן עשויה להיות השפעה על עסקיהם של התאגידים 

הבנקאיים ובכללם הבנק. למועד הדוחות הכספיים הצעות אלה נמצאות בשלבי חקיקה שונים, עשויים לחול בהן שינויים, ואין כל ודאות מתי 

  פו של דבר להוראות חקיקה מחייבות.יושלמו או אם יהפכו בסו
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  הפיקוח על הבנקים

  חוזרים והוראות דיווח לציבור

  דוח על אחריות תאגידית

פרסם המפקח על הבנקים חוזר בנושא דוח על אחריות תאגידית. על פי החוזר נדרש תאגיד בנקאי לפרסם לציבור  2011באוקטובר  3ביום 

 2014ביולי  29אגידית כמפורט בהוראה, וזאת תוך שבעה חודשים מתום תקופת הדיווח. ביום דוח לתקופה של עד שנתיים, על אחריות ת

, כנדרש על פי הוראות המפקח על הבנקים. הבנק נערך לפרסום דוח אחריות תאגידית 2012-2013פרסם הבנק דוח אחריות תאגידית לשנים 

  .4G:GRIם לדרישות תקן . צפוי כי דוח זה יערך בהתא2016בחודש יולי  2014-2015לשנים 

  לבנק.והבנק בוחן את הנושאים לדיווח תוך זיהוי הנושאים המהותיים למחזיקי העניין החיצוניים 

  דוח אחריות תאגידית של הבנק נכלל באתר האינטרנט של הבנק: 

<< www.mizrahi-tefahot.co.il  << דוח אחריות תאגידיתמידע על מזרחי טפחות >> קשרי משקיעים  

  

  מת מועדי פרסום דוחות כספייםהקד

פרסם המפקח על הבנקים חוזר בנושא הקדמת מועד פרסום דוחות לציבור. על פי החוזר, על מנת להתאים את מועד פרסום  2013בספטמבר  29ביום 

על המצב הכספי של הבנק  הדוחות הכספיים של תאגידים בנקאיים בישראל למקובל בארצות הברית, וכן לאפשר לקוראי הדוחות הכספיים לקבל מידע

יך ותוצאות פעולותיו במועד מוקדם יותר, נקבע כי דוחות שנתיים של תאגיד בנקאי העומד בראש קבוצה בנקאית יפורסמו לא יאוחר מחודשיים מתאר

  ימים מתאריך המאזן. 45- ם יפורסמו לא יאוחר מיהמאזן ודוחות כספיים רבעוני

 , כך ש:רגבאופן מדו תתבצעמכניסת ההוראה לתוקף 

 ואילך יפורסם עד חודשיים מתאריך המאזן. 2015הדוח הכספי משנת ו 2015במרץ  10יפורסם עד ליום  - 2014הדוח הכספי לשנת 

  ימים מתאריך המאזן. 45-ואילך, לא יאוחר מ 2016ימים מתאריך המאזן, ומשנת  50יפורסמו לא יאוחר מתום  2015בשנת  -דוחות רבעוניים 

  במועדים שנקבעו. 2016-ו 2015ונערך לפרסום הדוחות לשנים  לדוחות שפורסמולוחות הזמנים שנקבעו  הבנק מיישם את

  הקלות לציבור המנהל את חשבונותיו בקו העימות

שורה של  2014בעקבות החרפת העימות הצבאי בין מדינת ישראל לארגוני הטרור ברצועת עזה, פרסם המפקח על הבנקים במהלך חודש יולי 

לציבור המנהל את חשבונותיו בקו העימות וביניהן: הנחיית הבנקים, לגבי ישובים אשר הוכרז בהם מצב מיוחד בעורף, שלא להגביל  הקלות

חשבון או בעל חשבון, בשל שיקים שסורבו; הסרה זמנית של המגבלות הנובעות מהוראות המפקח על הבנקים בכל הקשור למתן אשראי תוך 

ושרת; הקלת תהליך ההצטרפות של לקוחות לשירות קבלת הוראות טלפוניות; הנחיית התאגידים הבנקאיים חריגה ממסגרת האשראי המא

  "ניהול המשכיות עסקית". - 355לתגבר את המוקדים הטלפוניים במידת הצורך, והחלת חלק מההקלות המנויות בהוראת ניהול בנקאי תקין 

כתוצאה מהמצב הבטחוני, הנחה בנק ישראל כי בכל הקשור לעריכת הדוחות  רר בשוקששבנוסף, בשל חוסר הוודאות, הנוגע לסיכויי הגביה 

, תאגיד בנקאי אינו נדרש למחוק חשבונאית חובות של לווים בישראל שכפופים לדרישות 2014הכספיים לרבעונים השני והשלישי של שנת 

תאגיד הבנקאי סיבות אחרות המחייבות מחיקה חשבונאית המחיקה החשבונאית בהתאם להוראות הדיווח לציבור. זאת, אלא אם ידועות ל

  מלבד מצב הפיגור של החוב.

כמו כן, תאגיד בנקאי התבקש להעריך את השפעת המצב הבטחוני על סיכויי הגבייה של חובות, ולהגדיל בהתאם את ההפרשה להפסדי 

  אשראי שמחושבת על בסיס קבוצתי.

  מה וסיום תקופת "מצב מיוחד בעורף", פרסם בנק ישראל הנחיות חזרה לשגרה., לאור סיום סבב הלחי2014בספטמבר  3ביום 

  הבנק מיישם את הנחיות המפקח על הבנקים. ליישום ההנחיות אין השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הבנק.
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  דיווח על מגזרי פעילות

מגזרי פעילות. מטרת ההוראה לשפר את יכולת ההשוואה בין  ת דיווח לציבור עלהוראעדכון פרסם המפקח על הבנקים  2014 בנובמבר 3ביום 

ינתן כל הנדרש לפי הוראה  ,ואילך  2016במרץ  31מגזרי הפעילות של בנקים שונים ולהגביר את שימושיות המידע. החל מהדוח לציבור ליום 

ד עם פרסום העדכון בהוראת הדיווח, פרסם המפקח . יח2015זו. נקבעו הוראות מעבר לפיהן ינתן גילוי גילוי ראשון כבר בדוח לציבור לשנת 

  לדוחות הכספיים. 1לפרטים נוספים, ראה ביאור  קובץ שאלות ותשובות ליישום ההוראה בנושא מגזרי פעילות פיקוחיים.

 ת מוכוונות במסלול מהיר"ו"מהלך מחזור הלווא

נטרי של מחזור הלוואות מוכוונות במסלול מהיר, שעיקרו ולבהצעה לבנקים להצטרף למהלך וופקח על הבנקים פנה המ 2014 בחודש דצמבר

העמדת מחזור הלוואות מוכוונות כהגדרתן בצו הבנקאות (עמלת פרעון מוקדם), ללווים העומדים בתנאים המוצעים על ידי בנק ישראל. נקבע כי 

 לפרטים נוספים, ראה פרק מגזר משקי הבית לעיל .כנדרש ומיישמו. הבנק הצטרף למהלך 2015במאי  31-ל 2015בינואר  1-בין ה יחולהמהלך 

  . 1ביאור  ,וכן
  

  הוראות ניהול בנקאי תקין

  בנושא "ניהול סיכונים" 310הוראת ניהול בנקאי תקין 

בנושא ניהול סיכונים. ההוראה מתבססת בעיקר על עקרונות באזל לניהול  310פרסם המפקח על הבנקים את הוראה  2012בדצמבר  23ביום 

ים כפי שבאו לידי ביטוי בהמלצות באזל. ההוראה כוללת תפיסת ניהול סיכונים כלל תאגידית ומפרטת עקרונות לניהול סיכונים. ההוראה סיכונ

, כולל דרישה למנות ועדה 301מבהירה גם את התהליכים הנדרשים מהדירקטוריון על מנת למלא את חובותיו כנדרש בהוראת ניהול בנקאי תקין 

ית ניהול סיכונים ולמנות ילניהול סיכונים. על פי ההוראה, ההנהלה הבכירה אחראית לניהול הסיכונים השוטף ונדרשת להקים פונקצדירקטוריונית 

 1ית ניהול הסיכונים. מועד תחילת ההוראה מיום יבראשה מנהל סיכונים ראשי. ההוראה מפרטת את תחומי האחריות ואת מעמדה של פונקצ

  ם את ההוראה. . הבנק מייש2014בינואר 

  ליישום ההוראה אין השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הבנק.

  בנושא "ניהול סיכון אשראי" 311ניהול בנקאי תקין  הוראת

בנושא ניהול סיכון אשראי. ההוראה מתבססת בעיקר על עקרונות באזל  311פרסם המפקח על הבנקים את הוראה  2012בדצמבר  23ביום 

. בהוראה זו מוגדרים מבנה ניהול סיכוני האשראי הנדרש מתאגיד בנקאי וחלוקת הסמכויות בנוגע לניהול סיכוני 2000מחודש ספטמבר 

האשראי בין הגורמים השונים בתאגיד הבנקאי. דרישות אלו מהוות אימוץ של הגישה לפיה על מנת לתמוך בקבלת החלטות אשראי נאותות 

בגיבוש מדיניות  עסקיות. מעורבות כזו נדרשת בפרטורבות גבוהה של גורם בלתי תלוי ביחידות הולמזער השפעות ניגודי עניינים, נדרשת מע

האשראי, בסיווג חובות ובקביעת הפרשות להפסדי אשראי. עוד קובעת ההוראה שהחלטות בדבר אישורי חשיפות אשראי מהותיות יתקבלו 

כנית ליישום האמור בהוראה ק גיבש ת. הבנ2014בינואר  1ת ההוראה מיום יחסות לדעתה של פונקציית ניהול הסיכונים. מועד תחיליתוך הת

   .2013ביולי  31והציג אותה במכתב שנשלח לפיקוח על הבנקים ביום 

, באופן המשלב את האשראי, אשר מעדכן את עקרון בקרת 311פרסם המפקח על הבנקים חוזר מתקן להוראה  2014בנובמבר  23ביום 

 1(בקרת אשראי). תחילת התיקונים ביום  319שראי במסגרת הוראת ניהול הסיכון. במסגרת תיקון זה בוטלה הוראה הדרישות בדבר בקרת א

  הבנק נערך ליישום ההוראה. .2015באפריל 
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  בנושא "ניהול סיכון תפעולי" 350ניהול בנקאי תקין  הוראת

ניהול סיכון תפעולי, המבוססת על הנחיות ועדת באזל מחודש בנושא  350פרסם המפקח על הבנקים עדכון הוראה  2012בדצמבר  23ביום 

. ההוראה קובעת עשרה עקרונות 310), בגין החלת הוראה 2012בפברואר  14הקודמת (מיום  350. הוראה זו מעדכנת את הוראה 2011יוני 

נקבעו בהוראה מתייחסים בעיקר לנושאי יסוד לניהול הסיכון התפעולי, ומתייחסת למסגרת העבודה לניהול הסיכון התפעולי. העקרונות ש

. הבנק מיישם את ההוראה. ליישום ההוראה אין 2014בינואר  1ממשל תאגידי ולסביבת ניהול הסיכון התפעולי. מועד תחילת ההוראה מיום 

  השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הבנק.

  בנושא "דירקטוריון" 301תיקונים להוראות ניהול בנקאי תקין 

בנושא דירקטוריון וזאת, בעקבות עדכונים בחוק הבנקאות. בהוראה בוצעו  301פרסם המפקח על הבנקים תיקון להוראה  2012בדצמבר  31ביום 

בנושא ניהול סיכון אשראי כמפורט  311והוראה  בנושא ניהול סיכונים 310התאמות לשינויים שחלו בעקבות פרסום הוראות ניהול בנקאי תקין מספר 

  . 2014בינואר  1הוראות דיווח לציבור בנוגע לעריכת הפרשות להפסדי אשראי. תחילת התיקון הינה ביום לעיל וכן 

  , לאחר תיקוני חקיקה וניסיון שנצבר ביישום ההוראה פרסם המפקח על הבנקים עדכון להוראה.2013בדצמבר  25ביום 

הורחבה הגדרת  בנוסף .ות בהוראה, תאגיד בנקאי או דירקטורבמסגרת העדכון הורחבה סמכות המפקח לשנות או לפטור מהוראות מסוימ

"תאגיד בנקאי" כך שההוראה תחול גם על סולקים ועל תאגידים בנקאיים שהם חברות שירותים משותפות. עוד עודכנו בהוראה סעיפים שונים 

ועדות הדירקטוריון, ובכללן, ועדת הביקורת וכהונת הנוגעים בין השאר למינוי והפסקת כהונה של דירקטורים חיצוניים, הרכב ודרכי עבודתן של 

  יושב ראש הדירקטוריון. 

פרסם המפקח על הבנקים תיקון נוסף להוראה, המתייחס למספר הדירקטורים בתאגיד בנקאי וכן מעדכן את השאלון  2014במאי  26ביום 

. מועד תחילת התיקון 2013-צמצום הריכוזיות, התשע"דלמועמד לתפקיד נושא משרה בתאגיד בנקאי, לאור חקיקת החוק לקידום התחרות ול

  . ליישום התיקון, אין השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הבנק.הבנק מיישם את התיקון להוראהלהוראה הינו יום פרסומו. 

 בנושא "הערכה נאותה של סיכוני אשראי ומדידה נאותה של חובות" 314ראת ניהול בנקאי תקין וה

בנושא הערכה נאותה של סיכוני אשראי ומדידה נאותה של חובות.  314פרסם המפקח על הבנקים עדכון הוראה  2013ריל באפ 30ביום 

 ), זאת מבלי לשנות את ההנחיות בנושא הדיווח לציבור.2006להנחיות ועדת באזל לפיקוח (מחודש יוני  314הוראה זו מעדכנת את הוראה 

להערכה נאותה של סיכוני אשראי ומדידה נאותה של חובות ומפרטת את הדרך הראויה ליישומם. בין ההוראה המעודכנת מאמצת קריטריונים 

הקריטריונים המפורטים בהוראה נכללת אחריות הדירקטוריון וההנהלה לקיום תהליכים להערכת סיכונים, כמו כן, על הבנק לקיים מערכת 

תיקוף מודלים פנימיים ולאמץ תוך כדי תיעוד שיטת עבודה לטיפול בהפסדי אשראי. לסיווג מהימן של חובות, לקבוע במדיניותו תהליך כולל ל

עוד קובעת ההוראה כי על הבנק לשמור הפרשות ברמה מספקת לכיסוי הפסדי האשראי המוערכים בתיק האשראי, להשתמש בשיקול דעת 

 כלים ונתונים אחידים.של עובדים מנוסים בתחום האשראי ולקיים תהליך הערכת סיכונים אחיד שיספק לו 

  . הבנק מיישם את ההוראה. ליישום ההוראה אין השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הבנק.2014בינואר  1מועד תחילת ההוראה מיום 

  בנושא "ניהול סיכון ריבית" 333הוראת ניהול בנקאי תקין 

במסגרת התאמת הוראות ניהול בנקאי תקין להמלצות  זאת ,יביתפרסם המפקח על הבנקים הוראה בנושא ניהול סיכון ר 2013במאי  30ביום 

ועדת באזל ולסטנדרטים מקובלים במדינות מובילות בעולם. ההוראה מכסה את כלל סוגי סיכון הריבית על כלל המכשירים הפיננסיים בבנק. 

 ,ומתבססת בעיקר על עקרונות ועדת באזל ההוראה כוללת הסדרה של דרישות וציפיות קיימות של הפיקוח על הבנקים מתאגידים בנקאיים

  . 2004לניהול ופיקוח על סיכון ריבית שפורסמו בשנת 

  "ניהול סיכוני שוק".בנושא  339בעקבות הוראה זו בוצעו תיקונים להוראת ניהול בנקאי תקין 

  תית על הדוחות הכספיים של הבנק.. הבנק מיישם את ההוראה. ליישום ההוראה אין השפעה מהו2014ביולי  1מועד תחילת ההוראה מיום 
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  בנושא "מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים" 313הוראת ניהול בנקאי תקין 

בנושא מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים. עיקרי התיקונים בהוראה  313פרסם המפקח על הבנקים תיקון להוראה  2013במאי  30ביום 

קלול לערבות חוק המכר, כאשר הדירה נמסרה למשתכן וכן, הפחתת סכום החבות בגין "מקדם התוספת" המעודכנת הינם הפחתת מקדם הש

המשקף את החשיפה הפוטנציאלית העתידית למשך יתרת חיי החוזה. שאינן סחירות בשוק פעיל)  (OTC   ,Over The Counterבעסקאות נגזרי

הינו מיום  OTCול לערבות חוק המכר. מועד תחילת ההוראה לגבי עסקאות נגזרי ההוראה תחול רטרואקטיבית בכל הקשור להפחתת מקדם השקל

ליישום הבנק מיישם את התיקונים להוראה. בנושא הפרשה לחובות מסופקים.  315. בעקבות הוראה זו בוצעו תיקונים להוראה 2014בינואר  1

  התיקונים אין השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הבנק.

  בנושא "הפחתה או תוספת בשיעורי ריבית" 421בנקאי תקין  הוראת ניהול

נדרש הבנק להחיל  ,פרסם המפקח על הבנקים הוראה בנושא הפחתה או תוספת בשיעורי ריבית. על פי ההוראה 2013בספטמבר  9ביום 

המבוצעות בחלקים) התקופה או בהלוואות ידוע לאורך כל  או אינובמועדי שינוי הריבית על הלוואות (בהלוואות בהן שיעור הריבית אינו קבוע 

, שכן אז, במקרים LIBORאת אותה הפחתה או תוספת לריבית הבסיסית שחלה במועד מתן ההלוואה, למעט במקרה בו ריבית הבסיס היא 

הם שיעור הריבית קיצוניים, רשאי הבנק לקבוע מנגנון לשינוי התוספת/ההפחתה מהריבית הבסיסית. ההוראה חלה בהתאמה גם על פיקדונות שב

אינו קבוע או ידוע לאורך כל התקופה ובפיקדונות מתחדשים, למעט אם הלקוח משך חלק מסכום הפיקדון במהלך תקופת הפיקדון או במועד 

יולי ב 1קדונות הינו מיום יהקשור לפתחילת ההוראה בכל  . מועד2014בינואר  1החידוש. מועד תחילת ההוראה בכל הקשור להלוואות הינו מיום 

קדונות מתחדשים י), לגבי פ2015בינואר  1חודשים ממועד תחילת ההוראה ( 6קדונות חדשים, וממועד החידוש הראשון החל לאחר ילגבי פ 2014

  ליישום ההוראה אין השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הבנק.הבנק מיישם את ההוראה. בהם תאריך סיום ההתקשרות אינו ידוע ומוסכם. 

  בנושא "מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי" A301ניהול בנקאי תקין  הוראות

שמטרתם להבטיח  ,פרסם המפקח על הבנקים הוראה בנושא מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי. הוראה זו קובעת כללים 2013בנובמבר  19ביום 

ת הטווח של התאגיד הבנקאי. בהתאם להוראה, שהסדרי התגמול בתאגיד הבנקאי יהיו עקביים עם מסגרת ניהול הסיכונים ועם המטרות ארוכו

לרבות לעובדים המרכזיים שבו. ההוראה כוללת הוראות ומגבלות לגבי כלל  ,על כל תאגיד בנקאי לקבוע מדיניות תגמול לכלל עובדי הבנק

חלות על קבוצת עובדים מכילה ההוראה דרישות ה, עדת התגמול והדירקטוריון. כמו כןהתגמולים בתאגיד הבנקאי, ומתייחסת לתפקידי ו

מרכזיים ביניהן, קביעת יחס מקסימלי בין תגמול משתנה ותגמול קבוע, דחיית תשלום תגמול משתנה והענקה במניות ובמכשירים מבוססי 

על , גמולמניות המבשילים על פני מספר שנים. על פי ההוראה, על גורמי ניהול הסיכונים, הבקרה והביקורת להיות מעורבים בפיתוח מנגנון הת

יה ידי בחינת נאותות מדדי הסיכון והציות המשולבים בו. עוד קובעת ההוראה, כי תגמול עובדים העוסקים בניהול סיכונים, בקרה וביקורת לא יה

  תלוי בתוצאות העסקיות של היחידות אותן הם מנטרים.

בור כל עובד. בתנאים חריגים וכפוף לדרישות בהוראה מהתגמול הקבוע ע 100%על פי ההוראה, גובה התגמול המשתנה המירבי לא יעלה על 

  .200%-שהתגמול המשתנה המירבי יגיע עד ל ,ניתן לקבוע

  .2014ביוני  30הדרישות לפי ההוראה חלות על מדיניות תגמול שנקבעה החל מיום כניסת ההוראה ולא יאוחר מיום 

מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה  2014ביוני  10הבנק ביום בהתאם לקבוע בהוראה, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של 

). לעניין זה ראה 2013באוגוסט  27ביום  1999-לחוק החברות, התשנ"ט 20בבנק (לאחר שמדיניות תגמול כאמור אושרה, כמתחייב מתיקון 

של כל המידע שפורט בדוח  על דרך הפניה אזכור זה מהווה הכללה .2014-01-087588, אסמכתא מספר 2014ביוני  10דוח מיידי מיום 

  המיידי הנזכר לעיל.

, על פי המלצת ועדת התגמול, מדיניות תגמול לכלל עובדי הבנק שאינם נושאי משרה 2014ביוני  19כמו כן, אישר דירקטוריון הבנק ביום 

שום ההוראה אין השפעה מהותית על הדוחות ליי .מדיניות התגמול של הבנק להלןובכלל זה לעובדים המרכזיים בבנק. לפרטים ראה פרק 

  הכספיים של הבנק.
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  בנושא "גילוי עלות שירותים בניירות ערך" 414הוראות ניהול בנקאי תקין 

). על פי 414פרסם המפקח על הבנקים חוזר בנושא גילוי עלות שירותים בניירות ערך (הוראת ניהול בנקאי תקין מספר  2014באפריל  2ביום 

דים בנקאיים יציגו ללקוחות המחויבים בעמלות בגין פעולות של קניה, מכירה או פדיון של ניירות ערך ישראלים ו/או זרים, או החוזר, תאגי

בעמלת דמי ניהול פקדון ניירות ערך, מידע השוואתי, בדבר שיעורי העמלות ששילמו לקוחות המחזיקים פקדונות בשווי דומה. המידע 

, בהתבסס על נתוני החציון השני 2015בינואר  1פורסם גם באתר האינטרנט של הבנק. תחילת ההוראה מיום ההשוואתי שיימסר ללקוחות, י

  השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הבנק. אין. ליישום ההוראה 2014של שנת 

 "ניהול המשכיות עסקית" -  355הוראת ניהול בנקאי תקין 

זר המתקן הגדרות וקובע עקרונות מנחים למיגון מינימלי של אתרים קריטיים לצורך פרסם המפקח על הבנקים חו 2014במאי  26ביום 

  לפרטים נוספים ראה פרק ניהול הסיכונים. הבנק נערך ליישום ההוראה. עמידה בתרחישי ייחוס לאומיים.

  

  הטבות לא בנקאיות ללקוחות"בנושא " 403הוראת ניהול בנקאי תקין 

הטבות לא בנקאיות ללקוחות. ההוראה קובעת כללים והגדרות להבחנה בין  בנושאעל הבנקים הוראה פרסם המפקח  2014 ביולי 6ביום 

כללים המגבילים מתן הטבות לא בנקאיות וקובעת כי אין להתנות הטבה לא קובעת בין היתר, הטבה בנקאית והטבה לא בנקאית. ההוראה 

 1תה או בהסכמה לקבל דבר פרסומת מהבנק. תחילתה של ההוראה ביום בנקאית בהתקשרות עם הבנק לתקופת זמן כלשהי, בדרישה להשב

  ליישום ההוראה אין השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הבנק.הבנק מיישם את ההוראה.  . 2015בינואר 

  בנושא "עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים" 312הוראת ניהול בנקאי תקין 

נקים חוזר בנושא עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים (עדכון הוראת ניהול בנקאי תקין מספר פרסם המפקח על ב 2014ביולי  10ביום 

). מטרת החוזר למזער את הסיכונים הנובעים מעסקאות שעושה תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים ולמנוע ניצול לרעה של התאגיד הבנקאי 312

  ופעולות בניגוד עניינים.

ת של אנשים קשורים לתאגיד בנקאי ודורשת כי העסקאות בין התאגיד הבנקאי לאנשים קשורים ייעשו על פי ההוראה מגבילה את היקף החבויו

  . 2015בינואר  1שיקולים עסקיים ובתנאי שוק. מועד תחילתם של השינויים בהוראה ביום 

  בנושא "מגבלות למתן הלוואות לדיור" 329הוראת ניהול בנקאי תקין 

המפקח על הבנקים חוזר בנושא מגבלות למתן הלוואות לדיור. החוזר מאגד את ההנחיות והמגבלות שקבע  פרסם 2014ביולי  15ביום 

הפיקוח על הבנקים בשנים האחרונות בנושאים השונים למסמך מחייב אחד. בנוסף, החוזר מגדיר מחדש את המונח "שיעור החזר מהכנסה" 

מיליוני שקלים חדשים.  5, לסך של 203פחת, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין מספר ומגביל את סכום ההלוואה המאפשר קבלת משקל סיכון מו

. מועד תחילת המגבלות השונות הינו כפי שנקבעו 100%הלוואה שסכומה עולה על סכום זה, תשוקלל לעניין חישוב נכסי סיכון בשיעור של 

לדיור שניתן להן אישור עקרוני ממועד מוקדם ככל האפשר, אך לא על הלוואות  חלות תם החוזר מחליף. הדרישות הנוספותבמכתבי הפיקוח או

  .2014באוקטובר  1יאוחר מיום 

בנושא מגבלות למתן הלוואות לדיור,  329פרסם המפקח על הבנקים חוזר לעדכון הוראת ניהול בנקאי תקין מספר  2014בספטמבר  28ביום 

  תיקונים להוראה:וכן, קובץ שאלות ותשובות באותו נושא. החוזר כולל שני 

מיתרת תיק האשראי לדיור. הגדלת יעד ההון  1%לרכיבי סיכון יכלול תוספת בשיעור המבטא  1יעד הון עצמי רובד  –הגדלת יעד ההון  - 

  (לאורך שמונה רבעונים). 2017בינואר  1ועד ליום  2015בינואר  1תתבצע בשיעורים רבעוניים קבועים מיום 

 .75%-ל 100%משקל הסיכון להלוואות ממונפות בריבית משתנה יפחת משיעור של  –בריבית משתנה  משקל סיכון להלוואות ממונפות -
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בכל אחד משמונת הרבעונים הדיווח,  לפי נתוני מועד ,0.1%-לרכיבי סיכון צפוי לגדול בכ 1יעד יחס הון עצמי רובד  ,בעקבות יישום ההוראה

, יכול שישתנה בהתאם לנתונים בפועל של תיק האשראי לדיור יעד זה מת היישום.עם השל 0.8%-החל ממועד יישום ההוראה ובסך הכל בכ

 ושל סך נכסי הסיכון.

. על התאגידים הבנקאיים להגדיל את יעד ההון, בשיעורים רבעוניים קבועים מיום 2017בינואר  1מועד התחילה לעמידה ביעד ההון הינו מיום 

  . מיישם את דרישות ההוראהנק . הב2017בינואר  1ועד ליום  2015בינואר  1

  פתיחת חשבונות באמצעות האינטרנט"בנושא " 418הוראת ניהול בנקאי תקין 

פתיחת חשבונות באמצעות האינטרנט. ההוראה נועדה לאפשר פתיחה מקוונת  בנושאפרסם המפקח על הבנקים הוראה  2014 ביולי 15ביום 

שוי להגביר את התחרותיות במערכת הבנקאית. ההוראה נכנסה לתוקף במועד של חשבונות בכפוף למספר תנאים ומגבלות כאמצעי הע

ליישום ההוראה אין בנק נערך ליישום ההוראה. הימים מראש על כוונה להציע פעילות זו.  60פרסומה, אך מחייבת להודיע למפקח לפחות 

  השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הבנק.

בנושא סוגי חשבונות ותנאים בהתקיימם לא תידרש חתימתו של לקוח על הסכם. במסגרת חוזר זר הבהרה פרסם המפקח חו 2015ואר בינ 4ביום 

זה נקבע כי לא תדרש חתימתו של לקוח על הסכם לתנאי עסק כלליים או הסכם פתיחת חשבון עובר ושב וניהולו, לרבות הסכם הכולל תנאים 

והסכם בנושא הוראות טלפוניות. חוזר זה פורסם כצעד משלים  418קוון בהתאם להוראה כלליים למתן שירותים בנקאיים שונים שנפתח באופן מ

כמפורט בפרק חוקים  ,2014בדצמבר  30) לכללי הבנקאות (שירות ללקוח)(גילוי נאות ומסירת מסמכים), באותו עניין ביום 2לפרסום תיקון (

  .ותקנות לעיל

  פי הרשאה"בנושא "חיובים על  439הוראת ניהול בנקאי תקין 

, ), שמטרתו439ול בנקאי תקין מספר פרסם המפקח על הבנקים חוזר בנושא "חיובים על פי הרשאה" (עדכון הוראת ניה 2014בספטמבר  1ביום 

להתמודד עם הקשיים העומדים בפני לקוחות בתהליך העברת חיובים על פי הרשאה מחשבון בבנק אחד לאחר, בדרך של יצירת תהליך העברת 

יעיל ומהיר ללא טרחה מצד הלקוח, תהליך אשר זוהה על ידי הפיקוח על הבנקים כחסם מרכזי להעברת חשבון מבנק לבנק. מועד  הרשאות

  . הבנק נערך ליישום ההוראה.2015באוקטובר  1תחילתם של השינויים בהוראה, ביום 

  ליישום ההוראה לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הבנק.

  פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהולו"בנושא " 422ראת ניהול בנקאי תקין הו

פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהולו. ההוראה נועדה להבהיר  בנושאפרסם המפקח על הבנקים הוראה  2014בספטמבר  26ביום 

רים בהם לא תתקבל טענת "סירוב סביר" לפתיחת חשבון אשר מהווים חלק בלתי נפרד מניהול חשבון ומהם אותם מק ,מהם אותם שירותים

). חלקים בהוראה נכנסו לתוקף במועד פרסומה ובתחילת ספטמבר 1981) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א, 2(א)(2(לעניין סעיף 

, מיד ללקוחותיו המעוניינים בכךיהווה אחד האמצעים לתשלום שעל תאגיד בנקאי להעוראה הקובע כי כרטיס לחיוב מיידי, . הסעיף בה2014

  ליישום ההוראה אין השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הבנק.הבנק מיישם את ההוראה.  . 2015בינואר  1נכנס לתוקף ביום 

  בנושא "ניהול סיכון נזילות"  342 והוראהבנושא "יחס כיסוי הנזילות"  221 הוראת ניהול בנקאי תקין

  בנושא "יחס כיסוי הנזילות"., 221ניהול בנקאי תקין חדשה, מספר רסם המפקח על הבנקים הוראת פ 2014בספטמבר  28ביום 

  במערכת הבנקאית בישראל לעניין יחס כיסוי הנזילות.  IIIההוראה מאמצת את המלצות באזל 

מגדירות  IIIות לחודש. הוראות באזל יחס זה נועד לשפר את עמידות פרופיל סיכון הנזילות של התאגידים הבנקאיים בתרחיש קיצון של נזיל

  מסגרת ספציפית לחישוב יחס כיסוי נזילות מתוך מטרה ליצור אחידות ברמה בינלאומית.
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במסגרת דוח  ,של באזל 3דרישות גילוי של נדבך  ,בין היתר ,כמו כן, פורסמו באותו היום תיקונים להוראות הדיווח לציבור, הכוללים

, 2014בספטמבר  30במסגרת ביאור הלימות הון בדוחות הכספיים. בנוסף, פורסם ביום  ,של יחס כיסוי הנזילותהדירקטוריון ודרישות גילוי 

  קובץ שאלות ותשובות להוראה החדשה.

  בנושא "ניהול סיכון הנזילות" הותאמה ותחול לאורך תקופת המעבר כמפורט להלן. 342הקיימת, מספר  ת ניהול בנקאי תקיןהורא

  את ניהול בנקאי תקין החדשה:להלן עיקרי הור

) High Quality Liquid Assets  - HQLA) כיחס בין שווי מלאי הנכסים באיכות גבוהה (Liquidity Coverage Ratio  - LCRהגדרה של יחס כיסוי הנזילות ( - 

 לבין סך תזרים מזומנים יוצא נטו, בתנאי קיצון.

שניתן להמירם למזומן בקלות ובמהירות תוך הפסד ערך קטן (או ללא הפסד) כנכסים  -הגדרה של מלאי נכסים נזילים באיכות גבוהה  -

 ואשר עומדים במאפייני כשירות שנקבעו.

יחושב ככלל התנועות בהתחייבויות, בנכסים ובפעילות החוץ מאזנית שצפויות להשפיע על תזרים  -הגדרה של תזרים מזומנים יוצא נטו  -

 .IIIים שנקבעו על ידי בנק ישראל, בהתאמה להמלצות באזל המזומנים לתקופה של חודש, על פי המקדמ

, כלומר מלאי הנכסים באיכות גבוהה ישתווה, לכל הפחות, לסך 100%-ערכו של היחס לא יפחת מ -קביעת יחס כיסוי נזילות מזערי  -

 תזרים המזומנים היוצא נטו.

ההוראה תיושם על בסיס נתוני הבנק והן על  יחדיו ובמטבע חוץ בנפרד. יחס כיסוי הנזילות יהיה בשימוש שוטף, על בסיס יומי בסך כל המטבעות

  בסיס מאוחד.

  , כאשר הדרישה המזערית ליחס כיסוי הנזילות תעמוד על:2015באפריל  1תחילת יישום ההוראות ביום 

 60% –   2015באפריל  1 -

  80% –   2016בינואר  1 -

  100% –   2017בינואר  1 -

  ובהגשת תכנית לסגירת הפער במקרה הצורך. הבנק נערך ליישום ההוראות. על הבנקים יווח מיידי למפקחירידה מהיחס הנדרש תלווה בד

  בנושא "טיפול בתלונות הציבור" A308הוראת ניהול בנקאי תקין 

. החוזר כולל )308Aפרסם המפקח על הבנקים חוזר בנושא טיפול בתלונות הציבור (הוראת ניהול בנקאי תקין מספר  2014בספטמבר  30ביום 

לעקרונות העל להגנה על צרכנים של שירותים  9התאמה של נהלי הפיקוח על הבנקים לטיפול בתלונות הציבור בהתאם לאימוץ עקרון 

), במטרה לשפר את טיפול המערכת הבנקאית בתלונות הציבור. OECDפיננסיים, שפורסמו על ידי הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (

ת, בין היתר, כי התאגיד הבנקאי יקבע מדיניות לטיפול בתלונות הציבור על בסיס קבוצתי, יקים פונקציה ייעודית לטיפול בפניות ההוראה קובע

  . הבנק נערך ליישום ההוראה.2015באפריל  1הציבור ויעמיד בראשה נציב תלונות ציבור. תחילתה של ההוראה יהיה לא יאוחר מיום 

  יות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הבנק.ליישום ההוראה לא צפויה לה

  דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאיים"בנושא " 425הוראת ניהול בנקאי תקין 

דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאיים.  ההוראה כוללת דרישה  בנושאפרסם המפקח על הבנקים הוראה  2014 בנובמבר 19ביום 

ט(ו) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), בהתאם לנוסח ומבנה 9רט בחשבון מקוון של כל לקוח כהגדרתו בסעיף להצגת דוח מקוצר ודוח מפו

 28ביום להוראה. הדוחות יוצגו עד סוף חודש פברואר ויתייחסו לנתוני השנה הקלנדרית השוטפת. תחילתה של ההוראה  שנקבעו בתוספות

השפעה מהותית  לא צפויה להיותליישום ההוראה . הבנק נערך ליישום ההוראה. 2015בהתייחס לדוחות השנתיים בגין שנת  2016בפברואר 

  על הדוחות הכספיים של הבנק.
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  ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב"בנושא " 325הוראת ניהול בנקאי תקין 

ההוראה  תיקון תכליתבונות עובר ושב. ניהול מסגרות אשראי בחש בנושא ,הוראהתיקון פרסם המפקח על הבנקים  2014 בנובמבר 25ביום 

שקלים חדשים ל"אשראי  2,000-שקלים חדשים ל 1,000-להגדיל את הסכום עד אליו ניתן שלא ליישם את האמור בהוראה על חריגות מ

אה הינו עד יום שקלים חדשים ל"אשראי מסחרי", כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור. מועד התחילה לשינויים בהור 5,000-לאנשים פרטיים" ול

  ליישום ההוראה אין השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הבנק. ההוראה. מיישם את. הבנק 2015בינואר  1

  העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח"בנושא " 432הוראת ניהול בנקאי תקין 

. תכלית התיקון לפשט את ת חשבון של לקוחהעברת פעילות וסגיר בנושאהוראה תיקון פרסם המפקח על הבנקים  2014 בדצמבר 15ביום 

הפעולות הנדרשות בסגירת חשבון ובהעברת פעילות מבנק לבנק. ההוראה מוסיפה אמצעי תקשורת שעומדים לרשות הלקוח לקבלת מידע 

ם הקשורים ימי, למעט סעיפים מסו2015בינואר  1 והגשת בקשה לסגירת חשבון או העברת פעילותו מהחשבון. תחילתה של ההוראה ביום

אשר יכנסו לתוקף את החשבון או להעביר הפעילות בו,  בקבלת מידע, בהגשת בקשה בערוצים נוספים ובפרק הזמן במהלכו נדרש הבנק לסגור

. 2016בפברואר  28יכנסו לתוקף ביום , הנדרש לפי הוראה זו, 425חסים לדוח התקופתי לפי הוראה . הסעיפים המתיי2015יולי ב 1ביום 

  ליישום ההוראה אין השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הבנק.רך ליישום ההוראה. הבנק נע

  הוראות אחרות 

ידיים (בין היתר, על מעילות, הונאות ורכישת אמצעי שליטה) ודיווחים לדווח למפקח על הבנקים דיווחים מבנוסף, נדרשים התאגידים הבנקאיים, 

  פיים, על דירקטוריון התאגיד הבנקאי, הסגל הבכיר ורואה החשבון, יחס הון לרכיבי סיכון וכד').חודשיים (בין היתר דיווחים על נתונים כס

  המלצות ועדת באזל לפיקוח על הבנקים ("ועדת באזל")

הן על ידי בנקים מרכזיים של מדינות שונות. החלטותיה והמלצותיה של הועדה, אף שאין ל 1974ועדת באזל הינה גוף בינלאומי שנוסד בשנת 

תוקף משפטי מחייב, קובעות את עקרונות הפיקוח המקובלים על ידי הגופים המפקחים על המערכות הבנקאיות בחלק ניכר ממדינות העולם. ביום 

פרסמה ועדת באזל המלצות חדשות שנועדו להבטיח את הרגולציה הראויה להסדרת כללי הלימות ההון של הבנקים במדינות  2004ביוני  26

מחליפות את ההוראה הקודמת משנת  IIהתפרסם נוסח סופי ומעודכן של ההוראות. המלצות באזל  2006"). בחודש יוני IIן: "באזל השונות (להל

  , כדי לכלול דרישות הון גם בגין סיכון שוק.1996, שכללה דרישות הון בגין סיכון אשראי, והורחבה בשנת I, המכונה באזל 1988

המדידה ואת ניהול הסיכונים השונים, בפניהם ניצב המוסד הפיננסי, וכן מבטיח התאמה טובה יותר של  את שפרמ IIיישום הנחיות באזל 

. III, פרסמה ועדת באזל הוראה חדשה המכונה באזל העולמי בעקבות המשבר הפיננסי דרישות ההון לרמת הסיכון לה חשוף המוסד הפיננסי.

  במשבר. לפרטים, ראה להלן.כי ניהול ובקרת הסיכונים בתהליהוראה זו נועדה להתמודד עם הכשלים שהתגלו 

  עיקרי המלצות ועדת באזל 

את  IIהון בגין סיכון האשראי וסיכון השוק להם חשוף המוסד הפיננסי, הרחיבה באזל  להקצאתכיוונה בעיקרה  Iבעוד שההוראה המכונה באזל 

הטמעה של תרבות ניהול ובקרה של סיכונים. לפיכך, כוללת הוראת  ההנחיות במטרה להגדיל את יציבות המוסדות הפיננסיים גם באמצעות

  , מלבד שינוי מהותי באופן חישוב ההון (הנדבך הראשון של ההוראה), גם שני נדבכים נוספים, כפי שיפורט להלן.IIבאזל 

י. ההנחיות קובעות את אופן הקצאת ההון כולל הקצאת הון מינימאלית בגין סיכון שוק, סיכון אשראי וסיכון תפעול IIהנדבך הראשון של באזל 

באמצעות מתן אפשרות לחשב את ההון המינימאלי על ידי מודל סטנדרטי, המסתמך על דירוג חיצוני של החוב על ידי  ,בגין סיכון אשראי

ב של קבוצות חשיפה, המפקח על הבנקים), עושה שימוש במספר ר -המוכרות על ידי הגורם המפקח (בישראל: בנק ישראל  ,סוכנויות דירוג

תוך התאמת מקדמי הסיכון לקבוצות השונות ומכיר בביטחונות פיננסיים הניתנים לקיזוז מהחשיפה. ההוראות מאפשרות לבנקים לחשב את 

באמצעותם מחושבת דרישת ההון המינימאלי גם לפי מודלים פנימיים. מודלים אלה מתבססים על הערכות הבנק לגבי איכות הלווים שלו, 

סתברות שייכנסו למצב של כשל אשראי ורמת ההפסד שייגרם לבנק במקרה של כשל אשראי. השימוש במודלים פנימיים מחייב אישור של הה
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על פי הנחיות המפקח על הבנקים, הקצאת ההון בגין סיכון האשראי, אחר עמידת המודל בתהליכי תיקוף נרחבים. להגורם המפקח, הניתן רק 

  ת.מחושבת בשיטה הסטנדרטי

בתיק הסחיר , בגין סיכוני בסיס, ריבית ומניות בתחום סיכוני שוק נקבעת הקצאת ההון בישראל לפי מודל סטנדרטי, האומד את חשיפת הבנק

  של הבנק.

גישות חלופיות לחישוב ההון הנדרש: גישת האינדיקאטור הבסיסי, על פיה יקצה הבנק  מספרבתחום הסיכונים התפעוליים, מציעות ההמלצות 

; הגישה הסטנדרטית, במסגרתה בשלוש השנים האחרונות ון בגין סיכונים תפעוליים בשיעור קבוע מההכנסה הגולמית השנתית הממוצעתה

יחושבו דרישות ההון על ידי הכפלת ההכנסה הגולמית הנובעת מכל קו עסקים במקדם ספציפי לאותו קו עסקים; גישת המדידה המתקדמת, על 

על פי הנחיות המפקח על הבנקים, הקצאת ההון בגין סיכון תפעולי, מחושבת  אם למודל פנימי שיפותח בתוך הארגון.פיה יקצה הבנק הון בהת

  בשיטה הסטנדרטית.

מגדירות מספר עקרונות לניהול סיכונים תפעוליים, המתייחסים להיבטים כגון: מידת הפיקוח מצד ההנהלה ודירקטוריון הבנק,  IIהמלצות באזל 

יומן וקאופן הערכת ומדידת הסיכון, רגוני ותרבות ארגונית מתאימים, לרבות מערך דיווח פנימי וזרימת מידע יעילה ואפקטיבית, קיום מבנה א

מערך הטיפול בסיכון התפעולי מחויב לפעול למיפוי ולזיהוי הסיכון התפעולי, לאיסוף נתוני כשל בפועל, של מערכות תומכות מתאימות. 

קובעים בנוסף, גם את אחריות  IIלצמצם את מידת הנזק הפוטנציאלי מהתרחשות כשל תפעולי בבנק. עקרונות באזל  ולנקיטת פעולות שנועדו

  נוסף במסגרת הטיפול בסיכון התפעולי. כקו הגנההביקורת הפנימית, 

), ICAAP -לימות ההון תהליך פנימי להערכת ה) והתהליך בתוך הבנק (SREPעוסק בתהליך הסקירה הפיקוחי ( IIהנדבך השני של באזל 

שנועדו להבטיח, כי רמת ההון של הבנק תואמת את פרופיל הסיכון שלו. זאת, מעבר לדרישת ההון המינימאלית שעל הבנק להחזיק בהתאם 

לנדבך הראשון. במסגרת זו נבדקת, בין היתר, מידת ההתאמה של הקצאת ההון המזערית (קרי, חישובי הנדבך הראשון) לבנק ורמת ההון 

ועוד.  סיכון הריבית בתיק הבנקאי, סיכון ריכוזיות ן המינימאלית בנדבך הראשון, כגוןהנדרשת בגין סיכונים נוספים שאינם נכללים בהקצאת ההו

, דיווחים ניהול הסיכונים בבנקבנוסף, נבדקים במסגרת נדבך זה תהליכי ניהול הסיכונים בבנק, תהליכי בקרת הסיכונים, הממשל התאגידי של 

  .והרווח של התאגיד, ההון יהול תהליכים שיש להם קשר הדוק עם ניהול הסיכוניםונ

בנוסף, נדרשת במסגרת הנדבך השני בדיקה, האם יש לבנק די הון כדי לעמוד בתכנית האסטרטגית שלו, והאם יש לו די הון כדי להתגונן כנגד 

כלי חשוב בהערכת ההון  )STRESS TESTS(ווים מבחני המצוקה מצבי קיצון ומשברים העלולים להתרחש ולהשפיע על הבנק. לפיכך, מה

  הנדרש מהבנקים, ולאלה מקום חשוב במסגרת הנדבך השני של ההוראה.

עוסק בדרישות הדיווח והגילוי לגוף המפקח ולציבור. במסגרת זו נדרש הבנק לתת גילוי נרחב, מפורט  IIהנדבך השלישי של הוראת באזל 

התקבלו הנחיות מפורטות ליישום דרישות הגילוי ליישום הנדבך  2009לו ועל תהליכי ניהול הסיכונים שלו. באוקטובר ומעמיק על רמת הסיכון ש

  , והבנק מיישם את הדרישות בדוחות כספיים אלה.IIהשלישי של באזל 

  יישום המלצות ועדת באזל במערכת הבנקאית בישראל

  הול בנקאי תקין, כדלהלן:המלצות ועדת באזל יושמו בישראל במסגרת הוראות ני

  מבוא, תחולה וחישוב דרישות; -  201הוראת ניהול בנקאי תקין 

  ;הפיקוחי ההון – 202הוראת ניהול בנקאי תקין 

  אופן חישוב ההון הנדרש בגין סיכון אשראי לפי גישה סטנדרטית; -  203הוראת ניהול בנקאי תקין 

  גין סיכון אשראי לפי גישת הדירוגים הפנימיים;אופן חישוב ההון ב -  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 

 הנחיות לתהליך הערכת נאותות הלימות ההון בתאגידים הבנקאית (הנדבך השני); -  211 הוראת ניהול בנקאי תקין
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 14הנדבך השלישי, המתווה את ההוראות והציפיות בנוגע למשמעת השוק (דרישות גילוי), מוזג לתוך קובץ הוראות הדיווח לציבור. ביום 

בטלות דרישות ההון הכלולות בהוראת ניהול בנקאי תקין  2011בינואר  1פרסם הפיקוח על הבנקים חוזר הקובע כי החל מיום  2011בפברואר 

  ).I(באזל  311מספר 

מתכונת הגילוי שקבע המפקח על הבנקים, בהתאם לדרישות הנדבך השלישי, נכללת להלן. הלימות ההון של הבנק למועד הדיווח, במתכונת 

  יים.לדוחות הכספ 14הגילוי שקבע המפקח על הבנקים, מוצגת בביאור 

), פועל הבנק במהלך השנים האחרונות ICAAP-תהליך ה-211(הוראת ניהול בנקאי תקין מספר  IIבמסגרת הנדבך השני של הוראת באזל 

בבנק הינו תהליך מקיף המערב את דרגות הניהול הבכירות ביותר בבנק.  ICAAP-להטמעת מסגרת לבקרת וניהול הסיכונים. תהליך ה

בנק את הסיכונים המהותיים לפעילותו, הגדיר את תיאבון הסיכון שלו לכל הסיכונים הללו וכתב מסמכי מדיניות במסגרת זו, זיהה ומיפה ה

לסיכונים אליהם הוא נחשף במסגרת פעילותו, המעודכנים באופן סדיר. תיאבון הסיכון, מיפוי הסיכונים וקביעת המהותיות שלהם ומסמכי 

  ה לניהול סיכונים של הדירקטוריון ומליאת הדירקטוריון, בכל שנה.המדיניות המעודכנים, עולים לאישור הועד

), 2013בדצמבר  31-, המתייחס לICAAP-(הדוח השנתי של תהליך ה ICAAR-הגיש הבנק לבנק ישראל את מסמך ה 2014בחודש מאי 

קף פעילותו העסקית, וזאת על פי המבטא את הערכת הבנק לגבי רמת ההון הנדרשת, על מנת לכסות את כל הסיכונים להם הוא חשוף מתו

). הערכת ההון כוללת תהליכים כמותיים SREP-הנחיות בנק ישראל, ובתיאום עם הערות בנק ישראל לתהליך שבוצע בבנק (תהליך ה

ות לביצוע ואיכותיים, כולל בחינה עצמית של הבנק בנוגע לאיכות ניהול ובקרת הסיכונים שלו. הערכת ההון בוצעה תוך הפעלה של מגוון שיט

מבחני מצוקה (קיצון), באופן התואם את דרישות בנק ישראל. שיטות אלה כוללות, החל מהתהליך הנוכחי, את תוצאות תרחיש הקיצון האחיד 

  (תרחיש המאקרו) שבוצע לפי עקרונות שנקבעו על ידי בנק ישראל.

ולנוכח יעדיו העסקיים ן לכיסוי הסיכונים אליהם הוא חשוף, תוצאות הערכות ההון שבוצעו במסגרת מסמך זה, מצביעות על כך שלבנק די הו

  הן במצב שגרה והן במצב קיצון.והתכנית האסטרטגית שלו, 

 במסגרת יישום הנדבך השני, ממשיך הבנק לפעול באופן שוטף, על פי תכנית העבודה, לסגור את הפערים שאותרו  מול דרישות ועדת באזל בתחומי

המטפלים בנושאים שונים של ניהול ובקרת הסיכונים וההון של הבנק ולשפר את מסמכי , את פעילותם של הפורומים השוניםג הסיכונים השונים, לשדר

- , והמדיניות ניהול הסיכונים וניהול ההון שלו בהתאם להנחיות הנדבך השני, הנחיות נוספות של בנק ישראל בנושא ניהול ובקרת הסיכונים השונים

BEST PRACTICE בתחום, בעיקר עם יישום באזל  המתפתחIII .  

גילוי בגין תגמול. דרישות  - של באזל 3פרסם המפקח על הבנקים הוראת שעה בנושא יישום דרישות גילוי לפי נדבך  2013בנובמבר  26ביום 

מכות באסטרטגיות של הגילוי החדשות נועדו לתמוך ולאפשר למשתמשים בשוק להעריך את האיכות של שיטות התגמול ושל האופן שבו הן תו

לפרטים נוספים ראה פרק ניהול . 2014בינואר  1על דוחות שנתיים החל מיום  חלותתאגידים בנקאיים ובמצב הסיכון שלהם. דרישות הגילוי 

  הסיכונים להלן.

  IIIבאזל 

ים הבינלאומיים, מכילה אוסף של . הוראה זו, פרי המשבר האחרון בשווקIIIאימצה ועדת באזל הוראה חדשה, המכונה באזל  2010בסוף שנת 

, וביניהם: חיזוק בסיס ההון, העלאת יחסי ההון המזעריים, קביעת מדדים חדשים ומתודולוגיות לטיפול בסיכון IIתיקונים להוראת באזל 

ותהליכים נוספים נים במסגרת מדדי ניהול הסיכוהנזילות, חיזוק המתודולוגיה להתמודדות עם סיכון הצד הנגדי, קביעת יחס מינוף כיחס חדש 

שנועדו לשפר את יכולות ניהול ובקרת הסיכונים במוסדות הפיננסיים. על פי לוח הזמנים שנקבע על ידי הועדה, היא מיושמת ברחבי העולם 

 . 2013בהדרגה, החל משנת 

באותו נימלי גבוה יותר מהנדרש שלח המפקח על הבנקים לכל התאגידים הבנקאיים הנחיה, בה נקבע יחס הון ליבה מי 2012במרץ  28ביום 

. בנוסף, 2015בינואר  1, וזאת עד ליום 9%לעמוד ביחס הון ליבה מינימלי בשיעור של  נדרשים. על פי ההנחיה, כל התאגידים הבנקאיים יום

דרש יישראל, ימסך הנכסים המאזניים במערכת הבנקאית ב 20%תאגיד בנקאי גדול, שסך נכסיו המאזניים על בסיס מאוחד מהווה לפחות 

  .2017בינואר  1, וזאת עד ליום 10%לעמוד ביחס הון ליבה מינימלי בשיעור של 
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קבעו על נולהתאמות ש IIIאינה חלה על הבנק. יחס הון הליבה מחושב בהתאם להוראות באזל  10%של  מינימליה בדבר יחס הון ליבה ההנחי

  ידי המפקח על הבנקים.

, 2012במרץ  28יון הבנק את הנהלת הבנק לפעול להקדמת היישום של הוראת המפקח על הבנקים מיום הנחה דירקטור 2012  ביולי 23ביום 

להנחות את הנהלת הבנק לפעול, במידת  , באותו מועד,. בנוסף, החליט הדירקטוריון2014בינואר  1במטרה להחילה, במידת האפשר, החל מיום 

  האפשר, לשמירת שולי בטחון נאותים לצורך כך.

בנושא ההון  lll, העוסקות באימוץ הנחיות באזל 201-211פרסם המפקח על הבנקים תיקון של הוראות ניהול בנקאי תקין  2013במאי  30 ביום

  "ההוראות"). הפיקוחי ובנושא נכסי סיכון (להלן:

  .(CVA - Credit Value Adjustments) מנגזריםהתיקונים להוראות עוסקים בחיזוק איכות וגודל ההון ובחיזוק כיסוי הסיכון להפסדי שערוך לשווי שוק 

  IIIהשפעת יישום הוראות באזל 

  .1ביחס הון עצמי רובד  0.28%בירידה של  2014בינואר  1ביום  IIIבסך הכל הסתכמה השפעת יישום הוראות באזל 

  להלן ההשפעות העיקריות של יישום ההוראות:

במשקל סיכון של ים משוקלל -) 1מהון עצמי רובד  10%-הנובעים מהפרשי עיתוי (ועד ל מיסים נדחים - מיסים נדחים הנובעים מהפרשי עיתוי

250% .  

  מיליוני שקלים חדשים. 1,230-הסתכמה ב 2014בינואר  1התוספת לנכסי הסיכון ליום 

המשוקללים לסיכון  מנכסי הסיכון 1.25%עד לתקרה של  2סכום ההפרשה הקבוצתית יוכר כהון רובד  - הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי

  אשראי מנגד, סכום ההפרשה התווסף לנכסי הסיכון המשוקללים לסיכון אשראי. 

  מיליוני שקלים חדשים. 1,277-הסתכמה ב 2014בינואר  1ליום  2התוספת לנכסי סיכון ולהון רובד 

בינואר  1בכל שנה עד ליום  10%תה של והפח 31.12.13מיתרת המכשירים ליום  80%-הכרה ב - מכשירי הון שאינם כשירים כהון פיקוחי

2022.  

  מיליוני שקלים חדשים. 893-הסתכמה ב 2014בינואר  1ליום  2ההפחתה מהון רובד 

  סכום זכויות המיעוט שיוכר כהון הוגבל ולא ניתן להכיר בעודף ההון בחברת הבת. -זכויות מיעוט 

  מיליוני שקלים חדשים. 31-הסתכמה ב 2014בינואר  1ליום  1ההפחתה מהון עצמי רובד 

  

בנוסף לדרישת הון  - )Credit Value Adjustments(הפסדי שערוך לשווי שוק בגין סיכון אשראי של צד נגדי,  CVAהקצאת הון בגין הפסדי 

אליים בגין סיכון לכשל הנובעת מסיכון אשראי של צד נגדי לפי הגישה הסטנדרטית, נדרשת הקצאת הון לכיסוי הסיכון להפסדים פוטנצי

  ).OTCשעלולים להיווצר משערוך לשווי שוק של נגזרים מעבר לדלפק (

  מיליוני שקלים חדשים. 965-הסתכמה ב 2014בינואר  1התוספת לנכסי הסיכון ליום 

בר לפרטים נוספים בדבר התיקונים העיקריים שנכללו בהוראות, השפעת יישום הכללים על יחס הלימות ההון של הבנק והשפעת הוראות המע

  לדוחות הכספיים. 14ראה ביאור , 1על יחס הון עצמי רובד 

 - : הנדבך השלישי ll"באזל  - לפרטים נוספים בדבר יחס הלימות ההון של הבנק, ראה התייחסות בסעיף "הלימות הון" במסגרת פרק ניהול סיכונים 

  משמעת שוק".

  . 9%-לוחות הזמנים להשגת יעד ליחס הון ליבה בשיעור שלא יפחת מובחן את עמידתו ב , באותו מועד,בעקבות פרסום ההוראות, חזר הבנק

יכון, הציג הבנק למפקח על ולשיעורי הצמיחה בנכסי הס 2013-2014בעקבות בחינה זו ועל יסוד הנחות במועד הבחינה ביחס לרווח הצפוי בשנים 

  דיבידנד, תוך שמירה על שולי ביטחון נאותים. מתווה להתפתחות חזויה של יחס הון הליבה, הכולל חלוקת , באותו מועד,הבנקים
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, ליחס הון ליבה, בשיעור 2014בדצמבר  31, לאמץ יעד ליום 2013באוגוסט  14לאחר בדיקה עם המפקח על הבנקים, החליט דירקטוריון הבנק ביום 

 31קלים חדשים, ולאמץ קו פעולה לפיו, עד ליום מיליוני ש 75. כמו כן, החליט הדירקטוריון, באותו מועד, לחלק דיבידנד בסך של 9%- שלא יפחת מ

  מהרווח השנתי מפעולות בלתי רגילות. 80%- מהרווח הנקי השנתי מפעולות רגילות ו 30%, יחולק דיבידנד בשיעור של עד 2014בדצמבר 

במטרה להחילן,  2012במרץ  28החלטות אלה באו במקום החלטות הדירקטוריון לעניין הקדמת היישום של הוראות המפקח על הבנקים, מיום 

ביולי  23די של הבנק, מיום יילדוח המ 1הכל כפי שפורט בסעיף  –ן מדיניות חלוקת דיבידנד י, ולעני2014בינואר  1במידת האפשר, החל מיום 

  די האמור.יילדוח המ 1כל המידע המפורט בסעיף ). אזכור זה מהווה הכללה על דרך ההפניה של 2012-01-191649(אסמכתא מספר  2012

  .לעיל הבנק ועסקאות במניותיו בהוןהשקעות לפרטים בדבר רכישה עצמית של מניות הבנק, ראה פרק 

, בנוסף לעדכון התוכנית האסטרטגית של הבנק (כמפורט בפרק אסטרטגיה עסקית להלן), החליט דירקטוריון הבנק 2014בדצמבר  23ביום 

ידי הקודם. מדיניות הדיבידנד יג. לדוח המ1מדיניות חלוקת הדיבידנד שפורטה בסעיף לאשר מדיניות חלוקת דיבידנד מעודכנת, במקום 

 15%) דיבידנד בשיעור של עד 2015(החל מן הרבעון הראשון של שנת  2016-ו 2015המעודכנת הינה לחלק בגין הרווחים הרבעוניים, בשנים 

  מהרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות.

של  1כפופה לכך, כי הבנק ישמור על שולי ביטחון נאותים, כפי שנקבעו לעניין זה, על מנת שהון עצמי רובד מדיניות הדיבידנד המעודכנת 

  הבנק לא יפחת מן היעד הנדרש על פי הוראות המפקח על הבנקים ואשר אומץ על ידי הדירקטוריון, כמפורט בתוכנית האסטרטגית המעודכנת.

של הבנק, לא  1ג. לדוח המיידי הקודם. זאת, בכפוף לכך שהון עצמי רובד 1לאמור בסעיף  , מדיניות הדיבידנד תהיה בהתאם2017בשנת 

  יפחת מן היעד הנדרש על פי הוראות המפקח על הבנקים ובכפוף לשמירת שולי בטחון נאותים.

  הבנק קיבל את אישורו של המפקח על הבנקים, למתווה של מדיניות הדיבידנד, כאמור לעיל.

  לדוחות הכספיים. 13הדיבידנד כפופה להוראות הדין ולהגבלות שנקבעו על ידי המפקח על הבנקים, כמפורט בביאור  מובהר, כי חלוקת

). אזכורים אלה מהווים 2014-01-229341-ו 2014-01-229338(אסמכתאות  2014בדצמבר  24לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידים מיום 

  בדוחות המיידים האמורים. הכללה על דרך ההפניה של כל המידע המפורט

, וכן, קובץ שאלות ותשובות באותו 329פירסם המפקח על הבנקים חוזר לעדכון הוראת ניהול בנקאי תקין מספר  2014בספטמבר  28ביום 

  נושא. החוזר כולל שני תיקונים להוראה:

מיתרת תיק האשראי לדיור.  1%ת בשיעור המבטא תוספ ולרכיבי סיכון יכללויעד ההון הכולל  1יעד הון עצמי רובד  –הגדלת יעד ההון  -

 (לאורך שמונה רבעונים). 2017בינואר  1ועד  2015בינואר  1ההון תתבצע בשיעורים רבעוניים קבועים מיום  יהגדלת יעד

 .75%-ל 100%משקל הסיכון להלוואות ממונפות בריבית משתנה יפחת משיעור של  –משקל סיכון להלוואות ממונפות בריבית משתנה  -

בכל אחד משמונת הרבעונים החל  , לפי נתוני מועד הדיווח,0.1%-לגדול בכ יםלרכיבי סיכון צפויעדי ההון הנדרשים י ,בעקבות יישום ההוראה

יעד זה, יכול שישתנה בהתאם לנתונים בפועל של תיק האשראי לדיור ושל סך  עם השלמת היישום. 0.8%-ממועד יישום ההוראה ובסך הכל בכ

  סיכון.נכסי ה
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  הסכמים מהותיים 
  
  
 ראה. לפרטים, חטיבת הטכנולוגיהוועד עובדי  , ועד עובדי יהבומורשי החתימה המנהלים ארגוןהעובדים,  ארגוןשנחתמו עם הסכמי עבודה   .א

  .לעיל פרק ההון האנושי

  .לדוחות הכספיים 9 עד 4ד. 19 ביאור ראה, . לפרטיםשיפויהתחייבויות לכתבי   .ב

להנפקה משותפת של כרטיסי חיוב  ,ם כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (להלן: "כאל") ועם דיינרס קלוב ישראל בע"מ, חברה בשליטת כאלהסכם ע  .ג

 14ד. 19לפרטים נוספים, ראה ביאור "ויזה", "מסטרקארד" ו"דיינרס קלוב", לרבות כרטיסים עם מותג הבנק, אשר יופצו על ידי הבנק ללקוחותיו. 

  ים.לדוחות הכספי

  יהב במכרז בנושא הלוואות תקציביות לעובדי המדינה. לפרטים, ראה פרק חברות מוחזקות עיקריות לעיל.בנק זכיית   ד.

התקשרות בנק יהב עם חברה בינלאומית, להקמת מערכת ליבה בנקאית וקבלת שירותי מיקור חוץ של מערכת זו. לפרטים, ראה פרק   ה.

 מערכות מידע ומחשוב לעיל.

  
  

  משפטיים הליכים
  
  

  לדוחות הכספיים. 11ד. 19-ו 10ד. 19ים ביאורלהליכים משפטיים מהותיים שהבנק צד להם ראה 

  חקירה של משרד המשפטים בארצות הברית

 13ד. 19ראה ביאור הנוגעת לעסקי קבוצת הבנק עם לקוחותיה האמריקאים, משרד המשפטים בארצות הברית,  חקירתלפרטים בדבר 

  בדוחות הכספיים.

  ביעת רשות ההגבלים העסקייםק

  דוחות הכספיים.ב 12ד. 19לפרטים בדבר הסדר בין הבנקים לבין הממונה על ההגבלים העסקיים, ראה ביאור 
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   אירועים החורגים מעסקיה הרגילים של קבוצת הבנק
  
  

  תנאי כהונה והעסקה של המנהל הכללי

את תנאי הכהונה וההעסקה של המנהל הכללי של הבנק, ובכלל זה, אישור  אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות 2014ביוני  10ביום 

י הצעה פרטית. לפרטים, ראה תכנית תגמול למנהל הכללי של הבנק, הכוללת מענק כספי וכן תגמול הוני בדרך של הקצאת כתבי אופציה על פ

  לדוחות הכספיים.א' 16-ו 16ים ביאור

  

  רכזיים בבנק, וכן למנהלים נוספים בבנק ובחברות בנות של הבנקכנית אופציות לנושאי משרה ולעובדים מת

, הצעת כתבי אופציה לנושאי 2014ביוני  16אישר דירקטוריון הבנק, לאחר שהתקבל לכך אישור ועדת התגמול מיום  2014ביוני  19ביום 

  לדוחות הכספיים. א'16 ם, ראה ביאורמשרה ולעובדים מרכזיים בבנק, וכן למנהלים נוספים בבנק ובחברות בנות של הבנק. לפרטי

  

  תשלום גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבות לדירקטורים בבנק

, לאשר תשלום גמול 2014בספטמבר  8החליט דירקטוריון הבנק, לאחר קבלת אישורה של ועדת התגמול מיום  2014בספטמבר  15ביום 

התקבלה בהתאם למדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק, שאושרה על ידי שנתי וגמול השתתפות בישיבות, לדירקטורים בבנק. החלטה זו 

  .2000 -, ועל פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס 2014ביוני  10האסיפה הכללית ביום 

תשלום גמול לדירקטורים ליצוני מומחה והחלטת הגמול לדירקטורים בבנק מתייחסת לתשלום גמול לדירקטורים חיצוניים, לרבות דירקטור ח

, 2014בספטמבר  15בבנק שאינם דירקטורים חיצוניים, לרבות, דירקטור שהינו בעל שליטה בבנק. לפרטים נוספים, ראה דוח מיידי מיום 

  . אזכור זה מהווה הכללה על דרך הפניה של כל המידע שפורט בדוח המיידי הנזכר לעיל.2014-01-157959אסמכתא 

  

  דכון תכנית אסטרטגיתע

. זאת, לאור שינויים שחלו בהנחות מסויימות של הבנקהחליט דירקטוריון הבנק לעדכן את התכנית האסטרטגית  2014בדצמבר  23ביום 

  ששימשו בסיס לתכנית האסטרטגית המקורית. לפרטים ראה פרק אסטרטגיה עסקית להלן.

  



127 

  אסטרטגיה עסקית
  
  

"התכנית האסטרטגית המקורית" או "התכנית -(להלן 2013-2017קטוריון הבנק תכנית חומש אסטרטגית לשנים אישר דיר 2012ביולי  23ביום 

  , המבוססת על העקרונות הבאים: המקורית")

, על 17%-תשואה מרווח נקי מפעולות רגילות להון עצמי ממוצע, בשיעור של כ 2017הוא להציג בשנת המקורית היעד שנקבע בתכנית  -

  .7.5%של יחס הון הליבה בשיעור של בסיס היעד 

, 2012במרץ  28לפעול להקדמת היישום של הוראת המפקח על הבנקים מיום , באותו מועד, קטוריון הבנק הנחה את הנהלת הבנקדיר -

, במטרה להחילה, במידת האפשר, החל 9%-ליחס הון ליבה, בשיעור שלא יפחת מ 2014בדצמבר  31לפיה על הבנק לאמץ יעד ליום 

להנחות את הנהלת הבנק לפעול, במידת האפשר, לשמירת שולי בטחון , באותו מועד, . בנוסף, החליט הדירקטוריון2014בינואר  1יום מ

ולהתאמות שייקבעו בהוראות המפקח על הבנקים. כפועל יוצא מכך,  IIIנאותים לצורך כך. יחס הון הליבה יחושב בהתאם להוראות באזל 

הממוצע שישמש לפעילות הבנק, דבר שיביא לתוצאה אריתמטית לפיה רווח נתון יניב תשואה נמוכה יותר. יוגדל בסיס ההון העצמי 

בהתאם לכך, היעד של התשואה מרווח נקי מפעולות רגילות להון עצמי ממוצע, המותאם לדרישה הרגולטורית של יחס הון ליבה שלא 

על בסיס דרישת ההון הרגולטורית  17%-תשואה להון זו שקולה לכ . לצרכי השוואה,14.5%-על כ 2017, יעמוד בשנת 9%-יפחת מ

 .הקודמתבתקופת התכנית האסטרטגית 

מדיניות חלוקת הדיבידנד שאימץ לעצמו הבנק לפיה, בכפוף לכך שיחס הון  , על פי התכנית המקורית,בתקופת תכנית החומש תישמר -

מהרווח  80%-מהרווח הנקי מפעולות רגילות ו 40%יבידנד בשיעור של הליבה לא יפחת מהיעד שקבע הדירקטוריון, יחולק בכל שנה ד

 מפעולות בלתי רגילות.

  

בישראל, ובכללן התאמות פיקוחיות, ניכויים  III, לגבי אימוץ המלצות באזל 2013במאי  30בעקבות פרסום הוראות המפקח על הבנקים, מיום 

את עמידתו בלוחות הזמנים להשגת יעד ליחס הון ליבה בשיעור שלא אותו מועד, , במההון והוראות למדידה והלימות הון, חזר הבנק ובחן

  . 9%-יפחת מ

ולשיעורי הצמיחה בנכסי הסיכון, הציג הבנק למפקח על  2013-2014ביחס לרווח הצפוי בשנים במועד הבחינה בעקבות בחינה זו ועל יסוד הנחות 

  הון הליבה, הכולל חלוקת דיבידנד, תוך שמירה על שולי ביטחון נאותים.מתווה להתפתחות חזויה של יחס , באותו מועד, הבנקים

, ליחס הון ליבה, בשיעור 2014בדצמבר  31, לאמץ יעד ליום 2013באוגוסט  14לאחר בדיקה עם המפקח על הבנקים, החליט דירקטוריון הבנק ביום 

 31מיליוני שקלים חדשים, ולאמץ קו פעולה לפיו, עד ליום  75נד בסך של . כמו כן, החליט הדירקטוריון, באותו מועד, לחלק דיביד9%- שלא יפחת מ

  מהרווח השנתי מפעולות בלתי רגילות. 80%- מהרווח הנקי השנתי מפעולות רגילות ו 30%, יחולק דיבידנד בשיעור של עד 2014בדצמבר 

קח על הבנקים, במטרה להחילן, במידת האפשר, החל החלטות אלה באו במקום החלטות הדירקטוריון לעניין הקדמת היישום של הוראות המפ

(אסמכתא  2012ביולי  23לדוח המיידי של הבנק, מיום  1הכל כפי שפורט בסעיף  –ין מדיניות חלוקת דיבידנד י, ולענ2014בינואר  1מיום 

  המיידי האמור.לדוח  1). אזכור זה מהווה הכללה על דרך ההפניה של כל המידע המפורט בסעיף 2012-01-191649מספר 
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מרווח נקי  החליט דירקטוריון הבנק לעדכן את התכנית האסטרטגית המקורית ולהעמיד את היעד של התשואה 2014בדצמבר  23ביום 

זאת, לאור שינויים שחלו בהנחות מסויימות ששימשו בסיס  .2017בשנת  13%-המיוחס לבעלי המניות להון עצמי ממוצע, על שיעור של כ

  טגית המקורית, כדלקמן:לתכנית האסטר

א. 14השפעה של הוראות רגולטוריות חדשות שנוספו לאחר גיבוש התכנית האסטרטגית המקורית, ובמיוחד, ההוראה הקבועה בסעיף  -

; על פי ההוראה האמורה, לצורך ))1("329"הוראה  -, לעניין מגבלות למתן הלוואות לדיור (להלן 329להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 

ן מדידה והלימות הון, על תאגיד בנקאי להגדיל את יעד הון עצמי י, לעני201ב דרישת ההון, כאמור בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר חישו

 מיתרת ההלוואות לדיור. 1%בשיעור המבטא  1רובד 

  .2017בינואר  1ועד ליום  2015בינואר  1התאגידים הבנקאיים נדרשים להגדיל את יעד ההון, בשיעורים רבעוניים קבועים, החל מיום 

  של הבנק, לא יפחת מן היעד כאמור לעיל. 1הדירקטוריון הנחה את הנהלת הבנק, לפעול לשמירת שולי בטחון נאותים על מנת שהון עצמי רובד 

ח נתון יניב המשמש לפעילות הבנק ויביא לתוצאה לפיה רוו יישום ההוראות האמורות לעיל, יגרום להגדלה של בסיס ההון העצמי הממוצע

  וכפועל יוצא מכך, יגרום להקטנה של שיעור התשואה להון. תשואה נמוכה יותר,

  השפעת תנאים מאקרו כלכליים   -

 ;בלבד ,בממוצע לשנה 2.8%-, בשיעור של כ2014ובתשעת החודשים הראשונים של שנת  2013בשנת  צמיחת הכלכלה הישראלית  -  

 בסיס לתכנית האסטרטגית המקורית.בהתאם להנחה ששימשה  ,3.5%-כ זאת במקום

שיעור האינפלציה נמצא מתחת ליעד יציבות המחירים והריבית המוניטרית נמוכה במונחים היסטוריים, דבר המשפיע לרעה על   -  

 שיעור האינפלציה יוותר בתוך טווח יעדי הממשלה לעומת ההנחות ששימשו בסיס לתוכנית המקורית ולפיהןרווחיות הבנק, זאת, 

  יבית תתאים לרמת אינפלציה זו.והר

דכנת"), במקום מדיניות חלוקת הדיבידנד ו"מדיניות הדיבידנד המע -בנוסף, דירקטוריון הבנק החליט לאשר מדיניות חלוקת דיבידנד (להלן 

(החל מן  2016-ו 2015ג. לדוח המיידי הקודם; מדיניות הדיבידנד המעודכנת הינה לחלק בגין הרווחים הרבעוניים, בשנים 1שפורטה בסעיף 

  מהרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות. 15%) דיבידנד בשיעור של עד 2015הרבעון הראשון של שנת 

של  1מדיניות הדיבידנד המעודכנת כפופה לכך, כי הבנק ישמור על שולי ביטחון נאותים, כפי שנקבעו לעניין זה, על מנת שהון עצמי רובד 

  , כמפורט לעיל.פי הוראות המפקח על הבנקים ואשר אומץ על ידי הדירקטוריוןלא יפחת מן היעד הנדרש על  הבנק

של הבנק, לא  1ג. לדוח המיידי הקודם; זאת, בכפוף לכך שהון עצמי רובד 1לאמור בסעיף , מדיניות הדיבידנד תהיה בהתאם 2017 בשנת

  אותים.יפחת מן הנדרש על פי הוראות המפקח על הבנקים ובכפוף לשמירת שולי בטחון נ

  הבנק קיבל את אישורו של המפקח על הבנקים, למתווה של מדיניות הדיבידנד, כאמור לעיל.

  מובהר, כי חלוקת הדיבידנד כפופה להוראות הדין ולהגבלות שנקבעו על ידי המפקח על הבנקים.

  

  

  

  

  

  

  
 
הסיכון להלוואות ממונפות לדיור בריבית משתנה, כאמור , כי התאגידים הבנקאיים רשאים להפחית את משקל 329להוראה  14במקביל, נקבע בסעיף  )1(

  .2015בינואר  1, מועד התחילה של ההוראה האמורה הינו 75%-ל 100%-, מ329בנספח ב' להוראה 
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  תחזית והערכות לגבי עסקי קבוצת הבנק
  
  

  הבנק מבסס את תכנית החומש שלו, על מספר מטרות ומאמצים עיקריים, בתחומים הבאים:

  מדו של הבנק כמוביל בתחום המשכנתאות.שמירת מע -

שירות הנגזרת מהבנקאות ה תפיסתחיזוק , LIVE-הפעלת סניפי ההמשך תהליך הגדלת נתח השוק של הבנק במגזר משקי הבית, תוך  -

בנק , קפיצת מדרגה בשירות המקצועי, האנושי והחם שהבנק מעניק ללקוחותיו ופתיחת סניפים תוך הגדלת נתח השוק של הההיברידית

  .במגזר הערבי

  מיצובו של הבנק כגורם מרכזי במתן שירותים לעסקים קטנים ובינוניים. -

  הרחבת בסיס הלקוחות העסקיים וגיבוש הצעות ערך ייחודיות, המותאמות לצורכיהם של לקוחות אלה. -

  הגדלת נתח השוק של הבנק בתחום פיקדונות הציבור. -

 המטבע והרחבת נתחי השוק שלו במגזר זה. המשך ביסוס מעמדו של הבנק כגורם מרכזי בשוקי -

  

  מנועי הצמיחה להשגת יעדיה של התכנית האסטרטגית הרב שנתית הם:

 .55%-) ונקיטת מאמצים לשיפורו לרמה שמתחת להתפעוליות ביחס לסך ההכנסות ההוצאותסך שמירה על יחס היעילות התפעולית ( -

  ון מורכבים וחדשניים.חיזוק היכולות לניהול הון והיערכות לגיוס מכשירי ה -

 .חיזוק היכולות לניהול סיכונים -

 טיפוח תרבות ארגונית תומכת שירות. -

נקיטת מאמצים להמשך הצמיחה האירגונית בפעילויות הליבה של הבנק, בשיעור הגבוה מהצמיחה במערכת הבנקאית, בדומה להישגים  -

 .העשור האחרוןשל הבנק במהלך 

(אם כי לא לינארי), מול שליטה ברמת ההוצאה השנתית  8%-כות הבנק בשיעור שנתי ממוצע של מנועי הצמיחה מכוונים להגדלת הכנס

 בלבד (שגם הוא אינו לינארי). 4.5%-הממוצעת בשיעור גידול מתון של כ

רות הבנק מבסס את התכנית האסטרטגית הרב שנתית, בין היתר, על המאמצים בתחומים שלהלן: חיזוק מעמדו של הבנק כבנק ממוקד שי

יעיל השולט על רמת ההוצאות; התייעלות מתמדת כתרבות ארגונית; תכנית תגמול חדשה המבוססת ביצועים המשך ההרחבה של פעילותו 

של אגף תפעול עורפי, תוך העברת פעילויות לוגיסטיקה ותפעול נוספות מהמערך הסניפי לאגף זה; ייעול המערך של טכנולוגיות מידע והמשך 

 יהב, בפיתוח שירות בנקאי ממוקד מחיר, המציע חלופת שירות הולמת.פעילותו של בנק 

ואינה בגדר תחזית או  ,2015-2017לשנים הינה בגדר תכנית אסטרטגית הקובעת את יעדי הבנק (העדכון שבוצע) התכנית שפורטה לעיל 

ש. בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ככל הערכה, לעניין השגת יעדים אלו, וככזו על פי טיבה התכנית האסטרטגית עלולה שלא להתממ

, הרי שהמידע מתבסס על הנחות, עובדות ונתונים (להלן, 1968- שתכנית זו כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח

, שיש בהם כדי להשפיע על הסביבה הנחות) שהובאו בפני דירקטוריון הבנק, ובכללם: העדר שינויים בחקיקה ובהוראות רגולטוריות- ביחד

פוליטי, שיש בהם כדי לשנות או לפגוע בסביבה העסקית, התייצבות הכלכלה העולמית - טחונייהעסקית, העדר התפתחויות ושינויים במצב הב

ת בשיעור ממוצע קרובוצמיחה של הכלכלה הישראלית בשנים ה, 1%לבין  0%, בשיעור שבין בתוצר לנפש כלכליתבשנים הקרובות ברמת צמיחה 

ה תהיה בחלק התחתון , עלייה מתונה מאוד של סביבת הריבית וסביבת האינפלציה במשק הישראלי, באופן שהאינפלצי3%עד  2.5% של לפחות

  . הממשלה והריבית תתאים באופן הדרגתי לרמת אינפלציה זושל טווח יעדי 
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לבד, העלולים להשפיע על הנושאים שלעיל ולגרום לכך שהתכנית ההנחות עלולות שלא להתממש בשל גורמים שאינם בשליטת הבנק ב

  לא תתממש. המעודכנת, כמפורט לעיל, האסטרטגית 

). אזכורים אלה מהווים 2014-01-229341-ו 2014-01-229338 (אסמכתאות 2014בדצמבר  24ים מיום נוספים ראה דיווחים מיידלפרטים 

  דוחות המיידים האמורים.הכללה על דרך ההפניה של כל המידע המפורט ב

  פרט לאמור בדיווחים המיידים שצוינו, לא יחול שינוי בשאר רכיבי התכנית האסטרטגית המקורית שפורטו בדוח המיידי הקודם.

יעקוב אחר ביצוע התכנית האסטרטגית והוא רשאי לערוך בה שינויים, מעת לעת, ככל שיידרש ובכלל זה עקב שינויים הבנק דירקטוריון 

  מים העלולים להשפיע על התכנית, כאמור לעיל.בגור

-, המידע מתבסס על הנחות, עובדות ונתונים (להלן, ביחד1968-מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח

 הנחות) שהובאו בפני דירקטוריון הבנק. ההנחות עלולות שלא להתממש בשל גורמים שאינם בשליטת הבנק בלבד.

  
  

  פעילות שיווקית 
  
  

 הבנק פועל השיווק באמצעותם הבנק. צינורות של האסטרטגית התכנית מתוך נגזרות שלו השיווקית והאסטרטגיה הבנק של השיווק פעילות

העסקיים, מרכז  המוקדים העסקים, מרכזי הארץ, ברחבי הפרוסים הסניפים מערך את כוללים האסטרטגית, התכנית מושתתת ועליהם

   LIVE.-וסניפי ה המקצועיות המטה ת, יחידותהבנקאו

  האסטרטגיה העסקית ויעדי הצמיחה

 מיקוד תוך משקי הבית לקוחות של הכולל במספרם גידול הלקוחות ובפרט בסיס הרחבת באמצעות הבנק של הקמעונאי השוק נתח הגדלת 

 איכותיים. מטרה בקהלי

 ם.והבינוניי הקטנים העסקיים הגדלת נתח השוק של הלקוחות 

 .המשך הובלת שוק המשכנתאות הן במונחי נתח שוק והן במונחים תדמיתיים, והמשך חיזוק המומחיות של בנקאי המשכנתאות 

 .גיוס פאסיבה חדשה והגדלת פעילות ההשקעות בקרב הלקוחות הקיימים 

 .מקסום המיצוי של לקוחות הבנק, תוך הגדלת סך המוצרים ללקוח 

  ,וביניהם המגזר הערבי.התרחבות למגזרי פעילות חדשים 

  שימוש בפלטפורמתLIVE .לגיוס לקוחות חדשים ולשיפור השירות ללקוחות קיימים, תוך פיתוח הקונספט והרחבת הצעת הערך 

 השיווקית האסטרטגיה

טפחות בתחום השירות, זאת המשך הובלה של מזרחי מהאסטרטגיה העסקית ומיעדי הצמיחה וכוללת  נגזרת השיווקית האסטרטגיה

ביצע הבנק קפיצת מדרגה והטמיע את ערך השמחה  2014במהלך שנת  אמצעות מתן יחס אישי ואנושי ויצירת בנקאות ייחודית ומבודלת.ב

  באסטרטגיית השירות הייחודית שלו תחת הכותרת: "מגיע לך להיות שמח בבנק שלך". 
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  נדבכים: 4תכנית הפעולה המובנית כוללת 

 פעילויות פנים ארגוניותשמחה ב

 פעילויות וסדנאות חוצות ארגון להטמעת התרבות הארגונית התומכת בערך השמחה ולביסוסה בקרב העובדים.

  המשדרים שמחהפיתוח מוצרים ושירותים חדשים 

  כדוגמת: מוצרים מוחשיים לתועלת הלקוחות, ללקוחות קיימים וללקוחות חדשים יוצר הבנקמאחורי ערך השמחה 

קבלת שירות גם בשעות הלילה, יחידת "עוברים בשמחה" המסייעת בהעברת  -ידית, "מסביב לשעון"בנקאות היבר הטבות הצטרפות,

החשבון מבנקים אחרים למזרחי טפחות, שירותים לנוטלי משכנתא דוגמת "משכנתא בחופשה" ו"משכנתא עד הבית" והטבות מעולמות 

 יס) ופעילות "נפגשים בקהילה".הטבות מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות (הכרט "חוץ בנקאיים" דוגמת

 משדרים שמחה - נראות וחוויה קמעונאית אחרת 

 שינוי נראות פנים הסניף וחלונות הראווה לחוויה קמעונאית ברוח השמחה. -חוויה ייחודית בסניפים 

 תקשורת שיווקית 

  .הצפת הגישה הייחודית למזרחי טפחות באמצעות מהלכים פרסומיים ושינוי השפה התקשורתית

 :האמצעים והכלים השיווקיים הבאים בסיס על הבנק פועל השיווקית התוכנית במסגרת היעדים הגשמתל

 שיווקיים וכלים מוצרים

 האסטרטגיה השיווקית למותגים מושפעת אף היא מהטמעת ערך השמחה המקבל שיווקית למותגים עיקריים בקבוצה בניית אסטרטגיה .

 בנטיים.ביטוי בכל פעילות, שירות ו/או מוצר רל

 בידול על בסיס מחויבות הבנק לתובנה כי ללקוח "מגיע להיות שמח גם בבנק שלו". -טפחות"  "מזרחי −

 "המומחים למשכנתאות". -מותג "טפחות"  −

 "המקצוענים", באמצעות שפת הפירות. -עולם ההשקעות  −

 מגוון שירותים בלעדיים ומוצרים מיוחדים. -"חשבון מנהלים"  −

 ליווי בנקאי צמוד בהתאמה אישית. -"חשבון פריוריטי"  −

 .באמצעות הקונספט "כוח של קבוצה" מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. הצעות מבודלות  -"הכרטיס"  −

 שירות בנקאות ייחודי בו לכל לקוח בנקאי אישי המטפל בו, ללא סניף פיזי. - LIVE""מזרחי טפחות  −

 סף לקהילה.הסניף כמקום מפגש קהילתי הנותן ערך מו -"נפגשים"  −

 

  השקת סגמנט "פריוריטי", המצטרף לסגמנטים הקיימים בהצעות ערך ללקוחות האיכותיים, כדוגמת  -מיקוד בגיוס לקוחות איכותיים

  סגמנט "מנהלים" וסגמנט "שכיר מועדף".

 תוך הדגשת ערך השמחה  ,ספיתוח חווית הלקוח של כלל לקוחות הבנק בכל הסניפים והסקטורים ופניה ללקוחות פוטנציאליים למטרת גיו

  .בגיבוי מוצרים ושירותים מתאימים

  המשך מיצוב טפחות כמומחים במשכנתאות והצעת כלים ושירותים במטרה לשפר את חוויית הלקוח הפוטנציאלי. ביניהם  -משכנתאות

נוף הקשר עם גורמי טפחות" המעדכן אודות התקדמות בתהליך בקשת המשכנתא, תמיכה בפעילות השטח באמצעות מי GPSשירות "

נדל"ן, הערכות לפעילות ממוקדת למגזר החרדי, השקת בנקאות היברידית ובניית כלים תומכי מכירה. בנוסף, המשך יצירת הסינרגיה בין 

  מזרחי טפחות לטפחות והעמקת הקשר בין עולם חשבונות העו"ש לעולם המשכנתאות.

  פירות" הייחודית של מזרחי טפחות.פיתוח מוצרים חדשים והמשך שימוש ב"שפת ה -פקדונות  
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 מוסף המתבטא בהצעות אטרקטיביות ערך בעל ייחודי לקוחות כמועדון טפחות מזרחי של האשראי כרטיס מועדון "הכרטיס", ביסוס 

  בנקאיים תחת קונספט "כוח של קבוצה". והחוץ התוכן הבנקאיים בעולמות

 עד האסטרטגיים, והעמקת הפעילות עימם. הפעילות בקרב הלקוחות הקיימים טיפוח ושימור של הלקוחות הקיימים הנמנים עם קהלי הי

מתבססת בעיקר על שימור והעמקת הפעילות של נתח הלקוחות הקמעונאיים והעסקיים, בניית הצעות ערך ייחודיות, ופיתוח מדיניות 

. בין הכלים המסייעים בכך נכללים מועדון שירות התומכת במיצוב ובצרכי הלקוח ומסייעת בהגדלת שביעות רצון הלקוחות לאורך זמן

הלקוחות של מזרחי טפחות "הכרטיס" ופרויקט "נפגשים במזרחי טפחות" במסגרתו מתקיימות פעילויות והרצאות בסניפים הפתוחות 

  לציבור הרחב ללא עלות.

 מובילות בסביבה התחרותית הקיימת  חיזוק ובידול המותג "מזרחי טפחות" ובניית מיצוב תחרותי בולט ומבדל, המיועד להקנות לבנק

 ., תוך חיזוק וביסוס הקונספט "מגיע לך להיות שמח בבנק שלך"והעתידית

 .פעילויות מיתוג ומיצוב הכוללות פעילות חכמה במדיות השונות מחד ופעילות גיאוגרפית ממוקדת מאידך  

 באמצעות מערכת שימוש מושכל במערכות מידע לפעילות שיווקית ממוקדת במגוון ערוצי הפצה וCRM  ופיתוח מתמיד של תובנות וכלים להיכרות

 קיימים. במוצרים השימוש ללקוח ולהעמקת המוצרים מספר הגדלתמעמיקה יותר של לקוחות הבנק וצרכיהם, ל

 :ניטור הפעילות ברשתות החברתיות ובבלוגים ומתן תגובה בזמן אמת, על ידי שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים  

  ניטור בזמן אמת לשיחות של צרכנים המסייע לשיפור השירות והמוצרים המוצעים ללקוחות. - חותהבנת הלקו −

  זיהוי שאלות ופניות של לקוחות ומתן מענה מהיר ויעיל. - מעורבות פעילה בזירות מדיה חברתית −

  תובנות שימושיות לפיתוח מוצרים חדשים. −

  מעקב ומדידת קמפיינים. −

 :הבא באופן משפיעות הבנק של אלה פעילויות כי להסיק ניתן ק,הבנ שעורך שוק למחקרי בהתאם

 כללי

 שהאווירה בו חיובית ושמחה, הרחב כבנק הציבור בעיני ונתפס מתחריו, לעומת הציבור בתפיסת תדמיתי מיתרון לאורך זמן נהנה טפחות-מזרחי 

ותיו וכבנק הנתפס ככזה שלקוחותיו הם המטופלים ביותר הבנקאית, כבנק בו הבנקאים שמחים לתת שירות ללקוח במערכת השונה ביותר כבנק

 במערכת הבנקאית.

 לקוחות פוטנציאלים של גבוה שמספר משמעות הדבר היא -  מדווח שוק מנתח גבוה פוטנציאלי שוק מזרחי טפחות הנו הבנק היחיד בעל נתח 

  .טפחות להצטרף למשפחת מזרחי מעוניינים

 חה הגבוה ביותר במערכת הבנקאית.מזרחי טפחות הוא הבנק במומנטום הצמי 

 .מזרחי טפחות מוביל בשביעות רצון לקוחות ובקביעות לאורך שנים 

 משכנתאות

 .טפחות הנו בעל נתח השוק הגדול ביותר בשוק המשכנתאות בישראל 

 .טפחות מוביל בשביעות רצון לקוחות בעולם המשכנתאות, בפער משמעותי מהמתחרים 

 בתחום. 1דים התדמיתיים: מודעות, הבנק אליו יפנו ראשון והבנק מספר טפחות מוביל את השוק בכל הממ 

 .טפחות הנו הבנק שמרבית מהציבור הרלבנטי פונה אליו לבירור משכנתא  

 

-, המידע מתבסס על הנחות, עובדות ונתונים (להלן, ביחד1968-מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח

 הובאו בפני דירקטוריון הבנק. ההנחות עלולות שלא להתממש בשל גורמים שאינם בשליטת הבנק בלבד.הנחות) ש
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  מקורות ומימון 
  
  

איגרות חוב לסוגיהן והון עצמי. הקבוצה בוחרת את תמהיל הנפקת , מהציבור ומגופים בנקאיים המימון של הקבוצה כוללים פיקדונות מקורות

העסקיים, בכלל זה יעדי רווחיות, תשואה על ההון והלימות הון, בכפוף למגבלות הסטטוטוריות החלות על  מקורות המימון על בסיס יעדיה

  התאגידים הבנקאיים ובהתאם למצב שוקי ההון ותחזיות ההנהלה באשר להתפתחויות בהם.

  פיקדונות

ו את מידת הריכוזיות של המפקידים, ובמסגרת זו קבעהבנק בוחן  .סוגי לקוחותתקופת הפיקדון ולפי  השוניםבין סוגי המקורות הבנק מבחין 

ריכוזיות בהתייחס למפקיד בודד, אמצעים נזילים ביחס למפקידים גדולים/מוסדיים הבתחום סיכון  קווים מנחיםומגבלות ההנהלה הדירקטוריון ו

חלק כל זאת כ ,השינויים בסיכון הריכוזיותאינדיקטורים איכותיים וכמותיים למעקב שוטף, האומדים את הוגדרו כמו כן,  .ומבנה המקורות

  ממערך ניהול סיכוני הנזילות.

מיליארדי שקלים חדשים  141.2-לעומת כ ,שקלים חדשיםמיליארדי  152.4- כעמד על  2014בדצמבר  31סך פיקדונות הציבור בקבוצה ליום 

, הפיקדונות במגזר 6.1%-בשיעור של כ 2014לו בשנת צמוד גד-פיקדונות הציבור במגזר השקלי הלא. 7.9%-, גידול של כ2013בסוף שנת 

לפרטים, ראה פרק התפתחות  .29.3%-כבשיעור של  גדלווהפיקדונות במטבע חוץ והצמודים למטבע חוץ  11.2%-קטנו בכהצמוד למדד 

  .סעיפי המאזן לעיל

  שקלים חדשים. מיליארדי 15.5-הסתכמה יתרת שלושת קבוצות המפקידים הגדולות בקבוצת הבנק לכ 2014בדצמבר  31ליום 

  בנק ישראל

יצוין, כי בנק הלווה כסף  בנק ישראל משמש כגורם המרכזי למימון וספיגת כסף לזמן קצר עבור המערכת הבנקאית, ובכלל זה עבור הבנק.

  חייב בבטוחות, עובדה המובאת בחשבון בניהול השוטף של הנזילות. ,מבנק ישראל

  צר הוא שוק הכסף הבינבנקאי. שוק נוסף לגיוס מקורות לטווח ק

  ל.אההיקף והסוגים של הפיקדונות במערכת הבנקאית מושפעים, בין היתר, מהמדיניות המוניטרית של בנק ישר

  להלן סקירת הכלים המוניטריים המופעלים על ידי בנק ישראל, לצורך יישום מדיניותו המוניטרית:

שער הריבית שישרור במהלך החודש הבא. ריבית זו מהווה את ריבית הבסיס של  מידי חודש מפרסם בנק ישראל את - ריבית בנק ישראל

  מכרזי ההלוואות והפיקדונות המועמדים לרשות המערכת הבנקאית כפי שיפורט בהמשך.

, בהתאם הוראות בנק ישראל מחייבות את הבנקים להחזיק יתרות באמצעים נזילים בגין פיקדונות הציבור, בשיעורים שונים - חובת נזילות

בפיקדונות  על פיקדונות לזמן קצוב של שבוע עד שנה. 3%-י דרישה ועל פיקדונות לפ 6%לתקופת הפיקדון. שיעורי חובת הנזילות כיום הינם 

 )Currency Swap( בגין עסקאות החלף נזילותהחובת  את בנק ישראל ביטל 2014בסוף אוקטובר לתקופות של שנה ומעלה, לא קיימת חובת נזילות. 

לפרטים בדבר  .2011, חובה שהוטלה על הבנקים החל מסוף ינואר מט"ח, המבוצעות מול תושבי חוץ, ובכללם בנקים זרים- ועסקאות עתידיות שקל

  ניהול סיכוני הנזילות על ידי הבנק ראה פרק ניהול הסיכונים.

לרשות המערכת הבנקאית כמכשיר לספיגת עודפי  בנק ישראל מעמיד מכרזי פיקדונות - פיקדונות בבנק ישראל לספיגת עודפי הנזילות

ריבית המקסימום במכרזים אלו הינה ריבית בנק של חודש. כן לתקופה וימים  7או  1נזילות במערכת. מכרזי הפיקדונות הינם לזמן קצר של 

מריבית בנק  0.25%-ית הנמוכה בגבלת סכום, בריבשל פיקדון יומי בבנק ישראל ללא מישראל המוצהרת על ידו. בנוסף, קיים חלון להפקדה 

במהלך  .0.25%-ל 0.50%-לאחר הורדת ריבית בנק ישראל מ ,2014בסוף חודש אוגוסט  0.25%-ל 0.50%-חלון ההפקדה עודכן מ ישראל.
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של יום, ובנק ישראל הפעיל במהלך כל השנה מכרזי פיקדונות לתקופות  ,בנק, בעודפי נזילותההמערכת הבנקאית ובכללה החזיקה  2014שנת 

  שבוע וחודש לספיגת עודפים אלה.

מכשיר הפיננסי העיקרי לספיגת עודפי שקלים הינו מלווה קצר מועד (מק"מ), באמצעות הנפקות שוטפות לציבור ה - מלוות קצרי מועד

  ופעילותו של בנק ישראל בשוק המשני. 

ימים, בהם ריבית  1-7יד מכרזי אשראי לזמן קצר של לצורך הזרמת נזילות למערכת בנק ישראל מעמ - כלים להזרמת נזילות למערכת

חלון האשראי מריבית בנק ישראל.  0.25%-בריבית הגבוהה ביומי  המינימום הינה ריבית בנק ישראל. בנוסף, מעמיד בנק ישראל חלון אשראי

קבלת אשראי מבנק ישראל, הן . 0.25%-ל 0.50%-לאחר הורדת ריבית בנק ישראל מ ,2014בסוף חודש אוגוסט  0.25%-ל 0.50%-עודכן מ

החזיקה  2014במהלך שנת באמצעות מכרזי האשראי והן באמצעות חלון האשראי, מוגבלת בסכום הביטחונות שיש לכל בנק בבנק ישראל. 

  המערכת הבנקאית ובכללה הבנק, בעודפי נזילות ובנק ישראל לא הפעיל מכרזי אשראי.

RTGS שלומים בזמן אמת (מערכת הת - מערכת תשלומים בזמן אמתRTGS - (Real Time Gross Settlement . מאפשרת ללקוחות להעביר

 סכומי כסף בשקלים מחשבון בבנק אחד לחשבון בבנק אחר בזמן אמת. הסליקה הינה מיידית וסופית. 

  כתבי התחייבות ואיגרות חוב מהציבור 

  ואיגרות חוב כתבי התחייבות

טפחות מזרחי באמצעות הנפקות, בין היתר באמצעות מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ (להלן: " הבנק פועל לגיוס מקורות ארוכי טווח

טפחות הנפקות תעודות התחייבות לציבור על פי תשקיפים מזרחי הנפקות"), חברה בת בבעלות מלאה של הבנק. במהלך השנים הנפיקה 

  שפורסמו. 

טפחות מזרחי ), לרבות כתבי התחייבויות נדחים, שהונפקו לציבור על ידי 27-38למועד הדוחות הכספיים סך תעודות ההתחייבות (סדרות 

 2,131מיליוני שקלים חדשים), מהם  11,128 - 2013בדצמבר  31מיליוני שקלים חדשים ( 15,581-הנפקות הסתכמו בערך נקוב כולל של כ

  לעניין שמירת יחס הון מזערי בכפוף להוראות מעבר). 2מיליוני שקלים חדשים כתבי התחייבות נדחים (הכשירים להיכלל בהון רובד 

מיליוני  5,809-מיליוני שקלים חדשים ע.נ. תמורת כ 5,769טפחות הנפקות איגרות חוב בסך כולל של מזרחי הנפיקה  2014במהלך שנת 

  :2013ביולי  30דף מיום שקלים חדשים, על פי תשקיף המ

  

מיליוני שקלים חדשים,  1,650), בערך נקוב כולל של 36,35הנפקות איגרות חוב (סדרות טפחות מזרחי הנפיקה  2014בינואר  26ביום 

  .מיליוני שקלים חדשים 1,690-תמורת כ

מיליוני שקלים  1,243), בערך נקוב כולל של 37טפחות הנפקות איגרות חוב שקליות (סדרה מזרחי הנפיקה  2014במאי  29ביום 

  ים חדשים.מיליוני שקל 1,243-חדשים, תמורת כ

מיליוני שקלים חדשים,  2,876), בערך נקוב כולל של 38טפחות הנפקות איגרות חוב (סדרה מזרחי הנפיקה  2014בספטמבר  10ביום 

  מיליוני שקלים חדשים. 2,876-ורת כתמ

מיליוני  3,150כולל של ), בערך נקוב 39טפחות הנפקות איגרות חוב (סדרה מזרחי , לאחר תאריך המאזן, הנפיקה 2015בינואר  29ביום 

  מיליוני שקלים חדשים. 3,150-שקלים חדשים, תמורת כ

  התמורה שגוייסה בהנפקות הופקדה בבנק בתנאים דומים לתנאי ההנפקות.
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  הון מורכביםמכשירי 

מיליוני שקלים  460מליוני שקלים חדשים ( 451-גייס הבנק במסגרת הקצאה פרטית למשקיעים מוסדיים סכום של כ 2006בחודש נובמבר 

במאי  21עליון לעניין שמירת יחס הון מזערי. ביום  2רובד חדשים ערך נקוב), באמצעות הנפקה של שטרי הון נדחים (סדרה א'), שיחשבו להון 

ועד מ, ועד 2007החל בחודש יוני ההון המורכבים. מכשירי  2007פורסם תשקיף של הבנק, במסגרתו נרשמו למסחר בתחילת חודש יוני  2007

מיליוני שקלים חדשים ערך נקוב תמורת סך  1,242-נוספים בסך של כמורכבים הון מכשירי , הונפקו ונרשמו למסחר פרסום דוחות כספיים אלה

   מיליוני שקלים חדשים. 1,193-של כ

מיליוני שקלים חדשים  1,702-שהונפקו ונרשמו למסחר, הגיע לכ 2014בדצמבר  31ליום (סדרה א') של הבנק המורכבים ההון מכשירי סך כל 

  מיליוני שקלים חדשים. 1,644-ערך נקוב, שהונפקו תמורת סך של כ

שנת סוף שנת בדומה למיליארדי שקלים חדשים,  2.0-כעמדה על  2014בדצמבר  31ההון המורכבים ליום מכשירי היתרה המשוערכת של 

  לדוחות הכספיים. 14 ביאור. לפרטים, ראה 2013

  ת הבנקדירוג התחייבויו

שהיה בתוקף  +ilAA-(מ ilAAA-(להלן: "מעלות") את דירוג המנפיק של הבנק ל Standard & poors  Maalotהעלתה  2014בדצמבר  25ביום 

  יציבה"."), תחזית דירוג 2003מאז דורג הבנק לראשונה, בשנת 

אחת נמוכה יותר מדירוג המנפיק,  כך שישקף רמההועלה בהתאם, דירוגם של כתבי ההתחייבות הנדחים שהונפקו על ידי טפחות הנפקות, 

  . +ilAA קרי בדירוג של

  .ilA, הוא +עליון 2דירוג מכשירי ההון המורכבים, המהווים הון רובד 

  ".Negative. אופק הדירוג "A2ת מרוג פיקדונות הבנק לטווח ארוך בריאת ד Moody'sאישרה חברת הדירוג  2013בדצמבר  17ביום 

 ".Negative" , ובאופק דירוג2Aרוג פיקדונות הבנק לטווח ארוך ברמת יאת ד Moody'sהשאירה חברת הדירוג  2014בר באוקטו 21ביום 

  אשראי בריבית משתנה

חלק ניכר מהאשראי שנותן הבנק הוא בריבית משתנה. במגזר השקלי הלא צמוד, האשראי בריבית משתנה ניתן בריבית המשתנה בהתאם 

, ובמידה שישתנה יחס זה, יהיה הבנק 1.5%הפריים. שיעור ריבית הפריים מבוסס על ריבית בנק ישראל בתוספת של  לשינויים בשיעור ריבית

רשאי לשנות בהתאם גם את שיטת קביעת הריבית המשתנה. ריבית הפריים עשויה להשתנות בכל חודש, בהתאם להחלטת בנק ישראל על 

  שינויים בריבית המוניטרית.

עוגן") מבוסס על איגרות השנים, כאשר מנגנון שינוי הריבית (" 5-שנתיים ומשכנתאות שקליות בריבית משתנה בתדירות של  נותן הבנק ,כמו כן

  החוב הממשלתיות השקליות בריבית קבועה. 

שנתיים וחצי,  ה,במגזר הצמוד למדד המחירים לצרכן, עיקר ההלוואות בריבית משתנה הן משכנתאות, בהן תדירויות שינוי הריבית מגוונות: שנ

  שנים. מנגנון שינוי הריבית ("העוגן") מבוסס על איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד.  10-שנים ו 7שנים,  5

במגזר מטבע החוץ ו/או צמוד למטבע חוץ, עיקר ההלוואות הן בריבית המשתנה בהתאם לשינויים בריבית הליבור. התקופות המקובלות הם 

 שים.חוד 3-ליבור לחודש ול
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  ניהול סיכונים 
  
  

    משמעת שוק -  : הנדבך השלישיIIבאזל 
להלן יובא מידע איכותי ונתונים כמותיים המתייחסים למכלול הסיכונים אליהם חשוף הבנק, המנוהלים בהתאם למדיניות שקבע הדירקטוריון. 

על הבנקים בהוראות הדיווח לציבור, ובהתאם להוראה  , כפי שהוחלוIIהמידע נערך בהתאם לדרישות הגילוי בנדבך השלישי של המלצות באזל 

 לדיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם. 

  להלן מראי המקום למידע הנדרש על פי הוראות הדיווח של בנק ישראל, שנכלל להלן ובחלקים אחרים של הדוחות הכספיים:

  ספי / הפרק בדוח הדירקטוריון / הביאור בדוח הכ הגילוי נושא
 )1(אתר האינטרנט של הבנק

  

ישויות בקבוצה, בסיס האיחוד, מגבלות על  תחולת היישום
 ההון הפיקוחי

   סיכוניםפרק ניהול 

  
   הלימות הון לפי הוראות המפקח על הבנקים -  14ביאור  תכונות עיקריות של מכשירי ההון מבנה ההון

   הוראות המפקח על הבנקים הלימות הון לפי -  14ביאור  פירוט רכיבי ההון 
   )1(אתר האינטרנט של הבנק גילוי כמותי 
   )1(אתר האינטרנט של הבנק גילוי איכותי 

  
   פרק ניהול סיכונים גילוי איכותי וכמותי הלימות ההון

   הלימות הון לפי הוראות המפקח על הבנקים -  14ביאור  נתוני יחס ההון בקבוצה 
  

   פרק ניהול סיכונים וי איכותי גיל סיכון אשראי
   פרק ניהול סיכונים גילוי כמותי 
   סיכון אשראי לפי ענפי משק - תוספת ה' חשיפות סיכון אשראי לפי ענף משק 
חשיפות סיכון אשראי לפי תקופה חוזית  

 לפירעון
   פרק ניהול סיכונים

חשיפות סיכון אשראי לפי אזורים גיאוגרפיים  
 עיקריים

   חשיפה למדינות זרות - לה, תוספת ו' סקירת הנה

   סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי -  4ביאור  מידע על חובות בעייתיים 
  הפרשות להפסדי אשראי לפי ענפי משק 

  סיכון אשראי לפי ענפי משק, פרק ניהול הסיכונים - פרק ניהול סיכונים, תוספת ה' סיכון אשראי בגין הלוואות לדיור
  

הפחתת סיכון 
 אשראי

   פרק ניהול סיכונים וכמותי גילוי איכותי 

  
סיכון אשראי של 

 צד נגדי
   פרק ניהול סיכונים גילוי איכותי וכמותי

  
   פרק ניהול סיכונים גילוי איכותי וכמותי איגוח

  
פוזיציות במניות 
 בתיק הבנקאי

   פרק ניהול סיכונים  גילוי איכותי וכמותי

   כללי דיווח ומדיניות חשבונאית -  1ביאור  מדיניות חשבונאית
  

סיכון שוק ונזילות 
סיכון ריבית בתיק 

 הבנקאי

   פרק ניהול סיכונים גילוי איכותי  וכמותי

  
   פרק ניהול סיכונים גילוי איכותי  סיכון תפעולי

  
   וניםפרק ניהול סיכ גילוי איכותי וכמותיסיכונים משפטיים

  
   פרק ניהול סיכונים גילוי איכותי וכמותי גורמי סיכון

  
   פרק ניהול סיכונים גילוי איכותי וכמותי  תגמול

    
)1( << www.mizrahi-tefahot.co.il מידע על מזרחי טפחות >> קשרי משקיעים >> דוחות כספיים  
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  תחולת היישום

 -בנק מזרחי טפחות בע"מ  -חלות על קבוצת הבנק, ובפרט על הבנק  -מדידה והלימות הון  - 211עד  201הוראות ניהול בנקאי תקין מספר 

החברה האם בקבוצה. החברות בקבוצת הבנק עליהן חלה מסגרת העבודה, בהתאם לבסיס האיחוד הפיקוחי, הן גם החברות המאוחדות 

לדוחות הכספיים. למיטב ידיעתה של הנהלת  6, ראה ביאור בדוחות הכספיים המאוחדים של הבנק. לפרטים בדבר החברות בקבוצת הבנק

  הבנק, ובהסתמך על יועציה המשפטיים, אין איסורים או הגבלות משמעותיות על העברת כספים או הון פיקוחי בין חברות קבוצת הבנק.

  הלימות ההון

. הבנק נוקט בגישה הסטנדרטית על 201-211בנקאי תקין , כפי שנקבעו בהוראות ניהול IIהבנק מעריך את הלימות ההון שלו על פי כללי באזל 

  מנת להעריך את החשיפה לסיכון אשראי, לסיכון תפעולי, ולסיכון שוק. 

) כדי לנטר את רמת הסיכון של תיק המשכנתאות, כולל IRBמשתמש הבנק במודלים המתקדמים בתחום האשראי ( 2013החל מתחילת שנת 

, המתבסס על בחינה של השפעת גורמי סיכון למנגנון הניטור, הניהול והמדידה של תיק המשכנתאות ביצוע מבחני מצוקה, וזאת, בנוסף

  .הרלבנטיים לתיק המשכנתאות, כולל בעת שינוי בתנאי המאקרו, על איכותו של התיק

קבע הדירקטוריון, וכדי הבנק מנטר את יחס הלימות ההון באופן שוטף, על מנת לוודא עמידה בדרישות הפיקוח על הבנקים ובמגבלות ש

לאפשר היערכות מבעוד מועד למתן מענה להתפתחות נכסי הסיכון ודרישת ההון של הבנק. לשם כך, קבע הדירקטוריון מסמך מדיניות, 

המגדיר את תדירות המדידה של הלימות ההון, את למסמך מדיניות האב שקבע הדירקטוריון, לניהול ובקרת הסיכונים),  (המהווה נספח

ווחים הנדרשים ואת הפעולות שיש לנקוט במקרים בהם יורד יחס ההון מרמות מינימליות שנקבעו, וכן, פועל מזה שנים פורום לתכנון וניהול הדי

 -מנהל חטיבת חשבונאות ודיווח כספי  CRO, -(יושב ראש), מנהל החטיבה לבקרת סיכונים  CFO -ההון בהשתתפות מנהל החטיבה הפיננסית 

  שי, מנהל החטיבה לתכנון תפעול ונכסי לקוחות, מנהל החטיבה לבנקאות עסקית ומנהל החטיבה הקמעונאית בבנק.החשבונאי הרא

  לפרטים נוספים בדבר יחס הלימות ההון של הבנק, ראה התייחסות בפרק "חקיקה ופיקוח על פעילות קבוצת הבנק".

 יים.לדוחות הכספ 14לפרטים בדבר יחס ההון לרכיבי סיכון, ראה ביאור 

  להלן התפלגות נכסי סיכון ודרישות ההון בגין סיכון אשראי לפי קבוצות חשיפה:

  2013בדצמבר  31ליום  2014בדצמבר  31ליום  

  קבוצת חשיפה

  יתרות משוקללות

  )2(דרישת הון  של נכסי סיכון

  יתרות משוקללות

  )1(דרישת הון  של נכסי סיכון

 47 521 101 806 חובות של ריבונויות

 41 455 51 407  של ישויות סקטור ציבורי חובות

 125 1,390 155 1,239 חובות של תאגידים בנקאיים

 3,572 39,688 5,128 41,022 חובות של תאגידים

 199 2,209 282 2,256 חובות בביטחון נדל"ן מסחרי

 940 10,445 1,392 11,136 חשיפות קמעונאיות ליחידים

 338 3,754 556 4,444  הלוואות לעסקים קטנים

 3,950 43,889 6,217 49,738  משכנתאות לדיור

 275 3,060 545 4,357 נכסים אחרים

 9,487 105,411 14,427 )3(115,405 סך הכל

  

 של באזל. 3מיתרות נכסי הסיכון, בהתאם להוראת השעה ליישום נדבך  9%דרישת ההון חושבה לפי שיעור של  )1(
 מיתרות נכסי הסיכון. 12.5%דרישת ההון חושבה לפי שיעור של  )2(
. לפרטים על השפעות יישום הכללים החדשים על היתרות המשוקללות ראה פרק חקיקה ופיקוח על 2014בינואר  1החל מיום  3כולל יישום כללי באזל  )3(

  פעילות קבוצת הבנק להלן.
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  ני שקלים חדשים): וסיכון תפעולי (במיליו )CVA)1להלן נכסי הסיכון ודרישות ההון בגין סיכון שוק, סיכון 

  2013בדצמבר  31ליום  2014בדצמבר  31ליום  

  יתרות משוקללות  

  )2(דרישת הון  של נכסי סיכון

  יתרות משוקללות

  )3(דרישת הון  של נכסי סיכון

 76  842 128 1,020 סיכון שוק

 - - 111 886  )1(בגין נגזרים CVAסיכון

 סיכון תפעולי
7,383 923 7,154 644 

 720  7,996 1,162 9,289  סך הכל

)1( Credit Value Adjustmentsבהתאם להוראות באזל , שערוך לשווי שוק בגין סיכון אשראי של צד נגדי ,III . 
 מיתרות נכסי הסיכון. 12.5%דרישת ההון חושבה לפי שיעור של  )2(
 של באזל. 3מיתרות נכסי הסיכון, בהתאם להוראת השעה ליישום נדבך  9%דרישת ההון חושבה לפי שיעור של  )3(

  

  להלן התפתחות יחס ההון לרכיבי סיכון בקבוצה (באחוזים):

  יחס הון לרכיבי סיכון  

   בדצמבר 31ליום  

  2014  2013  

  )1(-  9.12 לרכיבי סיכון 1יחס הון עצמי רובד 

  9.01  9.12 לרכיבי סיכון 1יחס הון רובד 

  13.04  13.03  יחס ההון הכולל לרכיבי הסיכון

  המזערי הנדרש על ידי  1ובד יחס הון עצמי ר

  7.50  )2(9.00 המפקח על הבנקים

  יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי

  9.00  )2(12.50  המפקח על הבנקים
    

 .2014בינואר  1מזערי חלה מיום  1הדרישה ליחס הון עצמי רובד  )1(

 .2015בינואר  1החל מיום  )2(

  

  

  חשיפת סיכון והערכתו

הקבוצה במגוון המוצרים והמכשירים הפיננסיים המאזניים והחוץ מאזניים חושפת את הקבוצה לסיכונים שונים,  הפעילות העסקית השוטפת של

סיכוני שוק ונזילות, סיכוני אשראי וסיכונים תפעוליים. מדיניות ניהול הסיכונים בתחומים השונים מיועדת לתמוך בהשגת היעדים  -ביניהם 

פה לסיכונים אלה. לבנק תהליך מוסדר למיפוי וזיהוי הסיכונים הכרוכים בפעילותו, וכן, מסמכי מדיניות תוך הגבלת החשי ,העסקיים של הקבוצה

המסדירים את דרכי הטיפול של הבנק בסיכונים השונים, כולל, אופן המדידה שלהם, הניהול והמזעור של כל סיכון. במסגרת מסמכי המדיניות 

מסמך מדיניות אב הקובע את מסגרת ניהול ובקרת הסיכונים, ובכלל זה, את שרשרת הדיווחים  מתווה הדירקטוריון את תאבון הסיכון. לבנק

במהלך השנה האחרונה את טיפולו בתאבון הסיכון שנקבע על ידי הדירקטוריון,  המשיך לשדרגהנדרשת במצב שגרה ובמצב חירום. הבנק 

יכותית וכמותית לטיפול בתאבון הסיכון, כולל אופן הדיווח בגינו, והמעקב מסמך מדיניות ייעודי המסדיר מסגרת א נמצא בשלבי עדכוןובפרט, 

קרות החשיפה המותרות, וזאת, לאחר שדירקטוריון הבנק קבע את תאבון הסיכון לסיכונים השונים להם נחשף הבנק, קרי, ת אחר התפתחותו.

  כחלק מפעילותו העסקית.
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של בנק ישראל (ניהול סיכונים), ובהתאם  310הוראת ניהול בנקאי תקין מספר ניהול הסיכונים בקבוצה מתבצע באופן שוטף בהתאם ל

לתוקף, בהתאם להנחיות בנק ישראל. בחודש  lll, כולל השינויים הנדרשים עם כניסתה של באזל IIלמסגרת שהתוותה בנדבך השני של באזל 

. הבנק 339בנושאי ניהול סיכונים, וכן עודכנה הוראה  314-ו 311, 333, 310, 350פרסם בנק ישראל את הוראות ניהול בנקאי  2012דצמבר 

 ,, בהתאמה)2014וביולי  2013בינואר  ותחלה 333-ו 350 ותהוראפרט ל( 2014השלים היערכותו ליישום הוראות אלה החלות מינואר 

ל הוראת הנזילות החדשה של בנק הקובעות סטנדרטים חדשים למסגרת ניהול ובקרת הסיכונים של הבנק. כמו כן, נערך הבנק ליישומה ש

. לפרטים נוספים ראה פרק חקיקה ופיקוח על פעילות קבוצת הבנק. גישת הנהלת הבנק היא, כי 221-ו 342ת ניהול בנקאי תקין וישראל, הורא

של הבנק, מאזנית וחוץ  ניהול הסיכונים ובקרתם צריכים להיות תהליך אינטגרטיבי. ניהול הסיכונים בראיה כוללת, על כלל הפעילות הפיננסית

מאזנית, מאפשר לבנק ניצול מרבי של המתאמים בין גורמי הסיכון השונים (בסיס וריבית) במגזרי ההצמדה השונים, ופיזור מיטבי של הסיכון. 

דרוג מסמך בנוסף למדידת הערך הכולל של הסיכון, מודד הבנק ומנהל את תמהיל מרכיבי הסיכון. כחלק מראיה זו, פעלו יחידות הבנק לש

, והוא מציג מבט נרחב על הסיכונים השונים של הבנק, תוך שהוא 310), בתיאום עם הוראה ICAARמיני -הסיכונים הרבעוני של הבנק (ה

את מצב פרופיל הסיכון, לנוכח תאבון הסיכון שנקבע בכל מסמך המדיניות. בכך, מחזק ומשלים המסמך את המבט ברמה רבעונית מדגיש 

מפעיל הבנק שורה מגוונת של מבחני מצוקה (קיצון) המאתגרים בנוסף,  של הבנק.השנתי  ICAAR-פיל הסיכון במסגרת מסמך ההניתן על פרו

דגש למבחני מצוקה הבוחנים את  תוך מתןבהינתן שינוי בגורמי הסיכון הרלבנטיים לפעילותו,  ,את פרופיל הסיכון הנוכחי שלו בתנאי לחץ

  מהותיים בתנאי המאקרו.פרופיל הסיכון תחת שינויים 

לניהול ובקרת מסגרת הסיכונים המהותיים לפעילותו, מתווה את מדיניות ניהול הסיכונים וההון של הבנק, לרבות אישור  - הדירקטוריון

יכונים של פרופיל הס ,האסטרטגית, וכן של התוכנית תיאבון הסיכון והמגבלות, אישור היעדים העסקייםיכונים השונים, ובפרט, מסגרת הס

, תוך ניטור פרופיל הסיכון של הבנק, ןוההון ועוקב אחר יישומהשונים הם. הדירקטוריון מאשר את מדיניות הטיפול בניהול הסיכונים מהנגזר 

השנתי, ושרשרת הדיווחים שנקבעה בשגרה  ICAAP-מסמך הסיכונים הרבעוני של הבנק, מסמך ה .למול תיאבון הסיכון שאושר על ידו

  הווים את הכלים המרכזיים בבנק לניטור פרופיל הסיכון, לנוכח תאבון הסיכון שנקבע על ידי הדירקטוריון.ובחירום, מ

את המדיניות  ליישםהסיכונים המהותיים העומדים בפני הבנק (כל מנהל סיכונים בתחומו). תפקידי ההנהלה  לזיהוי ולניהולמחויבת  -ההנהלה 

, ולפתח אסטרטגיות וכלים להפחתת סיכונים ולצמצום על ידי הדירקטוריון ושנקבעכפי  ,אבון הסיכוןלעמוד בתיולניהול כל אחד מהסיכונים, 

  .בשגרה ובחירום נזקים אפשריים

ונהלים לשם ניהולם של ניהול הסיכונים ומפעילות כלים, תהליכים יחידות אלה, הנוטלות סיכון, נמצאות בקו הקדמי  -היחידות העסקיות 

 .מסגרת תיאבון הסיכון שנקבעהל בכפוף ,ביעדים העסקיים במטרה לעמוד השוטף

CRO -  הוא ה לבקרת סיכוניםמנהל החטיבה הקים הבנק חטיבה ייעודית לבקרת סיכונים.  2011במהלך שנת-CRO )Chief Risk Officer של (

מערכות תהליכים ו ,בכליםך שימוש תווהיא פועלת מהווה את הקו האמצעי לפעילות בקרת הסיכונים,  לבקרת הסיכוניםהבנק. החטיבה 

כלי ניטור "קרובים" ככל הניתן  החטיבה מפעילה(לעתים מערכות שונות מאלה המופעלות על ידי היחידות העסקיות) ובנהלים ייעודיים. 

ה אחראית לאתגור החטיב ת, ולאירועי נטילת הסיכון. בכלל זה, נמצאים כלי מעקב תוך יומיים כפי שיפורט להלן.ולפעילות היחידות העסקי

בגין כולל התפתחותו של פרופיל הסיכון לאורך הרבעונים האחרונים, יטור פרופיל הסיכון של הבנק, נשוטף של תיאבון הסיכון של הבנק, תוך 

הציות  לטיפול בסיכוני ,, באמצעות יחידות ייעודיותבנוסףה. החטיבה לבקרת סיכונים, אחראית ובמצב מצוק גרהבמצב ש הסיכונים השונים,

במהלך  ., ולמתן חוות דעת בלתי תלויה למתן האשראי (אנליזה)תיקוף המודלים המופעלים בבנק (סיכון מודל)לוהלבנת ההון של הבנק ו

 שני לפעילות, את מסמך מדיניות האשראי של הבנק.ההחלה החטיבה לרכז, כקו  ,השנה, בהתאם להנחיות בנק ישראל

למעקב וניטור אחר רמת הסיכון. פעילות הביקורת הפנימית מתבצעת לרוב לאחר נטילת הסיכון. הביקורת נוסף  קומהווה  - הביקורת הפנימית 

  הפנימית, באמצעות הכלים אותם היא מפעילה, פועלת באופן עצמאי ובלתי תלוי כדי למפות ולהעריך את רמת הסיכון ביחידות השונות.
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  סיכון אשראי

תוצאה מהאפשרות שהצד הנגדי לעסקה לא יעמוד בהתחייבויותיו. סיכון זה יכול לנבוע ממספר גורמים שלהם סיכון אשראי הינו סיכון הבנק להפסד כ

ונים תתכן השפעה על כלל תיק האשראי, על ענף משקי מסוים, או על הלקוח הבודד. בין הגורמים הללו ניתן למנות את התמורות המקרו כלכליות, סיכ

  כוני ריכוזיות באשראי וכדומה.עסקיים הנובעים מפעילות הלקוח, סי

בהתייחס בין היתר לענפי משק, קבוצות לווים, משכנתאות,  ,דירקטוריון הבנק הגדיר את מדיניות האשראי, ובכלל זה, את תיאבון הסיכון של הבנק

שראי, והעמידה בהן מדווחת ועוד. המעקב אחר המגבלות שנקבעו בתיאבון הסיכון מבוצע בתדירות שהוגדרה במסגרת מדיניות הא פעילות בחו"ל

המעקב אחר תאבון הסיכון מהווה חלק עיקרי  להנהלת ודירקטוריון הבנק. המעקב מתבצע על ידי היחידות העסקיות ועל ידי החטיבה לבקרת סיכונים.

  במסמך הסיכונים הרבעוני של הבנק, העולה לאישור דירקטוריון הבנק.

אשראי אשר במסגרתה הוגדר תיאבון הסיכון לתחום זה, נקבעו שיטות המדידה, הבקרות ומנגנוני ות בלסיכון הריכוזי תהבנק אישר מדיניות ייעודי

הדיווח. מדיניות הבנק בתחום האשראי נגזרת מהיעדים ומהאסטרטגיה העסקית של הבנק, תוך מתן דגש לתמורות המקרו כלכליות בארץ ובעולם 

  ולהשלכותיהן על סיכון האשראי.

  

ולמזער  ,אשראי של הבנק נקבעו עקרונות וכללים להעמדת אשראי ולניהול תיק האשראי והבקרה עליו, במטרה לשמר את איכותובמסגרת מדיניות ה

את הסיכון הגלום בו. עקרונות וכללים אלה מאפשרים ניהול מבוקר של הסיכונים הכרוכים במתן אשראי ללווים, הן ברמת הלקוח הבודד וקבוצת 

מדיניות האשראי נבחנת במהלך השנה לאור התפתחויות בסביבה העסקית בה פועל הבנק ובה פי משק וסקטורים עסקיים. הלווים, והן ברמה של ענ

   פועלים לקוחותיו.

  

עבודת הדירקטוריון, כולל קביעה של דוחות ייעודיים בתחום  בכל הקשור להסדרת 301הטמיע הבנק את הוראת ניהול בנקאי תקין  2014במהלך שנת 

  לפרטים ראה פרק חקיקה ופיקוח על פעילות קבוצת הבנק לעיל. מדווחים לדירקטוריון וועדותיו.האשראי ה

ובפרט  ,השפעה רבה על אופן ניהול סיכון האשראי של הבנקיש למרכיבים הכמותיים של ההוראה, ולא פחות מכך, למרכיביה האיכותיים, 

האשראי, ובכלל זה  סיכוני ניהול תהליכי בוחן, בין היתר, את ICAAP-תהליך ה. IIבאזל  של השני הנדבך במסגרת המתנהל -ICAAP ה לתהליך

תיק האשראי של הבנק נתון לשורה מגוונת  את התוויית מדיניות האשראי והגדרות תיאבון הסיכון, לאור התפתחות פרופיל הסיכונים של הבנק.

המודלים  ון האשראי השונים, על ביצועי תיק האשראי של הבנק.של מבחני מצוקה (קיצון), לשם בחינת פוטנציאל השפעתם של גורמי סיכ

 קו ההגנה השני, בחטיבה לבקרת סיכונים. רלהערכת סיכון אשראי, נמצאים בתיקוף מתמשך, באחריות יחידת התיקוף של הבנק, הפועלת בתו

יני הלקוחות וסוגי השירותים הבנקאיים פעילות האשראי לציבור של הקבוצה מנוהלת במספר מגזרים עיקריים, הנבדלים ביניהם במאפי

  הנדרשים להם, וכן ביחידה הארגונית שאחראית לטיפול בכל אחד מסוגי הלקוחות:

 .מגזר משקי הבית, מגזר העסקים הקטנים ופעילות המשכנתאות הנמצאים באחריות החטיבה הקמעונאית  

 בה העסקית.מגזר הבנקאות המסחרית ומגזר הבנקאות העסקית הנמצאים באחריות החטי  

 .לקוחות הפעילות הבינלאומית הנמצאים באחריות סקטור הפעילות הבינלאומית בחטיבה הפיננסית  

  לפירוט אודות מאפייני הלקוחות בכל אחד ממגזרים אלו ראה בפרק תיאור עסקי קבוצת הבנק לפי מגזרי פעילות ובפרק הפעילות הבינלאומית. 

  

 ,ררכיימנגנון קבלת ההחלטות בנוגע למתן האשראי הינו ה .הבנק על ידיבהתאם לקריטריונים שנקבעו  בתהליך מתן האשראי נבחנים נתוני העסקה

ואחר מצבו הפיננסי של  ,רעונו בהתאם לתנאיוימרמת הסניף ועד לרמת הדירקטוריון. כל יחידה המטפלת במתן אשראי עוקבת באופן שוטף אחר פ

בנוסף, כולל תהליך מתן האשראי מעורבות של מחלקת יפול מדווחים לגורם שהאשראי בסמכותו. קפי חבותו. ממצאים הדורשים טיהלקוח בהתאם לה

מעורבות זו כוללת, ביחס לחשיפות אשראי גדולות  פונקציית ניהול הסיכונים של הבנק הפועלת בחטיבה לבקרת סיכונים.האנליזה, המהווה חלק מ
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י של בקשות אשראי והצגת המסקנות וההמלצות במסמך כתוב המצורף לבקשת האשראי ולענפי משק כפי שנקבע בנוהלי הבנק, ניתוח בלתי תלו

  והמובא לדיון בועדת האשראי העליונה.

הבנק פועל במספר מישורים כדי לעקוב ולהפחית את סיכון האשראי ככל שניתן, החל בשלב אישור האשראי, הביטחונות הנדרשים וההתניות 

לסמכויות ומדיניות הפיזור שהוגדרו בבנק, ועד לבקרות השוטפות המבוצעות ביחידות העסקיות וביחידות הבקרה הפיננסיות שנקבעו בהתאם לנהלים, 

הייעודיות. זאת, תוך השקעת מאמץ מתמיד לשיפור המקצועיות והמומחיות של העוסקים בתחום האשראי באמצעות קורסים והדרכות בנקאיות 

שכלול כלי הבקרה ומערכות המידע הממוחשבות, לשיפור ולבמקביל, מושקעים אמצעים רבים  כל הרמות.ובאמצעות השתלמויות וימי עיון מקצועיים ב

  העומדים לרשות מקבלי ההחלטות בתחום האשראי.

השיקולים למתן אשראי מתבססים בעיקר על טיב הלקוח, כושר הפירעון, חוסן פיננסי, נזילות, מהימנות, ותק בענף,  -שיקולים במתן אשראי 

טיב הבטוחות, כפי שיפורט להלן. כמו כן, פועל הבנק להתאים את סוג האשראי ותנאיו לצרכי הלקוח. במקרים ובבנק, התנהגות החשבון  ותק

 - בהם ניתן האשראי בעיקר תוך הסתמכות על טיב לווה, ללא דרישה לכיסוי מלא או חלקי בבטוחות, קיימות לעיתים התניות שונות, ובין השאר 

  ים פיננסיים.שמירה על יחס

למתן אשראי ולטיפול באשראי ובביטחונות, כמו גם מערכות המיכון הרלוונטיות לכך, נבחנים ומעודכנים באופן שוטף, כדי להתאימם  הנהלים -נהלים 

  ., תוך הפקת לקחים מאירועים שוניםלסביבה העסקית המשתנה

 מאופיין במספר היבטים: הסיכוניםיזור הסיכונים ועל ניהולם המבוקר. פיזור מתבססת על פמזה שנים מדיניות האשראי של הבנק  - פיזור סיכונים 

פיזור על פני ; פיזור על פני קבוצות גודל של לקוחות; פיזור תיק האשראי בין ענפי המשק השונים, לרבות הגבלת החשיפה ביחס לענפים ספציפיים

  לפירוט בדבר ניהול סיכון הריכוזיות, ראה להלן. בניה, משכנתאות).יזור גיאוגרפי במקרים רלוונטיים (ענף ה; פמגזרי הצמדה שונים

לייעל את תהליך קבלת ההחלטות בנוגע להעמדת האשראי תוך מזעור רמת הסיכון, נקבע מדרג סמכויות  במטרה -סמכויות למתן אשראי 

   הדירקטוריון.לבעלי תפקידים ולוועדות האשראי ברמות השונות, עד לדרג ועדת האשראי הדירקטוריונית ו

החלטות למתן אשראי, החל מרמת המרחב, מתבצעות באמצעות ועדות אשראי, וזאת כדי למזער את הסיכון שבהסתמכות על שיקול דעתו של 

מסגרת סמכויות האשראי, נקבעו מגבלות על סכום האשראי, וכן על שיעור האשראי ללא בטוחות, אותו רשאי לאשר כל בעל ב מחליט יחיד.

  נקבעו הנחיות נוספות ליכולת הפעלת הסמכות במצבים שונים.סמכות, ו

ות גידור) לצמצום חשיפתם, וזאת בנוסף לצעדים אללווים בעלי חשיפה מטבעית מוצעים אמצעי חיסוי והגנה (עסק - חשיפה מטבעית באשראי 

ות למעקב, פיקוח ובקרה נאותים על פעילות האחרים שהבנק נוקט למזעור סיכוני החשיפה של הבנק מפעילותם של אותם לקוחות. נקבעו הנחי

לווים אשר חבותם לבנק רגישה לשינויים בשערי החליפין, לרבות יצירת סימולציות ותרחישים לשינויים עתידיים בשערי החליפין. בקרות 

  ערך. מיוחדות מופעלות גם לגבי לקוחות אשר מרכיב משמעותי בסל הביטחונות שלהם הוא ניירות

יה והנדל"ן נעשה שימוש בכלי ניתוח ומעקב ספציפיים המסייעים לבנק בתהליך קבלת יבמימון ענף הבנ -ה והנדל"ן יניאשראי בענף הב

יה למגורים באזורי הביקוש וברמות יההחלטות למתן ליווי פיננסי לפרויקטים השונים. מימון בנייה נעשה תוך התמקדות בעיקר בענף הבנ

  בהתאם לביקושים הרלוונטיים. גם ,הקצאה מבוקרת של המימון בין אזורים גיאוגרפייםמחירים בינוניות. כמו כן, מתבצעת 

במתן אשראי לבנייה מתמקד הבנק בשיטת הליווי הפיננסי (ליווי סגור). יישום השיטה מיועד להקטין את החשיפה לסיכונים במתן האשראי, 

י העמדת האשראי והן במהלך ליווי הפרויקט, תוך ניתוק הפרויקט שכן היא מעגנת מעקב שוטף וצמוד על הפרויקטים הממומנים, הן לפנ

ה חיצוניים, ומסתמך בין היתר, על יהלווה. הבנק נעזר במפקחי בני -הממומן מהסיכונים העסקיים הטמונים בפעילויותיו האחרות של היזם 

סי מבוצע רק במרכזי העסקים ובסניפים בעלי שיעבוד המקרקעין נשוא הפרויקט, כביטחון לאשראי. מתן האשראי במסגרת הליווי הפיננ

  התמקצעות בנושא, ובפיקוח של סקטור הנדל"ן והבנייה. 
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המשלב הערכות כמותיות ואיכותיות ביחס  ,ממוחשב "תבחינים"הבנק פיתח מערכת לדירוג לווים עסקיים, המבוססת על מודל  - דירוג לווים 

הבנק מתחזק באופן שוטף את המודלים השונים הקיימים, מפתח  פי ענפי המשק השונים. ללווים, ואשר הותאמה למגוון הלווים העסקיים על

  מודלים חדשים, ופועל להתאמתם, עדכונם וטיובם בהתאם לשינויים בסביבה העסקית. 

כי קבלת תהליולתמוך בסיכוני האשראי של ניהול  לאפשרהשימוש במערכת זו מתייחס למרבית האשראי העסקי של הבנק. מטרת המערכת 

הבנק פיתח יכולת לדירוג ההחלטות. המערכת קובעת דירוג לווים כפונקציה של טיב הלקוח, הבטוחות שהעמיד והיקף האשראי שקיבל. 

לכל אחד מלקוחות ישראל.  ובנקונאי, באמצעות המודלים המתקדמים, כהגדרתם בהוראות באזל לקוחות מגזר המשכנתאות והמגזר הקמע

כאמור לעיל, המודלים המשמשים את הבנק לדירוג לווים, נתונים  .המבטא את איכותו של נוטל האשראי ,)SCOREי (אלה ניתן דירוג אשרא

  לפעילות תיקוף מתמשכת, כאמור בהנחיות בנק ישראל.

רו תהליכי בקרת האשראי מבוצעים משלב העמדת האשראי ועד לפרעונו, יחד עם זאת לעיתים האשראי אינו נפרע כסד – לקחים הפקת

ומצריך טיפול ייחודי. מטרת תהליך הפקת הלקחים לאבחן התנהלות אשראי לא נכונה על מנת למנוע הישנות טעויות ושיפור תיק האשראי. 

מים מתבצעת על ידי סקטור לקוחות מיוחדים בחטיבה העסקית. הסקטור מפיץ את לקוחות שהוגדרו להם תבחינים מסויהפקת לקחים ל

  יים בבנק, לצורך ניתוח הכשל ויישום המסקנות בקרב נותני האשראי בבנק. ממצאיו לגורמים הרלוונט

הבקרה בתחום האשראי היא מרכיב מרכזי בשמירה על איכות האשראי שהבנק מעניק ללקוחותיו, ובכלל זה שמירה על  -מעקב ובקרה 

לאיתור מוקדם ככל הניתן של סימנים המעידים על איכותם ועל מצבם של הביטחונות שנדרשו לאבטחת האשראי. הבנק פועל בעקביות לזיהוי ו

ירידה בכושר הפירעון של הלווים או על הרעה במצב ביטחונותיהם, וזאת כדי להימנע ממצב של כשל אשראי. בבנק קיימים מנגנונים שונים של 

טה וביחידות ספציפיות שזה עיסוקן, בקרות, חלקן בקרות פנימיות בשרשרת הניהול של האשראי, המבוצעות בקביעות בסניפים, במרחבים, במ

תהליכי הביקורת המבוצעים באופן בלתי תלוי על  לאלה, מתווספים י גורמים חיצוניים לתהליך האשראי, קרי, בקרות קו שני.וחלקן בקרות על יד

  ידי הביקורת הפנימית, קו ההגנה השלישי.

נהלים פנימיים של היחידות, ומבוצעים באופן שוטף כחלק משגרת העבודה מנגנוני הבקרה בסניפים, במרחבים ובמטה מעוגנים בנהלי הבנק וב

של הדרגים השונים. הבקרה של כל דרג אשראי הינה על החלטות האשראי הרלוונטיות של הדרגים הכפופים לו ועל התנהלות האשראי 

  השוטפת של לקוחות אלו. 

ת שונות על ידי הדרגים השונים המדווחים לגורמים להם הם כפופים. ביחידות המטה בחטיבה העסקית מבוצעות בקרות נוספות בתדירויו

  קיימים תהליכי איתור ובקרה רוחביים ובצידם תהליכים ספציפיים המותאמים לאופי הפעילות הייחודי של כל סקטור.

  

וך למועד הביצוע. התהליך בנוסף, מתקיים בתחום המשכנתאות תהליך מבדק פנימי שמטרתו לאתר ליקויים ונקודות הטעונות שיפור בסמ

  מיועד להפנות את תשומת לבם של הגורמים הרלוונטיים לאיכות העבודה בסניף, איכות החיתום וההקפדה על ההוראות והנהלים. 

 ורךלצ ממוכנים במקביל, מבוצעות בקרות על ידי יחידות ייעודיות של הבנק. היחידה  לבקרת אשראי עסקי  שבחטיבה העסקית מפעילה מנגנונים

הבקרה מבוצעת על הפעילות הבנקאית בחשבונות שהוצפו, עם  לבנק. חיצוני על מידע הסתמכות לרבות חריגים, ולקוחות על חשבונות התרעה

ע סימני סיכון, על בסיס תבחינים שנקבעו על ידי הבנק, עבור האוכלוסייה שהוגדרה כמבוקרת, וכן, עבור כלל לקוחות הבנק באמצעות מערכת מיד

י ודוח הודעות וחריגים. בסקטור נדל"ן פועלת יחידת בקרה ייעודית אשר מבצעת בקרה ובחינה של היבטים שונים בכל הקשור לטיפול התראת

בעסקאות נדל"ן על ידי הבנק. בתחום המשכנתאות פועל מרכז חיתום ארצי במטרה להגביר את הבקרה על אישור הלוואות מורכבות או של 

מבוצעים אישורי ההלוואות על ידי צוות עובדים מקצועי ומתמחה הפועל במטה המשכנתאות. כמו כן, הן בחטיבה העסקית אוכלוסיות מיוחדות, ובו 

  אחראיים על רשימות המעקב.  ,ובין היתרים בקרות שונות ברמת החטיבה כולה, והן בחטיבה הקמעונאית פועלים בקרים חטיבתיים המבצע
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בחטיבה לבקרת סיכונים, פועלת  מחלקת האנליזה, קרה על סיכון האשראי, במסגרת קו ההגנה השני. החטיבה לבקרת סיכונים מהווה גורם ב

יחידה זו תלויה על בקשות האשראי הגדולות, ומציגה את המלצותיה על תהליך אישור האשראי בפורומים הבכירים בבנק.  המבצעת סקירה בלתי

מחלקת האנליזה נוטלת חלק בתהליך של הבנק.  CRO- ההל החטיבה לבקרת סיכונים, נ, למ2014ויחידת בקרת האשראי הוכפפו, בתחילת שנת 

  אישור בקשות אשראי, כגורם בלתי תלוי. 

רקטוריונית, יעדת האשראי הדוסקית, בועדת האשראי העליונה ובעדת האשראי בחטיבה העת את כל בקשות האשראי הנדונות בוהמחלקה בוחנ

בקשה, וכן ביחס לתנאים או מגבלות נוספים שיש ההן. המלצות האנליזה כוללות המלצה ביחס לעצם אישור תלויה ביחס אלי ומחווה דעה בלתי

  לשקול כתנאי לאישור הבקשה. נציג המחלקה משתתף דרך קבע בכל ועדות האשראי האמורות.

  

באמצעות יחידת סיכוני האשראי, ולמודלים המשמשים להערכת תיקוף למודל הדירוג של הבנק בנוסף, מבצעת החטיבה לבקרת סיכונים 

של בנק ישראל, באמצעות דירוג טיב  311, באמצעות יחידה יעודית, בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין אשראיה על סיכוני בקרהתיקוף, וכן, 

שרת על ידי הועדה , על בסיס תכנית עבודה שנתית, המאו)קיצוןמצוקה (הלווים בדיעבד ובחינת איכות תיק האשראי של הבנק, כולל מבחני 

  לניהול סיכונים של הדירקטוריון. 

 תכנית העבודה כוללת באופן שוטף וקבוע את הנושאים הבאים:

 אשראי.התלוי של יחידת בקרת ודל "התבחינים", או בדירוג הבלתי מעקב אחר לווים המדורגים נמוך במ 

 יים, הכפופים ומונחים מקצועית על ידי היחידה לבקרת סיכוני בקרת האשראי בסניף לונדון ובסניף לוס אנג'לס באמצעות גורמים חיצונ

  אשראי בארץ.

  בחינת מהימנות ואיכות הדירוג הנעשה על ידי מערך האשראי, בהתייחס לטיב המודל ולתוצאות הדירוג הנגזר ממנו, ולמשמעותם לגבי

 תיק האשראי של הבנק.

 לרבות ההתפתחות במתן אשראי לדיור, וכן התפלגות האשראי על פי גורמי ניתוח תיק האשראי של הבנק, ובפרט, ניתוח תיק המשכנתאות ,

 סיכון שונים. 

  .בחינת תיק האשראי של הבנק לאור מדיניות האשראי ומגבלות "תיאבון הסיכון" שאומצו על ידי הבנק 

 

 המחשובמערכות ל סיכון האשראי. בקבוצת הבנק נעשה שימוש מתמיד במערכות ממוחשבות לצורך ניהול ובקרה ש - מערכות מעקב ובקרה

מספקות לבעלי התפקידים, לרבות ליחידה ספציפית שתפקידה איתור ובקרה של סיכוני אשראי, כלי בקרה לאיתור חריגות ממסגרות האשראי 

קיימות  הלותו.וכן כלים לאיתור התפתחות סיכוני אשראי הנובעים מקיום פרמטרים שונים בהתפתחות חשבון הלקוח ובהתנ ,ופערי ביטחונות

מספר מערכות משמעותיות להן תפקיד מרכזי בתהליכי ניהול הסיכונים והבקרה בתחום האשראי וביניהן מערכות לניהול סיכונים, מערכות 

לאיתור והצפת סיכוני אשראי, להצפת מידע התראתי, למעקב אחר התניות פיננסיות, מערכת אוטומטית לסיווג חובות ומערכת ממוחשבת 

  ולניהול כל החשבונות שבטיפול משפטי. לשליטה 

באיתור אשראי בעייתי ובניהולו דורש התמקדות והתמקצעות מיוחדות, בשונה מהדרג   הטיפול -טיפול באשראי בעייתי ובגביית חובות 

הטיפול  איתור ובקרה.המטפל בביצוע האשראי ובקבלת הבטוחות. האיתור הראשוני מבוצע לרוב באופן ממוכן, ביחידות ייעודיות ל   המאשר או

 בחטיבה העסקית. לקוחות מיוחדים,  בסקטור שאותרו נעשה  בלקוחות

בבנק, מתקיים בבנק, כאמור, מהלך שוטף לבחינה ולאיתור של חובות,  עלולים להתממשהאו    סיכוני האשראי המתממשיםאת על מנת לאתר 

כבעייתי, וחלק מהתבחינים מהווים התרעה ומותירים שיקול דעת בידי על פי תבחינים שהוגדרו. חלק מהתבחינים מחייבים סיווג של החוב 

הגורם המקצועי. החובות נבחנים על פי מדרג סמכויות שהוגדר בנוהלי הבנק. מדרג הסמכויות כולל סמכויות אישיות, המתחילות בעובדים 

החטיבה לחשבונאות ודיווח כספי, וברמות הבכירות  בסניפים ובמטה, וממשיך בסמכויות בדרגים גבוהים יותר שהוקנו לועדות בראשות מנהל
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 תלוי בהנהלות המרחבים וביחידות ייעודיות במטה.ג, מתנהל תהליך בקרה מובנה ובלתי של הנהלת הבנק. במקביל לתהליך האיתור והסיוו

  של בנק ישראל. 314פעילות הבנק מתבצעת בהתאם להוראה 

ילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, לרבות בתהליכי האיתור מערכת המחשב התומכת ביישום הוראות מדידה וג

והבקרה, מבצעת בחינות לוגיות על פי קריטריונים, וקובעת ברירות מחדל לסיווג חובות כחובות בהשגחה מיוחדת, נחותים, פגומים או בארגון 

  מחדש, על פי המתחייב.

באופן אוטומטי ובאמצעות איתור תבחיני פיגור ותבחינים איכותיים אחרים. בשלבי   מאפייני סיכון נעשה איתור הלוואות לדיור (משכנתא) בעלות

 וחיצוניים לרבות הליכים משפטיים.  הפיגור הראשונים מפעיל הבנק בעיקר הליכי גביה אוטומטיים. בהמשך מופעלים הליכים יזומים פנימיים

  

, 2011בינואר  1דידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי ביום עם יישום ההוראה למ -  להפסדי אשראיהפרשה 

הוטמעה בבנק מערכת ממוחשבת לאיתור ולסיווג של חובות בהם קיים, או עלול להיווצר, סיכון להפסדי אשראי. המערכת מקושרת למערכות 

החובות לצורך אמידת איתנותם ותזרימי המזומנים הצפויים מהם. במערכת התשתית השונות בבנק, והיא מרכזת נתונים המאפשרים בחינה של 

החדשה הוטמעו תהליכים ממוכנים של איתור, בחינה, סיווג וגיבוש ההפרשות, לרבות תיעוד של התהליכים והיררכיה של אישורים לפי הסמכויות 

בתהליכי האיתור האוטומטיים, אלא בבחינות ובדיקות איכותיות  שנקבעו בנהלי הבנק. המערכת מאפשרת גם טיפול בחובות בעייתיים שלא אותרו

  המבוצעות על תיק האשראי של הבנק.

, מצבו הפיננסי והמשפטי של הלווה והערבים תההחלטה על סכום ההפרשה להפסדי אשראי הינה פועל יוצא של איכות האשראי והביטחונו

  והתנאים הסביבתיים והענפיים בסביבת הלקוח.

  לדוחות הכספיים. 1.ט 1ר ההוראות והשפעתן על הדוחות הכספיים, ראה ביאור לפרטים בדב

סיכון סביבתי לבנק הוא הסיכון להפסד העלול לנבוע מהרעה במצבו הפיננסי של הלווה בשל עלויות גבוהות שנגרמו כתולדה של  - סיכונים סביבתיים 

וי בטוחות החשופות לסיכון סביבתי, או מכך שהבנק יישא באחריות עקיפה למפגע מפגעים סביבתיים ורגולציה בתחום איכות הסביבה או מירידה בשו

ישי סביבתי, הנגרם על ידי פרויקט שהבנק מממן. בסיכון הסביבתי נכללים גם סיכונים נוספים הנגזרים מסיכון זה (מוניטין, אחריות כלפי צד של

 נסית הפוטנציאלית הנובעת מהוראות הנוגעות לאיכות הסביבה.וכדומה). בשנים האחרונות גברה המודעות העולמית לחשיפה הפינ

מהבנקים לפעול להטמעת ניהול החשיפה לסיכון הסביבתי במכלול הסיכונים בבנק, לרבות קביעת  על פי הנחיות המפקח על הבנקים נדרש

ה התקופתית של איכות האשראי שהועמד. מסמכי תהליכי עבודה לזיהוי סיכון מהותי בעת מתן אשראי ולשילוב הערכת הסיכון, ככל שקיים, בהערכ

 המדיניות של הבנק כוללים מדיניות סיכונים סביבתיים ייעודית, אשר במסגרתה מותווית מתודולוגיה לזיהוי, הערכה וטיפול בסיכון הסביבתי.

  מדיניות הסיכונים הסביבתיים מאושרת מדי שנה בדירקטוריון הבנק כחלק ממסמכי המדיניות.
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  :)1(פלגות חשיפות האשראי לפי קבוצות חשיפה ולפי סעיפי המאזן לפני הפרשה להפסדי אשראי (במיליוני שקלים חדשים)להלן הת

  2014בדצמבר  31ליום  

  ריבונויות  

סקטור

  ציבורי

תאגידים

  תאגידים  בנקאיים

בביטחון

נדל"ן

  מסחרי

קמעונאיות 

  ליחידים

עסקים 

  קטנים

הלוואות 

  אחרים  לדיור

  סך 

  )2(הכל

 174,240 - 96,051 7,112 14,981 2,363 27,665 2,576 546 22,946 )3(הלוואות

 13,120 - - - - - 67 342 1 12,710 )4(ניירות ערך

 3,906 - - 8 28 - 2,379 951 505 35 )5(נגזרים

 63,126 - 6,273 2,724 10,610 484 42,773 35 176 51 חשיפות חוץ מאזניות אחרות

 4,386 4,386 - - - - - - - -  )6(נכסים אחרים

 258,778 4,386 102,324 9,844 25,619 2,847 72,884 3,904 1,228 35,742 סך הכל

  

  

  

  2013בדצמבר  31ליום  

  ריבונויות  

סקטור

  ציבורי

תאגידים

  תאגידים  בנקאיים

בביטחון

נדל"ן

  מסחרי

קמעונאיות 

  ליחידים

עסקים 

  קטנים

הלוואות 

  אחרים  לדיור

  סך 

  )2(הכל

 165,293 - 88,594 6,115 14,108 2,367 28,210 2,684 486 22,729 )3(הלוואות

 6,200 - - - - - 161 566 7 5,466 )4(ניירות ערך

 2,954 - - 7 33 - 1,269 879 592 174 )5(נגזרים

 56,506 - 4,164 2,512 10,146 533 38,856 72 216 7 חשיפות חוץ מאזניות אחרות

 4,198 4,198 - - - - - - - -  )6(נכסים אחרים

 235,151 4,198 92,758 8,634 24,287 2,900 68,496 4,201 1,301 28,376 סך הכל

  
  לאחר ניכוי מחיקות חשבונאיות ולפני הפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטני וקבוצתי.  )1(
ם, ללא השפעת הפחתת סיכון אשראי, מקדמי המרה לאשראי ומקדמי שקלול מאזניי- מאזניות לאחר קיזוזים מאזניים וחוץ-סכום היתרות המאזניות והחוץ  )2(

  הסיכון, כהגדרתם בכללי באזל.
  כולל אשראי לציבור, אשראי לממשלה, פיקדונות בבנקים וניירות ערך שנשאלו.  )3(
  לא כולל יתרות שנוכו מבסיס ההון והשקעה בניירות ערך בתיק הסחיר.  )4(
  ושווי הוגן חיובי של נגזרים. ("add-on")רים נגזרים (לרבות נגזרי אשראי) לאחר השפעת מקדמי התוספת כולל סכום נקוב של מכשי  )5(
  לא כולל נגזרים ויתרות שנוכו מבסיס ההון ולרבות מזומנים, השקעה במניות, רכוש קבוע והשקעה בחברות מוחזקות.  )6(



146 

 

יתרה חוזית לפירעון, ממוינות לפי סוגים עיקריים של חשיפת אשראי ברוטו  להלן התפלגות חשיפות האשראי לפני הפרשה להפסדי אשראי לפי

  :)1((במיליוני שקלים חדשים)

  

  2014בדצמבר  31ליום  

  עד שנה  

  מעל שנה ועד

  חמש שנים

  מעל 

  חמש שנים

ללא תקופות 

  )2(סך הכל  לפירעון

 174,240 124 95,865 25,779 52,472 )3(הלוואות

 13,120 - 4,243 7,969 908 )4(ניירות ערך

 3,906 - 347 916 2,643 )5(נגזרים

 63,126 - 1,384 8,952 52,790  חשיפות חוץ מאזניות אחרות

 4,386 1,754 129 - 2,503 )6(נכסים אחרים

 258,778 1,878 101,968 43,616 111,316 סך הכל

  
  
  

  2013בדצמבר  31ליום  

  עד שנה  

  מעל שנה ועד

  חמש שנים

  מעל 

  ניםחמש ש

ללא תקופות 

  )2(סך הכל  לפירעון

 165,293 113 88,454 24,404 52,322 )3(הלוואות

 6,200 - 1,277 4,600 323 )4(ניירות ערך

 2,954 - 836 590 1,528 )5(נגזרים

 56,506 - 1,032 9,147 46,327  חשיפות חוץ מאזניות אחרות

 4,198 1,715 86 - 2,397 )6(נכסים אחרים

 235,151 1,828 91,685 38,741 102,897 סך הכל

  

  

  לאחר ניכוי מחיקות חשבונאיות ולפני הפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטני וקבוצתי.  )1(
מאזניים, ללא השפעת הפחתת סיכון אשראי, מקדמי המרה לאשראי ומקדמי שקלול - מאזניות לאחר קיזוזים מאזניים וחוץ-סכום היתרות המאזניות והחוץ  )2(

  כהגדרתם בכללי באזל.הסיכון, 
  כולל אשראי לציבור, אשראי לממשלה, פיקדונות בבנקים וניירות ערך שנשאלו.  )3(
  לא כולל יתרות שנוכו מבסיס ההון והשקעה בניירות ערך בתיק הסחיר.  )4(
  הוגן חיובי של נגזרים. ושווי ("add-on")כולל סכום נקוב של מכשירים נגזרים (לרבות נגזרי אשראי) לאחר השפעת מקדמי התוספת   )5(
  לא כולל נגזרים ויתרות שנוכו מבסיס ההון ולרבות מזומנים, השקעה במניות, רכוש קבוע והשקעה בחברות מוחזקות.  )6(
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  הגישה הסטנדרטית - סיכון אשראי 
  :(במיליוני שקלים חדשים) )2(ולפי קבוצות חשיפה ומקדמי שקלול לפני ואחרי הפחתת סיכון אשראי )1(להלן התפלגות סכומי חשיפת אשראי

  

  לפני הפחתת סיכון אשראי 

  2014בדצמבר  31ליום 

 0% 20% 35% 50% 75% 100% 150% 250% 1250%  

  חשיפת

 אשראי 

 ברוטו

הופחתו 

 סך הכל מההון

             חשיפות מדורגות:

 35,742 - 35,742 - - - 315 - 43 - 3,722 31,662 חובות של ריבונויות

 1,226 - 1,226 - - - - - 1,226 - - -  של ישויות סקטור ציבורי  חובות

 3,867 - 3,867 - - - 54 - 1,095 - 2,718 - חובות של תאגידים בנקאיים

 206 - 206 - - - - - 128 - 78 - חובות של תאגידים

 41,041 - 41,041 - - - 369 - 2,492 - 6,518 31,662  סך הכל

             

             שאינן מדורגות:חשיפות

 1 - 1 - - - - - 1 - - - חובות של ישויות סקטור ציבורי

 37 - 37 - - - - - 12 - 25 -  חובות של תאגידים בנקאיים

 72,651 - 72,651 - - 149 72,502 - - - - - חובות של תאגידים

 2,788 - 2,788 - - 64 2,724 - - - - - חובות בבטחון נדל"ן מסחרי

 25,604 - 25,604 - - 63 42 25,499 - - - - חשיפות קמעונאיות ליחידים

 9,801 - 9,801 - - 46 24 9,731 - - - - הלוואות לעסקים קטנים

 102,324 - 102,324 - - 241 5,161 29,011 13,365 54,546 - - משכנתאות לדיור

 4,473 87 4,386 5 820 54 2,183 - - - - 1,324 נכסים אחרים

 217,679 87 217,592 5 820 617 82,636 64,241 13,378 54,546 25 1,324 סך הכל

 258,720 87 258,633 5 820 617 83,005 64,241 15,870 54,546 6,543 32,986 סך הכל

  

  

וללא השפעת מקדמי המרה לאשראי ומקדמי מאזניים, לאחר הפרשה להפסדי אשראי - מאזניות לאחר קיזוזים מאזניים וחוץ- סכום היתרות המאזניות והחוץ  )1(

  שקלול הסיכון, כהגדרתם בכללי באזל.

  הפחתה באמצעות ערבויות, נגזרי אשראי ובטחונות כשירים אחרים.  )2(
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  לאחר הפחתת סיכון אשראי 

  2014בדצמבר  31ליום 

 0% 20% 35% 50% 75% 100% 150% 250%  1250%  

  חשיפת

 אשראי 

 ברוטו

הופחתו 

 הכלסך  מההון

             חשיפות מדורגות:

36,322-36,322 ---32,5023,726-43-51 חובות של ריבונויות

1,160-1,160 -----901--259  חובות של ישויות סקטור ציבורי

3,859-3,859 ---2,710-1,095-54- חובות של תאגידים בנקאיים

206-206 -----78-128- חובות של תאגידים

41,547-41,547 ---32,7616,514-2,167-105 סך הכל

             

             חשיפות שאינן מדורגות:

1-1 -----1--- חובות של ישויות סקטור ציבורי

321-321 -----189-132- חובות של תאגידים בנקאיים

61,228-61,228 --61,091137----- דיםחובות של תאגי

2,473-2,473 --2,41063----- חובות בבטחון נדל"ן מסחרי

23,480-23,480 --23,3991863---- חשיפות קמעונאיות ליחידים

7,610-7,610 --7,5541739---- הלוואות לעסקים קטנים

102,232-102,232 --54,54613,36428,9235,159240-- משכנתאות לדיור

4,386874,473 2,183548205----1,324 נכסים אחרים

201,73187201,818 1,32418954,54613,49759,87670,8785968205  סך הכל

243,27887243,365 34,0856,70354,54615,66459,87670,9835968205  סך כל החשיפות
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  לפני הפחתת סיכון אשראי 

  2013בדצמבר  31ליום 

 0% 20% 35%  50% 75% 100%  150% 

חשיפת 

אשראי 

 ברוטו

הופחתו 

 סך הכל מההון

           חשיפות מדורגות:

 28,375 - 28,375 - 38 - - - 2,517 25,820 חובות של ריבונויות

 1,295 - 1,295 - - - 1,295 - - -  חובות של ישויות סקטור ציבורי 

 4,164 - 4,164 - 56 - 1,401 - 2,707  - חובות של תאגידים בנקאיים

 226 - 226 - - - 195 - 31 - חובות של תאגידים

 33 33 - - - - - - - - נכסים אחרים

 34,093 33 34,060 - 94 - 2,891 - 5,255 25,820  סך הכל

           

           חשיפות שאינן מדורגות:

 7 - 7 - - - 7 - - - חובות של ישויות סקטור ציבורי

 26 - 26 - - - 12 - 14 -  חובות של תאגידים בנקאיים

 67,810 - 67,810 172 67,638 - - - - - חובות של תאגידים

 2,881 - 2,881 - 2,881 - - - - - חובות בבטחון נדל"ן מסחרי

 24,189 - 24,189 57 46 24,086 - - - - חשיפות קמעונאיות ליחידים

 8,549 - 8,549 42 21 8,486 - - - - הלוואות לעסקים קטנים

 92,116 - 92,116 217 5,342 22,612 7,077 56,868 - - משכנתאות לדיור

 4,285 87 4,198 55 2,998 - - - - 1,145 נכסים אחרים

 199,863 87 199,776 543 78,926 55,184 7,096 56,868 14 1,145 סך הכל

 233,956 120 233,836 543 79,020 55,184 9,987 56,868 5,269 26,965 סך כל החשיפות

  
מאזניים, לאחר הפרשה להפסדי אשראי וללא השפעת מקדמי המרה לאשראי ומקדמי - מאזניות לאחר קיזוזים מאזניים וחוץ- סכום היתרות המאזניות והחוץ  )1(

  באזל. שקלול הסיכון, כהגדרתם בכללי

  הפחתה באמצעות ערבויות, נגזרי אשראי ובטחונות כשירים אחרים.  )2(
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  לאחר הפחתת סיכון אשראי 

  2013בדצמבר  31ליום 

 0% 20% 35%  50% 75% 100%  150% 

חשיפת 

אשראי 

 ברוטו

הופחתו 

 סך הכל מההון

           חשיפות מדורגות:

 28,823 - 28,823 - 21 - - - 2,517 26,285 חובות של ריבונויות

 1,281 - 1,281 - - - 992 - - 289  חובות של ישויות סקטור ציבורי

 4,154 - 4,154 - 53 - 1,401 - 2,700 - חובות של תאגידים בנקאיים

 226 - 226 - - - 195 - 31 - חובות של תאגידים

 33 33 - - - - - - - - נכסים אחרים

 34,517 33 34,484 - 74 - 2,588 - 5,248 26,574 סך הכל

           

           חשיפות שאינן מדורגות:

 7 - 7 - - - 7 - - - חובות של ישויות סקטור ציבורי

 323 - 323 - - - 139 - 184 - חובות של תאגידים בנקאיים

 58,696 - 58,696 156 58,540 - - - - - חובות של תאגידים

 2,461 - 2,461 - 2,461 - - - - - חובות בבטחון נדל"ן מסחרי

 22,194 - 22,194 56 19 22,119 - - - - חשיפות קמעונאיות ליחידים

 6,566 - 6,566 38 17 6,511 - - - - הלוואות לעסקים קטנים

 92,010 - 92,010 217 5,340 22,512 7,074 56,867 - - משכנתאות לדיור

 4,285 87 4,198 55 2,998 - - - - 1,145 נכסים אחרים

 186,542 87 186,455 522 69,375 51,142 7,220 56,867 184 1,145 סך הכל

 221,059 120 220,939 522 69,449 51,142 9,808 56,867 5,432 27,719 סך כל החשיפות

  

  חשיפות משמעותיות לקבוצות לווים

כל קבוצת לווים אשר חבותה נטו על בסיס מאוחד, לאחר הפחתת הגילוי על סיכון האשראי בגין חשיפות משמעותיות לקבוצות לווים ניתן בהתייחס ל

  ).313גיד הבנקאי (כהגדרתו בהוראה מהון התא 15%, עולה על 313הניכויים המותרים לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 

  לא קיימת בבנק קבוצת לווים העומדת בתנאי המוזכר לעיל. 2014בדצמבר  31נכון ליום 

  

  לווים גדולות מתבצעת בכפוף למספר עקרונות, שנועדו לצמצם את מידת הסיכון בפעילות זו: פעילות הבנק עם קבוצות

  עיקר הפעילות בקבוצות הלווים מתבצעת מול חברות ציבוריות, ותיקות ומובילות בתחומן.  -

  עיקר האשראי ניתן לטווחים קצרים ובינוניים, ומשרת פעילות שוטפת של החברות.  -

  חברות הקבוצה הפועלות בתחומי פעילות שונים ובענפי משק נפרדים.האשראי מפוזר בין   -

  האשראי ניתן במידת האפשר לחברות שונות שאין ביניהן תלות, התניות או ערבויות הדדיות.  -

  להלן הצעדים בהם נוקט הבנק לצורך ניהול החשיפות לקבוצות לווים:

  קביעת התניות פיננסיות בהתאם לצורך.  -

  כנגד ביטחונות, ככל שניתן, ומעקב הדוק אחר החשיפה שאינה מובטחת בביטחונות.העמדת האשראי   -

  מעקב שוטף אחר פעילות החברה ותוצאותיה הכספיות.  -

  ניטור הדוק של עמידת חברות קבוצת הלווים בהתניות הפיננסיות, אם וכאשר נקבעו להן.  -
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  מימון ממונף

 ומד באחד משני התבחינים הבאים:מימון ממונף הינו מימון אשראי המועמד ללקוח וע

רעון ילמימון רכישת אמצעי שליטה, המתאפיין בשיעור מימון גבוה ביחס לשווי המניות, ובהסתמכות על המניות הנרכשות כמקור לפ אשראי - 

עיקרו על רעון מבוסס בייתרת אשראי נוסף שהועמד ללווה במועד המאוחר למועד מימון רכישת אמצעי השליטה, כאשר הפ ,וכן האשראי

מתבסס על  ,הבנק בוחן עסקאות אלו בזהירות הראויה, ובין היתר תזרים מזומנים הנובע מאמצעי השליטה שרכישתם מומנה קודם לכן.

הערכות שווי פנימיות ועל מעריכים חיצוניים. התנאים הנקבעים בעסקה כוללים מבחני רגישות והתניות פיננסיות, שבהתקיימן נדרש הלווה 

  חות נוספות. דיווח אודות אשראי זה מבוצע תקופתית.להעמיד בטו

מימון לחברות ממונפות שהינו מתן אשראי לחברות בעלות מאפיינים המצביעים כי שינוי לרעה בסביבה הכלכלית הגלובלית או היחודית  -

המגדירים את האשראי הנכלל  . הבנק קבע קריטריוניםשמעותי על כושר החזר האשראי לבנקלמגזר בו הן פועלות, עלול להשפיע באופן מ

בקטגוריה זו ומבוססים בעיקרם על דרוג סיכון האשראי של הלקוח העסקי כפי שהוא מתבטא במודל "התבחינים", ולאחר בחינה פרטנית 

עסקית, מהחטיבה לבקרת לבנקאות של כל לווה שעמד בקריטריוני הסף. לווים אלו נבחנים בפורום שבו משתתפים נציגים מהחטיבה 

כונים ומהחטיבה לחשבונאות ודיווח כספי ובו נבדקים תמורות ושינויים בפרמטרים הכספיים של החברה ושל הסביבה הכלכלית שבה סי

  היא פועלת.

  להלן פרטי חשיפות הבנק לאשראי המהווה מימון ממונף:

  :(במיליוני שקלים חדשים) אמצעי שליטה לרכישתאשראי 

  בדצמבר 31סיכון אשראי מאזני ליום   

  2013  2014  ענף משק של הנרכשת

  179  228  בינוי ונדל"ן

  204  -  ושירותי מחשב תקשורת

  383  228  סך הכל

  

  אשראי לחברות ממונפות (במיליוני שקלים חדשים):

  בדצמבר  31ליום  סיכון אשראי מאזני  

  2013  2014  ענף משק של הלווה

  470  270  בינוי ונדל"ן

  224  181  מסחר

  212  -  תעשיה

  136  41  רותים פיננסייםשי

  1,042  492  סך הכל
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  (במיליוני שקלים חדשים):) 2)(1(זרים להלן נתוני חשיפת הבנק למוסדות פיננסיים

  2014בדצמבר  31ליום 

  חשיפת אשראי נוכחית  )4(סיכון אשראי חוץ מאזני  )3(סיכון אשראי מאזני  דירוג אשראי חיצוני

AAA  עדAA-                           572                   -572

+A  עדA-                        2,302                     2 2,304

+BBB  עד-BBB                              -                  --

+BB  עדB-                              -                  11 11

--                  -                              -Bנמוך מ:

--                  -                              ללא דירוג

 2,887 13 2,874 סך הכל חשיפת אשראי למוסדות פיננסיים זרים

 - - - )5(מזה: סיכון אשראי בעייתי, נטו
  

  2013בדצמבר  31ליום 

  חשיפת אשראי נוכחית  )4(סיכון אשראי חוץ מאזני  )3(סיכון אשראי מאזני  ראי חיצונידירוג אש

AAA  עדAA-  768 - 768 

+A  עדA-  1,462 2 1,464 

+BBB  עד-BBB  3 - 3 

+BB  עדB-  - 10 10 

 - - -  -Bנמוך מ:

 4 - 4  ללא דירוג

 2,249 12 2,237 סך הכל חשיפת אשראי למוסדות פיננסיים זרים

 - - - )5(ה: סיכון אשראי בעייתי, נטומז

ת הבנק הינה, רובה מוסדות פיננסיים זרים כוללים: בנקים, בנקים להשקעות, ברוקרים דילרים, חברות ביטוח, גופים מוסדיים וגופים בשליטת הגופים הללו. חשיפ )1(
 .וצרפתשוויץ ככולה, לבנקים ולבנקים להשקעות, הרשומים בעיקרם באנגליה, ארצות הברית, גרמניה, 

 לאחר ניכוי ההפרשות  להפסדי אשראי. )2(
 נגזרים. פיקדונות בבנקים, אשראי לציבור, השקעות באיגרות חוב, ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר ונכסים אחרים בגין מכשירים )3(
מסכומן (ללא  50%לפי  313שר שוקללו בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין בעיקר ערבויות והתחייבויות למתן אשראי, לרבות ערבויות להבטחת חבות של צד ג', א )4(

 נגזרים חוץ מאזניים).
 סיכון אשראי שהינו פגום, נחות או בהשגחה מיוחדת, למעט סיכון אשראי בגין אנשים פרטיים. )5(

ה של ממשלות, ואינן כוללות השקעות חשיפות האשראי המוצגות לעיל אינן כוללות חשיפות למוסדות פיננסיים שיש להם ערבות מפורשת ומלא

ה בניירות ערך מגובי נכסים. למידע נוסף לגבי הרכב חשיפות האשראי בגין מכשירים נגזרים מול בנקים ודילרים/ברוקרים (מקומיים וזרים), רא

  לדוחות הכספיים.ה. 19ביאור 

סיכון אשראי לפי ענפי משק, המצורפת לדוחות הכספיים,  - ' ה תוספת - חלק מהחשיפות הנכללות בטבלה לעיל נכללות גם במסגרת סקירת ההנהלה 

ן תחת ענף "שירותים פיננסיים". בסקירת ההנהלה נכללים פיקדונות בבנקים, אשראי לציבור, השקעות באיגרות חוב של הציבור ונכסים אחרים בגי

, נכללות בסקירת ההנהלה כחלק מסיכון 313קין מספר מכשירים נגזרים. עסקאות עתידיות, המשוקללות בהתאם לכללי הוראת ניהול בנקאי ת

  האשראי החוץ מאזני, ואינן נכללות בטבלה לעיל.

במסגרת מדיניות ניהול החשיפות למוסדות פיננסיים זרים, קובע דירקטוריון הבנק, בין היתר, את תאבון הסיכון, קרי, את מגבלות החשיפות 

מגבלות החשיפה  , תוך התאמת גובה החשיפה להערכת הסיכון לגבי כל מדינה ומוסד פיננסי.המקסימליות למדינות ולמוסדות פיננסיים זרים

נקבעות, בין היתר, על בסיס דירוג המדינות והמוסדות הפיננסיים השונים, הערכת הבנק את רמת הסיכון, ובאופן המונע ריכוזיות של 

  החשיפות.

הדירוג האחרון הקיים לאותו מוסד, אשר בוצע על ידי אחת מחברות הדירוג הבנק קובע את היקף החשיפה לכל מוסד פיננסי על בסיס 

הבינלאומיות המובילות, ועל בסיס נתונים פיננסיים של המוסד הנבדק. מגבלות החשיפה לכל מוסד כוללות היקפי חשיפה מקסימליים וטווחי 
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, נלקח בחשבון גם קיומו (או אי קיומו) של הסכם קיזוז לפעולות זמן מקסימליים לפירעון עבור סוגים שונים של פעילויות ועסקאות. לצורך כך

  בנגזרים מול אותו מוסד פיננסי. כמו כן נקבע במסגרת המדיניות, מדרג סמכויות לאישורן של עסקאות ספציפיות בתחום מגבלות החשיפה.

התאם לצורך מתאים את מגבלות החשיפה ואת הבנק עוקב אחר פרסומם של דירוגים עדכניים לגבי מוסדות פיננסיים להם הוא חשוף, וב

החשיפה בפועל לדירוג העדכני. כמו כן, בוחן הבנק באופן שוטף מידע נוסף ככל שקיים וזמין, לגבי אותם מוסדות, במטרה לנטר חשיפות גם 

  במקרים בהם דירוג האשראי אינו משקף בהכרח את תמונת המצב המלאה.

של חשיפות האשראי במסגרת צרכי הנזילות של הבנק. פיקדונות כספיים מופקדים בדרך כלל הבנק מביא בחשבון את מועדי הפירעון 

  לתקופות קצרות, ואילו חשיפה בגין נגזרים והשקעות בניירות ערך הינה לתקופות ממושכות יותר. 

ע מדיניות באשר לבחינה ולניתוב של פעילות הבנק מול גורמים בחוץ לארץ יוצרת חשיפות למדינות ולמוסדות פיננסיים. הבנק קב -דירוגים 

הסיכון הנובע מחשיפות אלה. הבנק נעזר בניהול החשיפות לסיכון אשראי, כאמור, בדירוגים הניתנים על ידי חברות דירוג אשראי חיצוניות, 

ביעת מסגרות לחשיפות . דירוגים אלה מובאים בחשבון כחלק מהשיקולים בקMoody's-, וFitch ,Standard & Poor'sשהעיקריות שבהן הן: 

  הבנק למדינות ולבנקים, המיועדות בעיקר לפעילות בנגזרים, למימון ולערבויות בסחר חוץ, ולהשקעות השונות.

. הדירוג העיקרי המשמש את הבנק לניתוח עצמאי Moody's-ו Fitchהבנק רוכש את הדירוגים, ואת הניתוחים המהווים בסיס לדירוג, מהחברות 

  .Fitchרך על ידי חברת הינו הדירוג הנע

  

  סיכון אשראי בגין הלוואות לדיור

פרופיל הפחתת סיכונים הנובעים ממתן אשראי לדיור. הבנק מעריך את ובקרת  ,ניהולבמסגרת ניהול סיכוני האשראי, נוקט הבנק אמצעים שונים ל

בנק, כתוצאה מפיזור רחב של לקוחות, פיזור גיאוגרפי של הסיכון הגלום במתן אשראי לדיור כנמוך ביחס לסיכון הגלום בתיק האשראי הכולל של ה

  וגיבוי האשראי בביטחון הנכס. נוטלי האשראי, מינוף נמוך באופן יחסי, נהלי בדיקה מעמיקים של טיב הלווים ושל יכולת ההחזר שלהם,

וגורמים  , החטיבה לבקרת סיכוניםה הקמעונאיתהבנק מבצע באופן שוטף פעילויות לבקרה ולניהול הסיכון הגלום באשראי לדיור, באחריות החטיב

) עוד, יחס החזר, מיקום גאוגרפי, גיל ההלוואה, עשירוני הכנסה וLTVפעילות זו כוללת גם ניתוח התיק לפי גורמי הסיכון הטמונים בו ( נוספים בבנק.

  בעיקר, השפעת אבטלהון של התיק, ווביצוע מגוון מבחני מצוקה, הבוחנים את השפעת גורמי המקרו על רמת הסיכ

הכולל דירוג לכל הלוואה וחישוב פוטנציאל ההפסד במקרה של  לדיורושיעור הריבית. הבנק פיתח מודל מתקדם לדירוג אשראי רמת מחירי הדיור , 

  זה מתווסף למערך הניטור הקיים של הבנק.מודל  .כשל

  

  תיאבון הסיכון בתחום המשכנתאות

ובמסגרת מדיניות סיכוני אשראי, מגבלות שונות על פעילות האשראי לדיור, בהתחשב בגורמי הסיכון  הבנק קבע, במסגרת מדיניות האשראי

, קרי, על פי פרופיל הסיכון של תיק המשכנתאות והוראות המרכזיים. גורמים אלה נבחנים מעת לעת ובהתאם מתווספות מגבלות על פי הצורך

  . רגולטוריות של בנק ישראל

(המבטאת את רמת  הדיפרנציאלית הגדרת תיאבון הסיכון בתחום המשכנתאות הם תוצאות מודל פרמיית הסיכוןהפרמטרים העיקריים ל

ימון בהלוואה, מיקום הנכס (סיכון גיאוגרפי), ומדד איכות האשראי (ראה להלן במסגרת בקרת המ, שיעור הסיכון של נוטל המשכנתא)

על פרמטרים נוספים:  והתווספו מגבלות ,יכון במסגרת מסמך המדיניות של הבנקבמהלך השנתיים האחרונות הורחב תיאבון הסהאשראי). 

 הכוללות יחס החזר מהכנסה, מטרת ההלוואה, תקופת ההלוואה, תמהיל המסלולים בהלוואה, סוג הנכס, ביטוח אשראי ומגבלות צולבות 

  שילוב של מספר פרמטרים. 

  .משכנתאות, לנוכח תיאבון הסיכון שנקבעהבנק מנטר באופן שוטף את פרופיל הסיכון של תיק ה

ים במסמך הסיכונים הרבעוני של הבנק, מוצגמדדי סיכון שהוגדרו על ידי הדירקטוריון, ה 40-למעלה ממורכב מערך הניטור מ, 2014נכון לשנת 

זה עולה כי פרופיל הסיכון של תיק מניטור  תוך בחינת פרופיל הסיכון הנובע מהם, כאשר הוא גם בוחן את התפתחות מדדי תאבון הסיכון הללו.

 LTV, כולל על גורמי הסיכון השונים המשכנתאות של הבנק נמצא בירידה במהלך הרבעונים האחרונים, במרבית מדדי תאבון הסיכון שהוגדרו
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 ,מהותי בתנאי המקרו בנוסף, וכפי שהוזכר לעיל, בוחן הבנק באופן סדיר את תיק המשכנתאות שלו בתנאי לחץ כולל תחת שינוי ויחס ההחזר.

בשורה מגוונת של מבחני מצוקה. בחינה זו מהווה חלק מבחינת פרופיל הסיכון של התיק. גם בחינה זו מעלה כי רמת הסיכון של התיק נמצאת 

  בירידה במהלך השנה האחרונה וכי פוטנציאל הנזק מאירוע קיצון חמור בשוק הינו נמוך יחסית לרמת ההון של הבנק.

בנושא מגבלות למתן הלוואות לדיור,  329ת ניהול בנקאי תקין מספר מפקח על הבנקים חוזר לעדכון הוראפרסם ה 2014טמבר בספ 28ביום 

 מיתרת תיק האשראי לדיור. 1%לרכיבי סיכון בשיעור המבטא  1הכולל הגדלת יעד הון עצמי רובד  ,בץ שאלות ותשובות באותו נושאווכן ק

  על פעילות קבוצת הבנק לעיל.לפרטים ראה פרק חקיקה ופיקוח 

  
 האמצעים לניהול הסיכון בהלוואות לדיור

 קריטריונים לאישור הלוואה

הבנק קבע קריטריונים אחידים, כמותיים, לפיהם נבחנות ומאושרות בקשות לנטילת אשראי לדיור. לצד הקריטריונים האחידים, קיימים הערכה 

  ם המנחים למתן אשראי בהלוואות לדיור נקבעו, בין היתר, בהתבסס על הגורמים הבאים:ושיקול דעת של מקבלי החלטות בבנק. הקריטריוני

הניסיון המצטבר של הבנק בתחום האשראי לדיור, הכולל לקחים שהצטברו במהלך השנים לגבי פרמטרים הקובעים את טיב הלווה ואת   א.

  טיב הביטחונות להלוואה.

  בין היתר, שינוי באיכות האשראי במגזרים מסוימים.ממצאי ביקורות אשראי שוטפות, הבוחנות,   ב.

  כלכליים משתנים במשק.-הערכה לגבי סיכוני אשראי הנובעים מתנאים מקרו  ג.

  הערכות לגבי סיכוני אשראי באזורי הארץ השונים, הנובעים מהתפתחויות ביטחוניות ואחרות.  ד.

  

  .קריטריונים אלו מעודכנים מעת לעת בהתאם להתפתחויות בשוק

  

  סמכויות אשראי

הבנק קבע מדרג סמכויות לאישור הלוואת לדיור (ברמת סניף, מרחב ומטה). קביעת הגורם המוסמך לאשר הלוואה נעשית בהתאם לנתונים 

בבקשת האשראי ולסיכון הגלום בה (נתונים לגבי הלווים, שיעור המימון, פרמיית סיכון ומהות העסקה). על מנת להגביר את הבקרה על אישור 

, עסקאות בין בני משפחה ולווים הלוואות בסכומים גבוהיםהלוואות מורכבות ובעלות סיכון גבוה ועל הלוואות לאוכלוסיות מיוחדות (כגון: 

 בסקטור מטה הפועלתחיתום ובקרה  מחלקתבודדים), וכדי להתבסס על התמחות בהלוואות כאמור, מועברות בקשות אלו לאישור 

  צוות עובדים ומקצועי, תחת בקרתו של סגן מנהל החטיבה הקמעונאית לנושא משכנתאות. המשכנתאות, ומאויש על ידי

  

  מודל לקביעת פרמיית סיכון דיפרנציאלית

הבנק פיתח מודל לחישוב פרמיית סיכון דיפרנציאלית, על בסיס ממצאים אמפיריים מהעבר, לצורך דרוג סיכון עסקאות כבר בשלב הגשת 

מחושבת פרמיית סיכון פרטנית המבוססת על כל הגורמים שאותרו כגורמי סיכון, שניתן לזהותם בנתוני הלקוח הבקשה להלוואה. לכל בקשה 

  ובמאפייני העסקה המבוקשת.

הפרמיה משקפת את אמידת הסיכון הכולל של העסקה, ומאפשרת הערכה לגבי סיכויי הלקוח להיכנס לפיגור בהלוואה ולהפוך ל"חדל פירעון", כבר 

הבנק מהלך  החלבימים אלה  הראשוני. הפרמיה משמשת הן לצורך קבלת החלטות אשראי והן לצורך תמחור הריבית ללקוח. בשלב הבקשה

  לשכלול מודל זה.
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  בקרות מובנות במערכת לביצוע הלוואות

  הבנק מנהל את פעילות המשכנתאות באמצעות מערכת מחשב ייעודית שפותחה לשם כך, הכוללת בקרות מובנות כדלקמן:

  ווידוא שלמות הנתונים הדרושים בהלוואה והפעילויות הדרושות במסגרת עריכת החומר, בחינת ההלוואה ואישורה.  -

בקרות קשיחות בזמן אמת על ביצוע פעולות על פי הרשאות. שיטת עבודה זו, של בקרות מונעות, מצמצמת בצורה משמעותית את   -

  ה.הצורך בביצוע בקרות 'מגלות' לאחר ביצוע ההלווא

") המבקר בזמן אמת את ביצוע המשימות הנדרשות בכל שלב בתהליך ביצוע ההלוואה, ומעביר את workflowמנגנון לניתוב תהליכים ("  -

  הבקשה לגורם המורשה לביצוע הפעולות הנדרשות בכל שלב של תהליך אישור ההלוואה.

  הלוואה, תוך הקפדה על אחידות בין סניפי הבנק השונים.השימוש במערכת הביא לשיפור הבקרה בשלבים השונים של תהליך ביצוע ה

  הדרכה בתחום המשכנתאות

מרכז הדרכה של הבנק מקיים הדרכות להכשרה, לפיתוח ולשיפור הידע שכל הגורמים העוסקים במתן האשראי לדיור. תכני ההדרכה נקבעים 

לצד הקורס הבסיסי,  ,המשיך הבנק לקיים 2014בשנת ים. מטה המשכנתאות, שעובדיו אף נוטלים חלק בהדרכת הבנקא סקטור בשיתוף עם

בין היתר, דגשים מיוחדים בנושא כוללים, גם קורס מתקדם לבנקאי משכנתאות וקורס משכנתאות המיועד למנהלי סניפים מסחריים. הקורסים 

  .2014במהלך שנת  הופעל לראשונהניהול סיכונים. בנוסף פותח מסלול הכשרה והסמכה לבנקאי משכנתאות. מסלול זה 

הכשרתם של העובדים והמנהלים משפיעה במידה רבה על מקצועיותם בעת מתן אשראי, בעת קבלת החלטות בתחום האשראי ובעת  ניהול 

  שוטף של אשראי הלקוח.

 כנסים מקצועיים

ההתפתחויות בשוק המשכנתאות  החטיבה הקמעונאית מקיימת באופן שוטף כנסים מקצועיים למנהלים ובנקאים. בכנסים אלו נסקרות בהרחבה

והצעדים שיש לנקוט על מנת להתמודד עם הסיכונים הנובעים מהתפתחויות אלו. גם בשנה האחרונה, בדומה לשנה הקודמת, ניתן דגש מיוחד 

יכון, הגבלת והשפעתן על מתן אשראי לדיור (לרבות  הקצאת הון ונכסי סהאחרונות בכנסים להוראות בנק ישראל אשר פורסמו במהלך השנים 

  )., כמפורט בפרק חקיקה ופיקוח על פעילות קבוצת הבנק להלןועודשיעור ההחזר  מימון,ביצוע בריבית משתנה, הגבלת שעורי 

  בקרת האשראי

גורם מרכזי בשמירה על איכות האשראי שהבנק מעמיד ללקוחותיו הינו בקרת האשראי. הבקרה על האשראי לדיור נעשית הן ברמת תיק 

  ודד, והן ברמת תיק המשכנתאות כולו.הלווה הב

ברמת תיק הלווה הבודד, הבנק פועל לזיהוי ולאיתור מוקדם ככל האפשר של תבחינים המעידים על ירידה בכושר הפירעון של הלווים, על מנת 

בסניפים, במרחבים לאתר מוקדם ככל האפשר מצב של כשל אשראי. הבנק מפעיל סוגים שונים של בקרות, לרבות בקרות פנימיות שוטפות 

  האגף לבקרת סיכונים והביקורת הפנימית. - ובמטה, ובקרות נוספות המבוצעות על ידי גורמים חיצוניים לתהליך וליחידות האשראי 

הבנק מקיים בקרה על איכות האשראי החדש הניתן בסניפים, באמצעות דוח "איכות אשראי" המופק מידי חודש וכולל את ההלוואות שבוצעו 

חודשים או יותר. הדוח נועד לסייע לסניפים לפעול לצמצום היקף הפיגורים  3חודשים לפני מועד הדוח, ואשר קיים בהן פיגור של  6-18בבנק 

ולהגביר את מודעות הדרג המבצע והמאשר להלוואות בעייתיות, לצורך הפקת לקחים לגבי אישורי אשראי בעתיד. בצד הדוח הפרטני, הכולל 

ת, פרטי הפיגור וכיוצא באלה, מופק גם דוח סטטיסטי המציג את שיעור הפיגור בכל סניף בהשוואה למרחב ולכלל הבנק, את רשימת ההלוואו

בנוסף, הבנק  .זה ובהשוואה לחודשים קודמים. הנהלת החטיבה הקמעונאית מקיימת מעקב שוטף אחר הטיפול בחובות בפיגור באמצעות דוח

 מלאי ההלואות בפיגור באמצעות דוחות ניתוח ובקרה נוספים. החל במהלך לניתוח איכותי וכמותי של

ברמת תיק המשכנתאות הכולל, מתבצעת בקרה אחר המגבלות שנקבעו במסגרת תיאבון הסיכון של הבנק, הן בחטיבה הקמעונאית, והן באגף 

  לבקרת סיכונים שבחטיבה לבקרת סיכונים. 
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פרופיל הסיכון של תיק האשראי התפתחות בהרחבה  תבו נבדקלבקרת סיכונים,  חטיבהעל ידי הבשנה מופק דוח בקרת אשראי,  פעםבנוסף, 

 , המתייחס לנושאים הבאים:במהלך התקופה הנסקרת לדיור

 תיאבון סיכון.  -

 סיכון עיקריים. וגורמי ניתוח מאפייני  -

 סקירת מצב הפיגורים ואיכות האשראי.  -

 גביית חובות לקוחות.  -

 אוכלוסיות מיוחדות.תיק אשראי לדיור של   -

 מבחני מצוקה.  -

 קבוצות רכישה.  -

 הכלים להפחתת הסיכון בהלוואות לדיור

  בטחונות

על פי נהלי הבנק בתחום המשכנתאות, ניתן אשראי בגין בטחונות נכסיים בלבד. במקרים מסוימים דורש הבנק, בנוסף לביטחון הנכסי, גם 

  ערבים לחוב.

כולל את תיאור הנכס, ק כבטוחה וקביעת שוויו, נדרש בדרך כלל ביקור של שמאי בנכס, ומתקבל דוח הלצורך אימות פרטי הנכס המוצע לבנ

הפיזי וכן את שווי השוק שלו. השמאים חתומים על הסכם עם הבנק ופועלים על פי הוראותיו, הכוללות מתכונת עבודה מובנית  מיקומו, מצבו

  לביצוע השמאות, לזיהוי חריגים ועוד.

דורש הבנק מהשמאים לבצע, לגבי חלק  2006קובלת בענף המשכנתאות הינה שמאות מקוצרת. עם זאת, החל משנת השמאות המ

מההלוואות שמטרתן רכישת דירה מיד שנייה, בניה עצמית או הלוואה לכל מטרה, בסוגי נכסים בעלי סיכון גבוה, שמאות מורחבת הכוללת 

  יין זה.בדיקות נוספות בכפוף לקריטריונים שנקבעו לענ

 ביטוחים

על פי נהלי הבנק, כל נכס המשמש כבטוחה מבוטח בביטוח נכס. בנוסף, הלווים עצמם מבוטחים בביטוח חיים לטובת הבנק למקרה של פטירה 

  בטרם נפרע האשראי במלואו.

ח אשראי למקרה בו המעניקה ביטו EMI) התקשר הבנק עם חברת  75%בהלוואות מסוימות (לרבות הלוואות בשיעור מימון העולה על 

  התמורה ממימוש נכס המשמש בטוחה להלוואה, אינה מכסה את יתרת האשראי. תהליך ביטוח האשראי הנו גורם מפחית סיכון משמעותי.

, כך שממועד זה הבנק אינו 75%עם שיעור מימון העולה על  לדיור הגביל בנק ישראל את הביצוע בהלוואה  ,2012בנובמבר  1יום מהחל 

 .)מחזורי הלואותהלוואות אשר הוחרגו מההוראה כגון, ל(פרט  75%וואות חדשות עם ביטוח אשראי בשיעור מימון העולה על מאשר הל

 )LTVשיעור המימון (

שיעור המימון המרבי אותו מאשר הבנק, נקבע במדיניות האשראי ונבחן מעת לעת. ככלל, הבנק דורש מהלווה להשתתף בחלק ממימון 

ון העצמי מהווה כרית בטחון במקרה של מימוש הנכס, לרבות בתקופה של ירידת מחירים בשוק הנדל"ן. יתר על כן, שיעור הרכישה. תשלום הה

הבנק הגביל את שעורי המימון באישור  2012בנובמבר  1החל מיום  ההשתתפות של הלווה מהווה אינדיקציה נוספת לאיתנותו הפיננסית.

הוראת בנק ישראל בנושא. שיעור המימון בהלוואה לרכישת זכות במקרקעין המהווים "דירה יחידה" בקשות להלוואות לדיור וזאת בכפוף ל

, , וברכישת דירה להשקעה70%, ל"דירה חליפית" (כמוגדר בהוראה) שעור המימון אינו עולה על  75%(כמוגדר בהוראה) אינו עולה על 

 . לפרטים ראה פרק חקיקה ופיקוח של פעילות קבוצות הבנק.50%ו עולה על שעור המימון אינ -הלוואה לתושב חוץ  אוהלוואה לכל מטרה 

  ו' לדוחות הכספיים.14לפרטים בדבר הנחיות הפיקוח על הבנקים בנושא הלימות הון ראה ביאור 
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 הגורמים השותפים לניהול הסיכון בהלוואות לדיור

  מחלקת ניהול משכנתאות בחטיבה קמעונאית

ים של אירועים המתרחשים במהלך חיי הלוואה, הן ביוזמת הבנק והן ביוזמת הלקוח. אחת המשימות המרכזיות המחלקה מטפלת בסוגים שונ

היא המעקב אחר קבלת ביטחונות. בעת ביצוע הלוואה, מקבל הבנק על פי רוב ביטחון ביניים, ואילו הביטחון הסופי צפוי להתקבל במהלך חיי 

  רי קבלת פוליסות ביטוח חיים ונכס במהלך חיי ההלוואה.ההלוואה. בנוסף, מטפלת המחלקה במעקב אח

  

  החטיבה לבקרת סיכונים

. לנוכח תאבון הסיכון שנקבע פרופיל הסיכון של תיק הבנקהתפתחות את איכות תיק האשראי בבנק ואת  נתלבקרת סיכונים בוח החטיבה

כלל זה ניתוח ההתפתחות במתן אשראי לדיור וחלקנו , ובפעמיים בשנה ניתוח של התיק, 2012ת החל משנבתחום המשכנתאות, מבוצע 

ומוצג לניהול סיכונים של הדירקטוריון  ועדהב ,במערכת, וכן התפלגות האשראי על פי חתכים שונים. דוח זה עולה לדיון בוועדת אשראי עליונה

, תוך שהוא מאתגר גורמי סיכון רבים בנקעל תיק המשכנתאות של השוטפים החטיבה אחראית לביצוע מבחני מצוקה  בפני דירקטוריון הבנק.

בתיק זה, כפי שיוצגו להלן. חלק ממבחני הקיצון מתבצעים בשיטות מתקדמות, תוך שימוש בנתונים שוטפים של המודלים המתקדמים שפיתח 

תרחיש מאקרו  - האחרונה בהמשך להנחיות בנק ישראל (התרחיש האחיד של בנק ישראלהבנק. מבחני הקיצון של הבנק שודרגו בתקופה 

מבחני הקיצון המגוונים שמבצע הבנק, מאתגרים בין היתר, את מצב המאקרו הנוכחי, ומביאים בחשבון רמת  אחיד לכל המערכת הבנקאית).

במחירי הדיור. מבחני חדה וכן, ירידה ן משמעותי מהריבית הנוכחית במשק אבטלה גבוהה מאוד יחסית למצב הנוכחי, שיעור ריבית גבוה באופ

תוצאות  לבנק יש די הון כדי לעמוד ברמת הסיכון הנגזרת ממבחני קיצון חמורים כאלה.רמת הסיכון של התיק נמוכה וכי כי קיצון אלו מלמדים 

מבחני הקיצון על תיק המשכנתאות מוצגות באופן סדיר בפני הועדה לניהול סיכונים של הדירקטוריון ומליאת הדירקטוריון, במסגרת מסמך 

, כחלק ממסגרת בנוסף, אחראית החטיבה לבקרת סיכונים לבחינת הסיכונים התפעוליים הכרוכים בפעילות המשכנתאות הרבעוני.הסיכונים 

  של בנק ישראל. 350הפעילות הכוללת לטיפול בסיכון תפעולי, ובהתאם לאמור בהוראה 

 

  פורום ניטור סיכוני אשראי וריכוזיות אשראי

בחינת מדיניות האשראי, בתחום האשראי, בראשות מנהל החטיבה לבקרת סיכונים, אשר מקדם נושאים כגון בבנק פועל פורום ניטור סיכונים 

ניתוח רמת הסיכון בתיק האשראי ויישום גישות מידול מתקדמות, הגדרת טריגרים להפעלת ובפרט, השינויים בתיאבון הסיכון שנקבעו בה, 

  מבחני המצוקה, ומעקב אחר פרופיל הסיכון של תיק האשראי של הבנק.  מבחני מצוקה, פיקוח על תהליך התכנון והיישום של

). II )IRBבאמצעות המודלים המתקדמים של באזל גם החל הבנק לנטר את תיק המשכנתאות שלו  2012בתחילת הרבעון השני של שנת 

ונים של תיק האשראי. ניתוח תיק ניטור זה מתבצע במסגרת פרויקט הבנק לפיתוח, תיקוף ויישום מודלים מתקדמים לסגמנטים הש

הופסקו  2013כאמור לעיל, בתחילת שנת  תווסף לניתוח שמבצע הבנק כיום בכלים ה"מסורתיים".ההמשכנתאות באמצעות המודלים החדשים 

  .קה שוטפיםפעולות הפיתוח בפרוייקט, תוך שהוא משמר את היכולות שכבר הושגו בכל הקשור לניתוח רמת התיק, ובפרט, ביצוע מבחני מצו

  

  החטיבה המשפטית

כחלק מתהליך החיתום, נבדקים הביטחונות בתיקים לא סטנדרטיים (הלוואות לבודדים, עסקאות בהן מעורבים בני משפחה) ובהלוואות 

יק מחלקת ייעוץ משכנתאות. בדיקה זו מהווה השלמה לאישור ולבחינת הת -בסכומים גבוהים, על ידי מחלקה ייעודית בחטיבה המשפטית 

  המבוצעים בסניף וביחידת חיתום אזורית.
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  מערך הגבייה

בבנק פועל מערך גבייה מיוחד, המטפל בכל הקשור לתהליכי גביית חובות מלווים המפגרים בתשלומיהם, ובתהליכי מימוש נכסים. תהליך 

נפתר, עובר הטיפול למוקד הגבייה הטיפול מתחיל באופן אוטומטי מהרגע שהלקוח נכנס לכשל ראשוני בתשלום המשכנתא. אם הכשל לא 

הטלפוני (בטרם מוגשת תביעה משפטית) אשר מטרתו גיבוש הסדרי תשלום עם הלקוחות. אם הניסיון להגיע להסדר עם הלווים לא מצליח, 

פטי נגד מועבר החוב לטיפול מערך הגביה בבנק, הכולל מחלקה ייעודית העוסקת בטיפול בלקוחות בעלי חוב במשכנתא, ונפתח הליך מש

 החייבים.

  

 פורום פיגורים

אחת לחודש מתכנס בהנהלת הבנק 'פורום פיגורים', בראשות מנהל החטיבה העסקית, בו מוצגת תמונת המצב לגבי תוצאות הגביה של 

 החודש הקודם, ההשלכות על הדוחות הכספים והפרשה להפסדי אשראי. הפורום קובע יעדים לטיפול בחובות ולהקטנת הפיגורים.

  

  יקורת פנימיתב

תוכנית העבודה של הביקורת הפנימית בתחום האשראי כוללת, בין היתר, התייחסות לבדיקת הגורמים העוסקים באישור, ביצוע, תחזוקה 

  ובקרה על האשראי.

  

  מאפייני תיק האשראי לדיור של הבנק

י בכל הלוואה באמצעות בחינת מאפיינים שונים. מדיניות הבנק בתחום המשכנתאות מבוססת על גישה שמרנית, תוך הגבלת הסיכון הספציפ

מאפיינים אלה כוללים את שיעור המימון, שיעור ההחזר ביחס להכנסה הקבועה של הלווה, ויכולת הלווה לעמוד בהחזרים השוטפים גם 

נדרטים שקבע הבנק בתרחישים של שינוי בריבית. במקרים בהם ניתנות הלוואות בעלות מאפיינים שאינם עומדים באחד או יותר מהסט

, ערבים נוספים להלוואה, יכולת החזר מוכחת שאינה מבוססת על כגון ,למאפיינים האמורים, מחייב הבנק את קיומם של חיזוקים אחרים

במשק, הגביר הבנק את  תררוהכנסה שוטפת של הלווה, ועוד. בשנים האחרונות, לאור ההתרחבות בשוק הדיור והריבית הנמוכה יחסית שש

(כל  צמצום הסיכון, באופן שבא לידי ביטוי בירידה משמעותית במאפייני הסיכון של ההלוואות, כפי שיפורט להלןניטור ועים הננקטים להאמצ

  ):2014בדצמבר   31הנתונים להלן נכונים ליום 

  שיעור המימון

שווי סכום ההלוואה לבין המימון (היחס שבין  אחד הפרמטרים המרכזיים המשמשים את הבנק למזעור הסיכון בתיק האשראי לדיור הינו שיעור

  הנכס המשמש כביטחון). 

 2013בדצמבר  31-ב 56.3%-בהשוואה ל - 55.8% עומד על 2014בדצמבר  31שיעור המימון הממוצע של תיק המשכנתאות של הבנק ליום 

ניתן בשיעור  92%-ליארד שקלים חדשים, כמי 97.2. מתוך היקפו הכולל של תיק האשראי של הבנק, בסך 2012בדצמבר  31-ב 57.8%-ול

  בשווי הנכס המשמש לביטחון. 25%, המבטיח את ההלוואה גם במקרה קיצון של ירידה של 75%-מימון מקורי נמוך מ

ינים שיעור המימון בדיווח זה הינו שיעור המימון ההיסטורי שחושב במועד אישור ההלוואה, והוא אינו מביא בחשבון פירעונות שוטפים, המקט

, ומנגד צמצום 2008את יתרת ההלוואה, ושינויים בשווי הנכסים המשמשים כבטחון. העלייה המשמעותית במחירי הדיור החל מסוף שנת 

, כך 2008יתרות ההלוואות בגין הפירעונות השוטפים, מביאים לירידה בשיעור המימון האמיתי, העדכני להיום, של הלוואות שניתנו עד שנת 

מיליארד  0.6-בשנתיים האחרונות, מגיע לכ 75%-כיום. היקף ההלוואות שניתנו בשיעור מימון גבוה מ 75%-בשיעור נמוך משרובן ככולן 

 בלבד מתיק ההלוואות לדיור. 0.6%-שקלים חדשים, המהווים כ
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גדו יחד עם הנחיות וות אלה א(הנחי פרסם המפקח על הבנקים הנחיות אשר מגבילות את שעור המימון בהלוואות לדיור 2012בנובמבר  1ביום 

  .)2014ביולי  15למתן הלוואות לדיור מיום נוספות במסגרת חוזר בנושא מגבלות 

  :בהנחיות אלו נקבע כי שיעור המימון לא יעלה על השיעורים הבאים

  עין).(ג) לחוק מיסוי מקרק9ללווים הרוכשים זכות במקרקעין המהווה דירה יחידה (בהתאם להגדרה בסעיף  -  75%עד 

למשפרי דיור הרוכשים דירה חליפית (דירה הנרכשת על ידי אזרח ישראלי שבבעלותו דירת מגורים אשר מהווה דירה יחידה לולא רכישת  - 70%עד 

  ) לחוק מיסוי מקרקעין).2)(א)(2א)(1(ג9הדירה הנרכשת, ואשר הלווה מתחייב למכור את הדירה הקיימת בהתאם לקבוע בסעיף 

  דירה להשקעה , הלוואות לכל מטרה, והלוואות לתושבי חוץ.לרוכשי  -  50%עד 

הלוואות שניתנו בשיעור מימון גבוה, מגובות במקרים רבים בביטוח אשראי, המפחית משמעותית את הסיכון לבנק, למרות שאינו משפיע על 

 3.8-, מבוטחים בביטוח אשראי כ75%-וה מחישוב שיעור המימון או שיעור ההחזר. מתוך יתרת ההלוואות, שניתנו בשיעור מימון מקורי גב

  .47.0%-המהווים כמיליארד 

ירד שיעור ההלוואות  ,והגבלות בנק ישראל כמפורט לעילהסיכון בתיק המשכנתאות,  מיזעורם האחרונות, בעקבות הצעדים שנקט הבנק ליבשנ

באשראי שניתן לפני  0.7%-כ תן לפני שנה ועד שנתיים,באשראי שני 2.4%-שניתנו בשיעור מימון גבוה מסך תיק האשראי לדיור של הבנק, לכ

  .2014באשראי שניתן ברבעון הרביעי של שנת  0.7%-כחודשים ועד שנה, ו 3

  

  שיעור ההחזר מההכנסה הקבועה

ב הבנק שיעור המימון בהלוואה לדיור משמש מדד למידת הביטחון של ההלוואה, ללא קשר למאפייני הלווה עצמו. בעת אישור משכנתא, מחיי

את הלווה להציג יכולת לעמוד בפירעונות השוטפים של ההלוואה כסדרם, בעיקר באמצעות חישוב שיעור ההחזר החודשי מתוך ההכנסה 

  הקבועה של הלווה.

ר לווים ששיעור ההחזמתוך תיק המשכנתאות של הבנק ניתן ל 75%- , בעוד שכ29.6%שיעור ההחזר הממוצע בתיק האשראי לדיור של הבנק הוא 

 50%עד  35%מתיק המשכנתאות ניתן ללווים בעלי שיעור החזר של   19%- ). כ24%- (שיעור ההחזר הממוצע ללווים אלה: כ 35%- שלהם נמוך מ

(שיעור ההחזר  80%עד  50%מתוך המשכנתאות ניתן ללווים בעלי שיעור החזר של  5%- כ). 40.7%- (שיעור ההחזר הממוצע ללווים אלה: כ

  ).92.4%- (שיעור ההחזר הממוצע ללווים אלה: כ  80%- בלבד ניתנו ללווים בעלי שיעור החזר גבוה מ 1%- וכ )59.9%: הממוצע ללווים אלה

ן הלוואות הניתנות ללווים בעלי היקף גדול של רכוש נוסף, ואשר יכולת ההחזר שלהם אינה מבוססת ינההלוואות ששיעור ההחזר בהן גבוה, ה

עלי הכנסה גבוהה מאד שלגביה שיעור ההחזר משמעותי פחות, או בהתקיים חיזוקים נוספים להלוואה, בהכרח על הכנסה שוטפת, ללווים ב

  מעבר לנכס הממושכן וליכולת ההחזר של  הלווה עצמו, כגון ערבים בעלי איתנות פיננסית.

קבעו מגבלות על שיעור ההחזר שלח המפקח על הבנקים הנחיות בנושא הגבלות על מתן הלוואות לדיור, בהן נ 2013באוגוסט  29ביום 

  החודשי מההכנסה. 

פרסם המפקח על הבנקים חוזר בנושא מגבלות למתן הלוואות לדיור, המאגד בתוכו, בין היתר, את ההנחיות שתוארו  2014ביולי  15ביום 

ק חקיקה ופיקוח על פעילות . כמו כן, בחוזר, הוגדר מחדש המונח "שיעור החזר מהכנסה". לפרטים ראה פר2013באוגוסט  29לעיל מיום 

  קבוצת הבנק לעיל.
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  הלוואות בריבית משתנה

  על בסיס הפריים. הבנק מאפשר ללקוחותיו ליטול הלוואות לדיור הכוללות חלק בריבית שקלית

, 2004-2008בשנים  6%-5%, דרך שיעורים של 2002-2003בשנים  10%- גבוה מבמהלך העשור האחרון, ירד שיעור ריבית הפריים, משיעור ה

בריבית פריים נובע מהלוואות שניתנו משנת לא צמודות . מכאן, שעיקר הסיכון בהלוואות ועד היום 2009בשנים  5%-1.5%ועד לשיעורים של 

  ואילך, מתוך הנחה ששיעור ריבית הפריים צפוי לעלות ולשקף ריבית ריאלית חיובית במשק. 2009

והאופן בו ניתן לצמצם  ,פרייםבריבית ה הצמודלא ות של עובדיו לצורך הבנת הסיכונים בהלוואה הבנק מעמיד לרשות לקוחותיו את הידע והמומחי

  ללקוחותיו לייחס משקל ראוי לסיכון זה ולנהוג בזהירות בהחלטתם על הרכב ההלוואה.  מייעץאו להימנע מסיכון זה. הבנק 

ריים היה גבוה, נבחנה לפי רמת הריבית הגבוהה. בשנים האחרונות, יכולת ההחזר של הלקוחות שנטלו הלוואות בתקופה בה שיעור ריבית הפ

  בהן שררה ריבית נמוכה, נהנו אותם לקוחות מיתרון משמעותי בעלות ההלוואה.

 ימיליארד 10.5-היקף ההלוואות צמודות הפריים שניתנו בשנתיים האחרונות, המהוות את מרכיב הסיכון העיקרי במשכנתאות אלה, מגיע לכ

  בלבד מתיק ההלוואות לדיור.  10.8%-דשים, המהווים כשקלים ח

בוחן הבנק את  בדומה לאישורי הלוואות במסלולים אחרים בריבית משתנה, פריים, לא צמודה בריביתעם זאת, יצוין כי לפני אישור הלוואה 

  .חיש בו יעלה שעור ריבית הפריים בהתאם ל"ריבית נורמטיבית"יכולת ההחזר של הלווה בתר

- שנים ל 5, המגבילה את חלק ההלוואה שניתן בריבית שעשויה להשתנות במהלך תקופה של 2011במאי  3ת המפקח על הבנקים מיום הנחיי

  מסך ההלוואה לכל היותר, תרמה גם היא להמשך הצמצום של מתן הלוואות בריבית משתנה ולהפחתת הסיכון בתחום זה.  33%

תאגיד בנקאי לא יאשר הלוואות לדיור בהן היחס בין , 2011במאי  3נקבע כי בנוסף להנחייה מיום , 2013 באוגוסט 29על פי מכתב המפקח מיום 

  , וזאת ללא תלות בתדירות שינוי הריבית.67%חלק ההלוואה בריבית משתנה לבין סך ההלוואה עולה על 

במסגרת חוזר בנושא מגבלות למתן הלוואות  וגדוא, 2013באוגוסט  27וכן מיום  2011במאי  3הנחיות המפקח על הבנקים שתוארו לעיל מיום 

  .2014במאי  15לדיור מיום 

  לפרטים ראה פרק חקיקה ופיקוח על פעילות קבוצת הבנק לעיל.
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  היקף ההלוואה

בלבד  4.1%-מיליארד שקלים חדשים, המהווים כ 4.0-מיליון שקלים חדשים הגיע לכ 2-היקף ההלוואות שנתן הבנק בסכום מקורי גבוה מ

  יק האשראי לדיור של הבנק.מת

  (במיליוני שקלים חדשים): )1(להלן פרטים בדבר מאפייני סיכון שונים בתיק ההלוואות לדיור

  שיעור ההחזר  שיעור מימון

  מההכנסה 

 הקבועה

  (הזמן שחלף ממועד מתן ההלוואה) )2(גיל ההלוואה

   3עד 

 חודשים

  חודשים 3

 שנים 5-10 שנים 2-5 שנים 1-2 עד שנה

  שנים  10

 סך הכל ומעלה

 42,478 1,963 2,5897,8998,44614,0647,517 35%עד  60%עד 

 35%-50%  4841,4132,3284,5581,824 435 11,042 

 50%-80% 1296091,709771 190 3,300 

 400 44 60160136-- 80%מעל   
       

 24,471 593 1,1534,1835,3369,4363,770 35%עד   75%-60%

 35%-50%  1585221,2072,7351,035 184 5,841 

 50%-80% 22196831381 75 1,487 

 131 14 64962-- 80%מעל   
       

 5,970 1,250 29813432,4631,804 35%עד  75%מעל 

 35%-50%  21178541472 468 1,572 

 50%-80% --1498177 161 450 

 91 33 61636-- 80%מעל   

  97,223 5,410 4,42914,12018,62936,66017,985 סך הכל
   

        מזה:

הלוואות שניתנו בסכום מקורי גבוה

 4,010 26 1624947991,969560  מיליון שקלים חדשים 2-מ

 4.1% 0.5% 3.7%3.5%4.3%5.4%3.1% אחוז מסך האשראי לדיור
   

         הלוואות בריבית משתנה:

 30,882 327 1,0314,1455,31710,9599,103  לא צמודות בריבית פריים

 9,324 1,378 161522913,7733,714  )3(צמודות למדד

 4,685 366 773936412,716492  )3(במטבע חוץ

 44,891 2,071 1,1244,6906,24917,44813,309  סך הכל

לא צמודות בריבית פריים  הלוואות

 31.8% 6.0% 23.3%29.4%28.5%29.9%50.6% מסך האשראי לדיור
    

הלוואות צמודות למדד בריבית 

 9.6% 25.5% 0.4%1.1%1.6%10.3%20.7% משתנה מסך האשראי לדיור
    

  הלוואות בשיעור מימון גבוה 

 8.3% 35.3% 0.7%0.7%2.4%8.5%13.8%  מסך האשראי לדיור 75%-מ
      
  
  יתרת הלוואות לדיור לאחר הפרשה לפי עומק הפיגור.  )1(
יתרות  יתרות האשראי המוצגות לעיל מחולקות ל'קבוצות גיל' בהתאם למועד בו החל הביצוע הראשון של ההלוואה, והן כוללות באותה קבוצת גיל גם את  )2(

 יותר.האשראי שניתנו בפועל בתקופות מאוחרות 
  שנים (ולא עד בכלל). 5בהתאם להוראות הפיקוח על הבנקים, נכללות הלוואות בהן מתעדכן שיעור הריבית בתדירות של עד   )3(
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  הפרשה לפי עומק הפיגור

הוראות ניהול להלן פרטים על ההפרשה להפסדי אשראי של הלוואות לדיור שבגינן נעשתה הפרשה מזערית להפסדי אשראי לפי עומק פיגור לפי הנספח ל

  :(במיליוני שקלים חדשים) 2014בדצמבר  31, ליום 314בנקאי תקין מספר 

 

 עומק הפיגור  

  יום או יותר 90בפיגור של     

 יתרות בגין

  הלוואות

  בפיגור

   סך הכל)4(ושמוחזר

  בפיגור של

  ימים 30

 89ועד 

 )3(ימים

 

  ימים 90

  6ועד 

 חודשים

  6מעל 

  חודשים

  15עד 

 חודשים

  15מעל 

  חודשים

  33עד 

 חודשים

  33מעל 

 חודשים

סך הכל 

 90מעל 

 ימים

 314 78 231 198 11 13 9 5  סכום בפיגור

 104 6 98 97 1 - - -  )1(מזה: יתרת ההפרשה לריבית

 1,255 219 731 181 60  172 318 305  יתרת חוב רשומה

 291 96 195 140 31 24 - -  )2(יתרת ההפרשה להפסדי אשראי

 964 123 536 41 29 148 318 305  ת חוב נטויתר

  
 בגין ריבית על סכומים שבפיגור.  )1(

   לא כולל יתרת ההפרשה לריבית. (2) 

 בהתאם להוראות הדיווח לציבור, לא כולל יתרת הלוואות לדיור שעומק הפיגור בהן הוא עד חודשיים.  (3)

  רעונן.ישר נעשה שינוי בלוח הסילוקין בגין יתרת ההלוואות שטרם הגיע מועד פהלוואות בהן נחתם הסדר להחזר פיגורים של לווה, כא )4(

  

  הפחתת סיכון אשראי

פורום ניטור סיכוני אמצעים שונים להפחתת הסיכונים הנובעים ממתן אשראי ומריכוזיות האשראי (לעניין זה ראה פרק  קבוצת הבנק נוקטת

  .להפחתת הסיכון במסגרת מדיניות האשראי של הבנק רייםהעיקכלים ה). להלן תיאור אשראי וריכוזיות אשראי

קדונות, ניירות ערך, שעבוד ינקבעו סוגי הנכסים אשר יוכרו כבטוחות למתן אשראי. הבטוחות העיקריות המקובלות בבנק הן: פ הבנקבנהלי  - בטוחות 

ל תאגידים או של יחידים. במסגרת מדיניות הבטוחות, נקבעו של נדל"ן ושל רכב, שוברי אשראי, צ'קים, ערבויות בנקאיות וערבויות של מוסדות, ש

כללים ועקרונות באשר לרמת ההסתמכות על כל סוג בטוחה, בהתאם לאופייה, סחירותה, התנודתיות במחירה, מהירות מימושה ומעמדה המשפטי, 

  וזאת בנוסף לבחינת כושר ההחזר של הלקוח כקריטריון למתן האשראי. 

מידת האפשר, לסוג האשראי אותו הן מבטיחות, תוך התייחסות לטווח הזמן, לסוגי הצמדה, לאופי האשראי, למטרתו וכן , במותאמותהבטוחות 

שווי הבטוחות  ימת כבטחון לאשראי.ו הבנק מוכן להסתמך על בטוחה מסוטחון קובעים את השיעור בילמהירות יכולת המימוש שלהן. מקדמי הב

כל שניתן, באופן אוטומטי על ידי מערכות המחשוב. מקדמי הביטחון לסוגי הבטוחות השונים נבדקים לפחות בהתאם למקדמי הביטחון, מחושב, כ

טחון י. כמו כן, קיימים בטחונות אשר אינם נלקחים בחשבון בחישוב מקדמי הבובדירקטוריון אחת לשנה, ומאושרים בועדת האשראי הדירקטוריונית

  יים. הבנק מאשר באופן פרטני ומוגבל, גם מתן אשראי כנגד התחייבות הלווה בלבד. טחונות הקיוהם משמשים לחיזוק מערך הב

קדונות וערבויות בנקאיות יטחונות: פיהבטחונות, ובכלל זה עדכון ערכם של יבמסגרת נוהלי הבנק נקבעו כללים באשר לניהול השוטף של הב

ים מתעדכנים באופן שוטף לפי ערכם בשוק; לגבי בטוחות שהן נדל"ן, קובע מתעדכנים באופן שוטף לפי תנאיהם; בטחונות שהם ניירות ערך סחיר

הנוהל את המועד להערכת שווי על ידי שמאי מוסמך בהתאם לסוג האשראי המובטח על ידי הנכס. כמו כן, מבוצעת הערכת שווי במקרים של חשש 

  ת.לירידה מהותית בערך בטחון, העלולה להעמיד את הבנק במצב של חוסר בטחונו
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 כללי הפחתת הסיכון  עושה שימוש נרחב בבטוחות אשר אינן מוכרות במסגרתכפי שפורט לעיל, לרבות בפרק המלצות ועדת באזל, הבנק 

(CRM) באזל שלII ).נדל"ן, שעבוד רכב, ערבויות אישיות) בכדי להפחית את סיכוני האשראי  

 נוקט שהבנק האחרים בנוסף לצעדים חשיפתם, וזאת לצמצום גידור) עסקות(גנה וה חיסוי אמצעי מוצעים מטבעית חשיפה בעלי ללווים - ידורים ג

 לבנק חבותם אשר לווים פעילות על ובקרה נאותים למעקב, פיקוח הנחיות נקבעו לקוחות. אותם של מפעילותם הבנק של סיכוני החשיפה למזעור

 לקוחות לגבי גם מופעלות מיוחדות החליפין. בקרות עתידיים בשערי ינוייםלש ותרחישים סימולציות יצירת החליפין, לרבות בשערי לשינויים רגישה

  .ניירות ערך הוא שלהם הביטחונות בסל משמעותי מרכיב אשר

עדכנית ייעודית לנושא סיכון הריכוזיות בתחום האשראי. מדיניות האשראי של הבנק מזה שנים מתבססת על  הבנק אישר מדיניות -ריכוזיות 

  ועל ניהולם המבוקר.  פיזור הסיכונים

  מאופיין במספר היבטים: הסיכוניםפיזור 

 .פיזור תיק האשראי בין ענפי המשק השונים, לרבות הגבלת החשיפה ביחס לענפים ספציפיים  

 .פיזור על פני קבוצות גודל של לקוחות  

 .פיזור על פני מגזרי הצמדה שונים  

 ות).פיזור גיאוגרפי במקרים רלוונטיים (ענף הבניה, משכנתא 

הבנק ובדירקטוריון נערכים, בהתאם לצורך, דיונים בנושא אשראי לענפים מסוימים, בעיקר ביחס לענפים הרגישים  בהנהלת - ענפי משק

לתנודתיות במחזורי העסקים. מדיניות האשראי לענפים הרגישים נקבעת בהתבסס על ניתוח כלכלי של ההתפתחויות החזויות בענפים אלה. 

אשראי לענפים . 315יזור החבות בין ענפי המשק השונים, כך שלא תיווצר חבות חריגה בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין הבנק מקפיד על פ

מסוימים, כמו ענף היהלומים, ענף הבנייה (על ענפי המשנה הכלולים בו), מטופל על ידי יחידות מקצועיות ובעלי תפקידים המתמחים בענפים 

כללים ונהלים ספציפיים, בנוסף לנהלים הכלליים הנוגעים להעמדת אשראי, וזאת על מנת להתמודד עם סיכוני אלה. לענפים האמורים נקבעו 

  האשראי הייחודיים לענפים אלה.

הבנק פועל בתחום האשראי ללקוחות גדולים באמצעות סקטור תאגידים, במסגרתו פועלים צוותים בעלי התמחויות ענפיות.  -  לקוחות גדולים

יל הבנק את חלקו באשראי ללקוח גדול ביחס להיקף האשראי הכולל לאותו לקוח במערכת הבנקאית, ובמקרים מסוימים מתנה את לעתים, מגב

השתתפותו במימון עסקאות מסוימות ביצירת חבילת מימון כוללת בה ישתתפו גם בנקים נוספים (במסגרת הסדרי קונסורציום). הבנק מקפיד 

, 10%וקבוצות הלווים שחבותם נטו לבנק עולה על הגדולים וה וקבוצת לווים ועל חבותם הכוללת של הלווים על עמידה במגבלות על חבות לו

עסקי קבוצת . לפרטים נוספים באשר ללקוחות המטופלים על ידי סקטור תאגידים, ראה פרק תיאור 313בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין 

  ת., מגזר הבנקאות העסקיהבנק לפי מגזרי הפעילות

הפיזור מתבטא גם במתן אשראי במגזרי הצמדה שונים, כך שחלק מהאשראי רגיש יותר לתנודות במדד המחירים לצרכן  - מגזרי הצמדה

(אשראי צמוד מדד), חלקו רגיש יותר לשינויים בריבית הפריים (אשראי שקלי לא צמוד), וחלקו לתנודות בשערי החליפין של המטבעות (אשראי 

   ד שער חליפין של מטבע זר).במטבע זר או צמו

  בתחום המשכנתאות, במטרה להקטין ריכוזיות יתר במתן האשראי.ו היבתחום האשראי לבניהבנק מקפיד על פיזור גיאוגרפי  - פיזור גיאוגרפי
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   (במיליוני שקלים חדשים):להלן הרכב חשיפת האשראי נטו לפי סוגי הפחתות סיכון 

 2014בדצמבר  31ליום 

    חשיפה המכוסה  מכוסה על ידי ערבויות חשיפה ה   

 

  חשיפת

 )1(אשראי ברוטו

  סכומים

 )2(שנגרעו

  סכומים 

  )2(שנוספו

  על ידי בטחון

 פיננסי כשיר

  חשיפת 

 אשראי נטו

 36,322(6)845(259)35,742  חובות של ריבונויות

 1,161(74)259(251)1,227 חובות של ישויות סקטור ציבורי

 284-4,180(8)3,904 ידים בנקאייםחובות של תאג

 61,434(10,907)-(516)72,857 חובות של תאגידים

 2,473(311)-(4)2,788 חובות בביטחון נדל"ן מסחרי

 23,480(2,121)-(3)25,604 חשיפות קמעונאיות ליחידים

 7,610(1,844)-(347)9,801 הלוואות לעסקים קטנים

 102,232(92)--102,324 משכנתאות לדיור

 4,386---4,386 נכסים אחרים

 243,278(15,355)1,388(1,388)258,633 סך הכל

  
 

 2013בדצמבר  31ליום 

    חשיפה המכוסה  חשיפה המכוסה על ידי ערבויות   

 

  חשיפת

 )1(אשראי ברוטו

  סכומים

 )2(שנגרעו

  סכומים 

 )2(שנוספו

  על ידי בטחון

 פיננסי כשיר

  חשיפת 

 אשראי נטו

 28,823 (18) 747 (281) 28,375  חובות של ריבונויות

 1,288 (51) 289 (252) 1,302 חובות של ישויות סקטור ציבורי

 4,477 (3) 297 (7) 4,190 חובות של תאגידים בנקאיים

 58,922 (8,686) - (428) 68,036 חובות של תאגידים

 2,461 (414) - (6) 2,881 חובות בביטחון נדל"ן מסחרי

 22,194 (1,991) - (4) 24,189 חשיפות קמעונאיות ליחידים

 6,566 (1,628) - (355) 8,549 הלוואות לעסקים קטנים

 92,010 (106) - - 92,116 משכנתאות לדיור

 4,198 - - - 4,198 נכסים אחרים

 220,939 (12,897) 1,333 (1,333) 233,836 סך הכל

  
מאזניים, לאחר הפרשה להפסדי אשראי, וללא השפעת הפחתת סיכון אשראי, מקדמי - מאזניות לאחר קיזוזים מאזניים וחוץ- זניות והחוץסכום היתרות המא )1(

  המרה לאשראי ומקדמי שקלול הסיכון כהגדרתם בכללי באזל.
יפה בעלות מקדם שקלול סיכון נמוך יותר. הפחתת סיכון אשראי באמצעות ערבויות גורמת למעבר של חשיפות מקבוצת החשיפה המקורית לקבוצות חש )2(

 כתוצאה מכך, נוצרים לעתים מצבים שבהם היקף החשיפה בקבוצת חשיפה מסוימת, לאחר הפחתת סיכון אשראי, גבוה מהיקף החשיפה בקבוצה זו לפני
   הפחתת הסיכון.
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  סיכון אשראי של צד נגדי

בכשל לפני הסליקה הסופית של תזרימי העסקה. הפסד כלכלי יקרה רק כאשר העסקה עם  יהיהסיכון צד נגדי הינו הסיכון שהצד הנגדי לעסקה 

שיכול להיות חיובי או שלילי לכל אחד מהצדדים, תלוי למעשה  ,הצד הנגדי תהיה בעלת שווי כלכלי חיובי בעת הכשל. ערך השוק של העסקה

קושי לבעיית נזילות ולהדבר עלול לגרום להפסד לבנק,  ,שווי הוגן חיובי והעסקה בעלת ,בכשל יהיההצד הנגדי ובתנודות בגורמי השוק. במידה 

  וסיכון נזילות.סיכון ריבית  ,הינם: סיכון אשראי, סיכון שוקצד נגדי ההמשפיעים על סיכון האשראי של לבצע עסקאות נוספות. גורמי הסיכון 

  

של הבנק, וזאת בכפוף למגבלות הדירקטוריון. הבנק פועל במכשירים הפעילות במכשירים נגזרים מהווה חלק מניהול הנכסים וההתחייבויות 

נגזרים הן עבור לקוחותיו, והן לצורך עצמי במסגרת ניהול חשיפות בסיס וריבית במגזרי ההצמדה השונים. הבנק אף פועל בתחום נגזרות 

ומובאות לאישור בראשות מנהל החטיבה הפיננסית  לניהול סיכונים ועדה. השקעות אלה נבחנות באופן פרטני בהסחירבתיק ) CDS(האשראי 

  .המנהל הכלליועדת ניהול נכסים והתחייבויות בראשות 

קיימת מגבלת מסגרות עבור בנקים ומדינות הכוללת התייחסות לנגזרים. כמו כן, קיימת מגבלת מסגרות לקוחות בהתאם  - מגבלות ובקרות

ועלת יחידה ייעודית המתמחה בבקרת חשיפות הנובעות מפעילות בשוק ההון, ובוחנת לפרמטרים מסוימים. במסגרת האגף לבקרת סיכונים פ

מתבצעת בקרה על פעילות חדר עסקאות, כולל בדיקת עמידה במגבלות שונות שקבעו בנוסף, באופן יומי לקוחות הפעילים בתחום זה. 

  . , קרי עמידה בתאבון הסיכוןהדירקטוריון וההנהלה

פות בפעילות שוק ההון על הלקוח לספק בטחונות, בהתאם לנוהל שקבע הבנק. בפעילות מול בנקים ומדינות, הבנק לשם השתת -  הפחתת סיכון

, נטו החשיפה רק סכום שהסכום שיעבור בין הצדדים לעסקה הואכך  ,העסקאות ביןקיזוזים  . הדבר מאפשרCSAנספחי על ו ISDAחותם על הסכמי 

מגיעה להיקף  שהחשיפה ברגע בין הצדדים לעסקה של כספים העברותמסדירים  CSA. נספחי מהצדדים של כל אחד החשיפה תוקטןי כך ל ידוע

  חשיפה לצד הנגדי.  ה קטנהמראש, ועל ידי כך  מסוים שנקבע
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  :(במיליוני שקלים חדשים) להלן הרכב חשיפת אשראי נוכחית בגין מכשירים נגזרים

  2014בדצמבר  31ליום 

 

  חוזי

 ריבית

  חוזי

 מט"ח

חוזים בגין 

  מניות

  חוזי

 סחורות

  נגזרי

 סה"כ  )2(אשראי

  ) לאחר השפעת OTCסכום נקוב של מכשירים נגזרים (

1471,2223211-1,691 ("add-on")מקדם התוספת 

5,221--1,7263,041454 )1(שווי הוגן ברוטו חיובי של נגזרים

(3,006)--(67)(1,583)(1,356) השפעת הסכמי קיזוז

5172,6807081-3,906 סך הכל חשיפה בגין מכשירים נגזרים

(1,474)-(1)(643)(751)(79) ביטחונות בגין מכשירים נגזרים (לפני מקדמי ביטחון)

545--8243294  השפעת מקדמי ביטחון על הביטחונות

2,977--4462,171359  סך הכל חשיפת אשראי נוכחית לאחר הפחתת סיכון אשראי

  
  
  

  2013בדצמבר  31ליום 

 

  חוזי

 ריבית

  חוזי

 מט"ח

חוזים בגין 

  מניות

  חוזי

 סחורות

  נגזרי

 סה"כ )2(אשראי

  ) לאחר השפעת OTCסכום נקוב של מכשירים נגזרים (

1646763541 21,197 ("add-on")מקדם התוספת 

23,384 1,2731,6844241 )1(שווי הוגן ברוטו חיובי של נגזרים

(1,627)(2) -18(686)(957) השפעת הסכמי קיזוז

22,954 4801,6747962 סך הכל חשיפה בגין מכשירים נגזרים

(1,260)- (1)(460)(621)(178) ביטחונות בגין מכשירים נגזרים (לפני מקדמי ביטחון)

470- -2204264  השפעת מקדמי ביטחון על הביטחונות

22,164 3041,2576001  הכל חשיפת אשראי נוכחית לאחר הפחתת סיכון אשראיסך

  
  לרבות חשיפה הנובעת מסיכון אשראי של צד נגדי בגין פעולות לקוח בבורסה, המחושבת על פי כללי הבורסה.  )1(

  ה'.19רת הגנת אשראי, ראה ביאור פעילות נגזרי האשראי של הבנק אינה מוגדרת כפעילות תיווך. למידע על עסקאות רכישה ומכי  )2(

  

  איגוח

  הבנק אינו פועל בתחום איגוח נכסים. מדיניות הבנק הינה להימנע, באופן עקרוני, מהשקעה במכשירי איגוח מורכבים. 
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  פוזיציות במניות בתיק הבנקאי

- ה במניות סחירות וציבוריות בסכום של כא. יתרת ההשקעות כוללת השקע 6-ו 3לפרטים בדבר השקעות במניות בתיק הבנקאי, ראה ביאורים 

  מיליוני שקלים חדשים. 154-מיליוני שקלים חדשים והשקעה במניות שאינן ציבוריות בסכום של כ 2

  

  2014בדצמבר  31ליום   

  )1(דרישת הון שווי הוגן  

  8  65 מניות

  11  91 קרנות הון סיכון / הון פרטיות

  19  156 סך הכל השקעה במניות בתיק הבנקאי

  

  

  2013בדצמבר  31ליום   

  )2(דרישת הון שווי הוגן  

  6  62 מניות

  9  96 קרנות הון סיכון / הון פרטיות

  15  158 סך הכל השקעה במניות בתיק הבנקאי

  
  .12.5%דרישת ההון חושבה לפי שיעור של  )1(

  .IIשל באזל  3בהתאם להוראת השעה ליישום נדבך  9%דרישת ההון חושבה לפי שיעור של   )2(

  

 סיכוני שוק 

ר סיכוני השוק אליהם חשוף הבנק במכשירים הפיננסיים השונים נובעים מרגישותם לשינויים בלתי צפויים בגורמי הסיכון, ביניהם: ריבית, שיעו

ול סיכוני השוק נועד האינפלציה ושערי חליפין, כך ששינויים בתנאי השוק, עשויים להוביל לשינויים בשווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים השונים. ניה

למקסם את הרווח של הבנק ברמת סיכון שנקבעה. החשיפות לסיכוני שוק מנוהלות בהתאם למגבלות שנקבעו על ידי הדירקטוריון, אשר במסגרתן 

  ובכפוף להן, פועלת הנהלת הבנק בהתאם לתנאי השוק במועד נתון.

  

  שני גורמי סיכון שוק עיקריים:מגלמת הבנק פעילות 

 הסיכון לשחיקת ההון כתוצאה משינויים שיחולו בעתיד בשיעורי הריבית. החשיפה לסיכון הריבית נובעת מחוסר התאמה בין טווחי  - ריבית סיכון ה

הזמן לפירעון של נכסי הבנק לעומת התחייבויותיו, או ממתאם לא מלא בהשפעת שינויים בשיעורי הריבית על המכשירים הפיננסיים השונים. 

), הוראה יעודית בתחום ניהול סיכון הריבית 333סיכוני הריבית בהתאם להוראת בנק ישראל בנושא ניהול סיכון הריבית (הוראה הבנק מנהל את 

וקדי ובדגש על סיכון הריבית בתיק הבנקאי. ניהול סיכון הריבית עוגן במסמך מדיניות נפרד לניהול סיכון הריבית, הכולל בין היתר את הגדרות מ

  ניהול הסיכון, לרבות מבנה וסמכויות האורגנים השונים, מדידת הסיכון ומגבלות הדירקטוריון וההנהלה.  הסיכון, אופן 

  שינוי מחירים, שערי חליפין וקצב האינפלציה. החשיפה  - הסיכון לשחיקה בהון כתוצאה משינויים בערכו של בסיס ההצמדה  - סיכון בסיס הצמדה

 ייבויות של הבנק נקובים במגזרי מטבע או הצמדה שונים.לסיכון בסיס קיימת כאשר הנכסים וההתח

  

מכשיר פיננסי חדש, חשיפה מסוג חדש, עשיית שוק, מוצר בנקאי חדש וכדומה) מאושרת על ידי  :כגוןכל פעילות חדשה של הבנק (

ומנגנונים לניהול, למדידה ולבקרה הדירקטוריון לאחר שעמד על הסיכונים השונים ובכללם גם סיכוני השוק הכרוכים בפעילות, וקבע מגבלות 

של בנק  310של הסיכונים לפי מדיניות הבנק לטיפול במוצר חדש. במהלך השנה האחרונה, עדכן הבנק מסמך מדיניות זה, בהתאם להוראה 
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דכנים, ואת ישראל, תוך שהוא מדגיש במסגרת מסמך המדיניות את המסלולים השונים לטיפול במוצרים ובפעילויות הבנק, חדשים או מעו

  מנגנוני האישור והניטור למוצרים ולפעילויות אלה. 

 של בנק ישראל, במסגרת ניהול הסיכונים בבנק מובאות בחשבון גם החשיפות לסיכוני שוק של חברות הבת. עם זאת, 310בהתאם להוראה 

  ננה מהותית.יש להדגיש כי רמת סיכון השוק והריבית של חברות הבנות של מזרחי טפחות הינה נמוכה ואי

מגדיר תיק סחיר תוך שימת הדגש על יכולת הסחירות, עם  IIניהול הסיכון בבנק מתחלק לשני מוקדי סיכון עיקריים: תיק בנקאי ותיק סחיר. באזל 

ות הכוונה ברורה למכשירים סחירים שבכוונת הבנק לסחור בהם למטרות רווח. התיק הסחיר בבנק כולל את התיקים המנוהלים בחדר העסקא

כעושה שוק, וכן תיקי ניירות ערך למסחר ועסקאות נגזרים אשר בוצעו כחלק מאסטרטגית שוק ספציפית, המנוהלת בניהול פיננסי תחת מגבלות 

ספציפיות של חשיפה ורווחיות. התיק הבנקאי שהוא עיקר הפעילות של הבנק, מכיל את כל העסקאות שאינן כלולות בתיק הסחיר, לרבות מכשירים 

  יים נגזרים המשמשים כעסקאות הגנה לתיק הבנקאי.פיננס

  

  סיכון הריבית בתיק הבנקאי

הן במסגרת ניהול סיכון הריבית , 333בהתאם לדרישות בנק ישראל במסגרת הוראה סיכון הריבית בתיק הבנקאי של הבנק מנוטר באופן שוטף, 

, המודל העיקרי של הבנק לאמידת הסיכון, הבוחן שינויים בשווי EVE  - Economic Value of Equity, והן במונחי VARעל התיק הכולל במונחי 

- בהכלכלי של התיק תחת הנחות שונות של שינויים בעקומי הריבית, במצב חיים רגיל ובמצבי קיצון, לרבות עליה/ירידה מקבילה של עקום הריבית 

2%.  

קיצון, לנוכח תאבון הסיכון שנקבע על ידי הדירקטוריון. כחלק מזה,  בנוסף, לבנק מגוון תרחישים שנועדו לבחון את פרופיל הסיכון שלו בעת

  מפעיל הבנק שיטות חדישות לבחינת סיכון הריבית בעת אירוע קיצון, כולל תרחיש קיצון במתווה כלכלי.

  
  ם) :(במיליוני שקלים חדשי EVEעל השווי הכלכלי של התיק הבנקאי במונחי  2%-להלן השפעת תזוזה מקבילה של העקום ב

  2014בדצמבר  31  

  שינוי בשווי הוגן  

  מטבע חוץ  מטבע ישראלי  

  סך הכל  אחר  אירו  דולר  צמוד למדד  לא צמוד  

  )910(  )2(  )11(  236  58  )1,191(  2%עליה של

  770  3  3  )38(  )202(  1,004  2%ירידה של
          

  

  

  2013בדצמבר  31  

  שינוי בשווי הוגן  

  מטבע חוץ  מטבע ישראלי  

  סך הכל  אחר  אירו  דולר  צמוד למדד  א צמודל  

  )571(  1  )8(  99  )312(  )351(  2%עליה של

  645  3  4  )12(  240  410  2%ירידה של
          

  

  במסגרת עריכת התחזית לתזרימים הצפויים מפירעון משכנתאות בבנק, נלקחות בחשבון הנחות לגבי שיעור ואופן הסילוקים המוקדמים. 

יר של הבנק, שמורכב בעיקרו מתיקים המנוהלים בחדר עסקאות, מנוהל באמצעות מגבלות כמותיות המוגדרות לכל תיק סיכון שוק בתיק הסח

  בהתאם לפעילותו. 
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  הערך בסיכון - VAR (Value at Risk)-מודל ה

  להלן תמצית המודלים המשמשים את הבנק לחישוב הערך בסיכון:

  

  ד הצפוי לבנק, במהלך אופק השקעה מסוים וברמת ביטחון סטטיסטית הנקבעת מראש.הוא מודל סטטיסטי האומד את ההפס VAR-מודל ה

יכול לעלות כתוצאה מעלייה בתנודתיות של גורמי סיכון, או  VAR-מהווה אומדן לרמת סיכון השוק במונחים כספיים. ערך ה VAR-ערך ה

-כ"מדחום לסיכון", שכן ניתוח תוצאות ה VAR-ראות את אומדן הכתוצאה מעלייה ברמת הסיכון הגלומה בפוזיציות השונות שבתיק הבנק. יש ל

VAR  בצורה שוטפת, מאפשר להנהלת הבנק לקבל מידע ערכי על רמת הסיכון הגלומה בפעילויות שונות של הבנק, לאבחן את פרופיל הסיכון

, על התיק הכולל של VARסיכון) במונחי  וןתיאבשל הבנק, ולנקוט פעולות במטרה לגדר סיכונים מסוימים בפעילותו. הבנק קבע מגבלות (

על התיק הכולל של הבנק מתבצעים אחת ליום. החישובים על  VAR-הבנק, ועל פעילותו בתיקי האופציות השונים (נכסי בסיס שונים). חישובי ה

  פורטל ייעודי, ומדדי הסיכון הנוספים של הבנק מדווחות ב VAR-תיקי האופציות מתבצעים אחת לשעה. תוצאות החישוב של ה

מתאים לתנאי שוק רגילים, ואינו אומד הפסדים אפשריים מעבר לרמת המובהקות שנקבעה בחישוב. לפיכך, מחזק הבנק את  VAR-מודל ה

  המתודולוגיה באמצעות מבחני מצוקה.

  

של גורמי הסיכון בשוק. מודל זה  שיטות שנועדו לאמוד את ההפסד הצפוי לבנק, כתוצאה מתנודות חריפות במחיריהם -(קיצון)  מבחני מצוקה

- אומד, בשיטותיו השונות, את ההפסד הפוטנציאלי ב"זנב השמאלי" של ההתפלגות, קרי, מעבר לרמת המובהקות שנקבעה בעת חישוב ה

VARטור . שיטות מבחני המצוקה של הבנק נחלקות לשניים: שיטות סובייקטיביות, המסתמכות על מתווה כלכלי לפי החלטה של פורום ני

סיכונים שהוקם בבנק, ושיטות אובייקטיביות, המסתמכות בין היתר על אירועים ותרחישים קיצוניים, שאירעו בעבר. הבנק קבע מגבלות (תאבון 

  סיכון) גם במונחי מבחני מצוקה. 

את מהירות התגובה של  וערכי מבחני הקיצון ברמה יומית. על מנת לשפר VAR-כנדרש על פי הוראות בנק ישראל, מחשב הבנק את ערכי ה

בשיטה המיישמת שילוב של שתי שיטות חישוב עיקריות:  VARלרמת התנודתיות בשווקים הפיננסיים, משתמש הבנק לחישוב  VAR-ערך ה

השיטה האנליטית ושיטת הסימולציה ההיסטורית. שיטה זו מאפשרת לבנק להתמודד עם מצבים בהם מידת התנודתיות בשוק גדלה. שיטה זו 

  המתבצע באופן שוטף. Back-Testingה בעבר על ידי הבנק, בשיתוף עם מומחים מחוץ לארץ, והיא נתונה לתהליך פותח

ולחישוב מבחני מצוקה באלטרנטיבות שונות. תוצאות המודלים, כולל ניתוח התוצאות,  VAR- הבנק הקים תשתית ניהולית וטכנית לחישוב מודל ה

לניהול סיכונים של הדירקטוריון, ולדירקטוריון הבנק, כחלק  ועדהלמנהל סיכוני השוק, למנהל הכללי, לשל הבנק,  CRO- מדווחות באופן שוטף ל

ומבחני המצוקה משמשים את  VAR- מהניטור השוטף של פרופיל הסיכון של הבנק, לנוכח תאבון הסיכון שנקבע על ידי הדירקטוריון. אומדני ה

, בין היתר, באמצעות VAR- הסיכון. הבנק בוחן את איכות המודלים המשמשים אותו לחישוב ההבנק לפעילותו השוטפת ובפרט, לקביעת תאבון 

- של הבנק, ובפרט, תהליך ה VAR - , וזאת כדי לשפר את איכות הניבוי של המודלים בהם הוא משתמש. חישוב הBACKTESTING- תהליך ה

BACKTESTING  ך להנחיות בנק ישראל בנושא תיקוף מודלים.תהליך תיקוף נרחב, בהמש 2012של הבנק, עבר במהלך שנת  

הבנק פועל בהתמדה לשיפור המודלים בהם הוא משתמש, בכל ההיבטים הנדרשים. הבנק מוצא במודלים אלה כלי ניהולי חשוב, והוא עושה 

רונה המשיך הבנק בהם שימוש נרחב ככלים למעקב ולבקרה אחר רמת הסיכון הגלומה בפעילות הבנק בתחומים השונים. במהלך השנה האח

כתוצאה מהמשבר האחרון בשווקים בעולם), ובמסגרת  -לבחון את המתודולוגיות שהתפתחו בעולם לאחרונה, לחישוב מדדי הסיכון (חלקם 

  ליישום ההוראה החדשה של בנק ישראל לטיפול בסיכון הריבית. והיערכות

ם נוספים, המאפשרים לו לאתגר את פרופיל הסיכון שלו, ובפרט, את כפועל יוצא ממהלך זה, הרחיב הבנק לפני כשנה, את השימוש במודלי

, STRESSED VARהחל בחישובים של  2012האירועים מעבר לרמת המובהקות (חקירת ה"זנב השמאלי" של ההתפלגות), ובמהלך שנת 

 -הוא מחשב את מדד ה , עת השוק סער, וכן2008-2009לו יחזרו תנאי השוק של המשבר הכלכלי בשנים  VAR-האומד את ערך ה

EXPECTED SHORTFALL VAR.האומד את ממוצע ההפסדים, מעבר לרמת המובהקות שנקבעה ,  
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ומבחני המצוקה. הבנק פועל תחת מגבלות  VAR -סיכוני השוק בשני התיקים, הבנקאי והסחיר, מנוהלים ברמה הכוללת באמצעות מודל ה

קה. לצורך יישום מודלים אלה, הוגדר ההון הפנוי של הבנק כמקור שקלי לא צמוד. מגבלות ומבחני מצו VARהדירקטוריון לסיכוני שוק במונחי 

מההון העצמי, וכי ההפסד  6%של כלל פעילותו של הבנק, לאופק השקעה של חודש, לא יעלה על  VAR -הדירקטוריון קובעות, כי ערך ה

מההון העצמי כאמור לעיל. תאבון סיכון זה נבחן לפחות אחת  15%המרבי במבחני המצוקה בגבוהה מבין כל שיטות החישוב, לא יעלה על 

לשנה, במסגרת התהליך שמבצע הבנק לאישור מסמכי המדיניות השונים שלו, ובפרט, המדיניות לניהול סיכוני השוק והריבית. על פי 

  העקרונות שנקבעו בבנק, מסמך מדיניות זה מפרט את תאבון הסיכון שנקבע בתחום זה.

  בגין תיק האופציות מתבצעים בבנק, אחת לשעה, על ידי שימוש בשיטת סימולציות מונטה קרלו ובשיטה ההיסטורית. VAR חישובי

  . 1%של קבוצת הבנק מציג את הסיכון להפסד במהלך חודש ימים, שההסתברות להתרחשותו אינה עולה על  VAR-האומדן הפנימי של ערך ה

  ני שקלים חדשים):של קבוצת הבנק (במיליו VAR-להלן ערך ה

  2013שנת   2014שנת   

 197 286  לסוף התקופה

 (יולי) 229 (נובמבר) 288  ערך מקסימלי במהלך התקופה

 (מרץ) 146 (ינואר) 162  ערך מינימלי במהלך התקופה
  

  

שנחזה.  VAR-לה על ערך המקרה אחד שבו ההפסד היומי ע מצביעות עלאנליטי -ההיסטורי VAR-על מודל ה Back-Testing-בחינת התוצאות 

 בציפיותנבעה בעיקר מעליה חדה בעקום הצמוד, כתגובה לפרסום המדד ולירידה  ,מיליוני שקלים חדשים 5.5החריגה שנרשמה, בגובה 

  של הבנק תקין. VAR-מספר מקרים זה עומד בקריטריונים, כפי שהוגדרו על ידי ועדת באזל. לפיכך, מודל ההאינפלציוניות. 

  
  ת ניהול סיכוני שוק (ריבית ובסיס)יארגון של פונקציהמבנה וה

ניהול החשיפות לסיכוני שוק מעוגן במסמך מדיניות אשר מובא לפחות אחת לשנה לאישור בדירקטוריון הבנק, וזאת לאחר שאושר בהנהלת 

סיכוני השוק ואת תדירות הדיונים  לניהול סיכונים של הדירקטוריון. מסמך זה מתווה בין היתר את מדרג הסמכויות לניהול ועדההבנק וב

והדיווחים על מצב החשיפות ברמות השונות. בהתאם לנוהל, סמכות קבלת ההחלטות בנוגע לניהול החשיפות הינה בידי המנהל הכללי, בכפוף 

גרת ועדת הנהלה לניהול כאמור לעיל, מדיניות ניהול הסיכונים של הבנק נדונה, מגובשת ומבוקרת במס למסגרות שנקבעו על ידי הדירקטוריון.

נכסים והתחייבויות בראשותו של המנהל הכללי של הבנק. ועדה זו מתכנסת בדרך כלל אחת לחודש או לעיתים תכופות יותר, כאשר קיימות או 

על חריגה חזויות התפתחויות מיוחדות בשווקים השונים. בהתאם למדיניות הבנק, נדרש המנהל הכללי של הבנק לדווח לדירקטוריון מיידית 

 .ממגבלות הדירקטוריון ובקרות אירועים חריגים חיצוניים או פנימיים

מנהל החטיבה הפיננסית, המכהן כמנהל סיכוני השוק, עומד בראש ועדה לניהול סיכונים המתכנסת בתדירות שבועית, ודנה בפעילות מעשית 

לטות בנושא ניהול החשיפות בכל מגזרי ההצמדה, על מנת ליישם סמכות לקבל הח סיכוני השוקבתחום ניהול הנכסים וההתחייבויות. למנהל 

את המדיניות שנקבעה על ידי המנהל הכללי, ובכפוף למגבלות שנקבעו על ידי הדירקטוריון. מנהל החטיבה הפיננסית קובע קווים מנחים 

  לפעילות השוטפת של ניהול סיכוני השוק, בכפוף למגבלות שקבע הדירקטוריון. 

מנהל סיכוני השוק. ניצול כ ,והפיננסית מדווח למנהל הכללי של הבנק על כל חריגה ממגבלות ההנהלה, מעבר לחריגה המותרת ל מנהל החטיבה

 הסמכויות של מנהל סיכוני השוק לחריגה ידווח בישיבת ועדת ההנהלה לניהול נכסים והתחייבויות הסמוכה לאחר מועד החריגה.
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השוק השונים מתבצעות באופן שוטף בסקטור ניהול פיננסי שבחטיבה הפיננסית. בקרת סיכוני שוק בדיקה וניהול של החשיפות לסיכוני 

מבוצעת על ידי האגף לבקרת סיכונים שבחטיבה לבקרת סיכונים. מנגנוני כימות החשיפות והבקרה אחר העמידה במסגרות המאושרות 

ריון בתדירות רבעונית דיון ב"מסמך הסיכונים", כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי לפעילות מעוגנים בנהלי עבודה פנימיים. כמו כן, מקיים הדירקטו

המתייחסים  . במסגרת זו, וכאמור לעיל, מתבצע ניטור שוטף של פרופיל סיכון השוק והריבית, באמצעות המדדים שהוזכרו לעיל,310תקין 

ון שינוי בלתי צפוי בשיעורי הריבית, זעזועים בשוק מטבע החוץ, בקרות אירועים חריגים בשוקי הכספים וההון, כג .למצב שגרה ומצב קיצון

 שינויים במדיניות הפיסקלית או המוניטרית, מתכנסות הועדות ופורומים מיוחדים שנקבעו בבנק למצבים כגון אלה, לדיון מיוחד, על מנת לקבל

  החלטות המתחייבות מאירועים אלה.

  

  סיכוני שוק (ריבית ובסיס) האופי והיקף של מערכות דיווח על סיכון של

מתודולוגיות לניהול ולבקרת הסיכונים ולטפל בהיבטים  וקובע דןשל הבנק, הכלכליים את תרחישי הקיצון  הקובעבבנק פועל "פורום ניטור סיכונים" 

גי החטיבה הפיננסית, החטיבה עדה, שבראשותה עומד מנהל החטיבה לבקרת סיכונים, שותפים נצייכון השוק, הריבית והנזילות. בוהעולים מתוך ס

ועדות מאפשרת קיום תקשורת שוטפת בנושא ניהול השוטפת של ה לבקרת סיכונים, החטיבה העסקית ומערך חשבונאות ודיווח כספי. הפעילות

ולים מתוך תהליך מטפל גם בנושאים הע כמו כן, פורום זההסיכונים השונים בין כל החטיבות בבנק השותפות לתהליך ניהול הסיכונים ולבקרתו. 

 פעילות התיקוף מתייחסת גם למודלים המשמשים את הבנק במסגרת פעילותו לניהול סיכוני השוק והריבית של הבנק. התיקוף בבנק.

  

  מדיניות גידור והפחתת סיכון

רים מגדרות, ניהול הפחתת חשיפה לסיכוני שוק של הפוזיציות המאזניות והחוץ מאזניות מתבצעת באמצעות פעילות יזומה בעסקאות נגז

ההרכב של תיק איגרות החוב, והתאמת מערך המחירים במטרה לעודד פעילות בתחומים הדרושים. עסקאות נגזרים, אשר מזוהות כמגדרות 

דת פוזיציות מאזניות בהתאם לכללי החשבונאות, יוגדרו בהתאם לנוהל גידור שקיים בבנק כעסקאות גידור חשבונאי. אפקטיביות הגידור היא מי

ההתאמה בין השינויים בשווי ההוגן או בתזרימי המזומנים של הפריט המגודר ושל הנגזר המגדר. הגידור נחשב כבעל אפקטיביות גבוהה, אם  

השינויים בשווי ההוגן או בתזרימי המזומנים של הפריט המגודר, מתקזזים כמעט במלואם על ידי השינויים בשווי הוגן או בתזרימי המזומנים 

  מתקיימות בדיקות אפקטיביות אחת לרבעון. ,כשיר המגדר. כאשר אין זהות מוחלטת בין מכשירים מגדרים לאלו המגודריםשל המ

  :2014בדצמבר  31להלן ניתוח רגישות הון קבוצת הבנק לשינויים בשערי חליפין עיקריים ובמדד המחירים לצרכן (לפני השפעת מס), ליום 

  לים חדשיםגידול (שחיקה) בהון במיליוני שק

 )1(תרחיש קיצון היסטורי תרחישים 

 ירידה מקסימלית עליה מקסימלית 10%ירידה של  5%ירידה של  5%עליה של  10%עליה של  

 )70.2( 119.1 )815.9( )407.9( 407.9 815.9 מדד

 )1.2( 2.1 )17.2( )2.8( 3.3 8.5 דולר

 0.1 0.1 )0.2( 0.2 0.2 0.9 ליש"ט

 (0.1) 0.0 )0.4( )0.2( 0.0 )0.3( יין

 )1.0( 3.4 6.1 )0.6( 4.9 9.9 אירו

 0.3 0.4 1.2 0.1 0.5 1.1 פר"ש
          

  השנים האחרונות. 10- תרחישי הקיצון חושבו על בסיס שינויים יומיים בשערי החליפין ושינויים חודשיים במדד ב  )1(
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על השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים של הבנק וחברות מאוחדות שלו (במיליוני  להלן מוצגת השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית

  שקלים חדשים).

  שווי הוגן של המכשירים הפיננסיים לפני השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי ריבית:

  )1(מטבע חוץ  מטבע ישראלי 

 

  לא 

 צמוד

  צמוד 

 סך הכל אחר אירו דולר למדד

       2014בדצמבר  31

 191,641 1,815 117,15854,62713,9084,133  )2(נכסים פיננסיים

 )3(סכומים לקבל בגין מכשירים פיננסיים נגזרים
82,6963,61875,89213,681 6,368 182,255 

 (182,862) (2,767) (5,173)(27,577)(40,571)(106,774) )2(התחייבויות פיננסיות

 )3(יים נגזריםסכומים לשלם בגין מכשירים פיננס
(91,702)(10,617)(62,476)(12,723) (5,628) (183,146) 

 7,888 (212) (82)(253)1,3787,057  סך הכל

       2013בדצמבר  31

 175,653 1,778 103,11054,40112,8803,484  )2(נכסים פיננסיים

 )3(סכומים לקבל בגין מכשירים פיננסיים נגזרים
66,1393,82944,16010,707 4,180 129,015 

 (168,085) (2,515) (4,473)(21,144)(38,996)(100,957) )2(התחייבויות פיננסיות

 )3(סכומים לשלם בגין מכשירים פיננסיים נגזרים
(66,863)(12,787)(36,001)(9,730) (3,565) (128,946) 

 7,637 (122) (12)(105)1,4296,447  סך הכל
  

  :)4(טו של מכשירים פיננסיים, לאחר השפעת שינויים בשיעורי הריביתשווי הוגן נ

  שינוי בשווי ההוגן )1(מטבע חוץ  מטבע ישראלי 

 

  לא 

  צמוד

  צמוד 

 סך הכל אחר אירו דולר למדד

  במיליוני 

שקלים 

 באחוזים  חדשים

         2014בדצמבר  31

          השינוי בשיעורי הריבית:

 (3.0) (239)7,649 (213) (84)(252)1,0897,109 אחוז אחדגידול מיידי מקביל של 

 (0.3) (23)7,865 (212) (82)(253)1,3537,059 אחוז 0.1גידול מיידי מקביל של 

 1.4 8,000112 (211) (80)(245)1,5676,969  קיטון מיידי מקביל של אחוז אחד
      

          )5(2013בדצמבר  31

          ורי הריבית:השינוי בשיע

 (4.7) (363)7,274 (121) (13)(104)1,3446,168 גידול מיידי מקביל של אחוז אחד

 (0.2) (17)7,620 (122) (12)(105)1,4226,437 אחוז 0.1גידול מיידי מקביל של 

 2.5 7,826189 (120) (9)(102)1,5066,551 קיטון מיידי מקביל של אחוז אחד
      
  
 לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ.  ) 1(
   כולל מכשירים פיננסיים מורכבים. לא כולל יתרות מאזניות של מכשירים פיננסיים נגזרים ושווי הוגן של מכשירי פיננסיים חוץ מאזניים.  ) 2(

יים, משקפת ריבית ההיוון לנכסים הפיננסיים סיכון אשראי בדוחות הכספ 20יובהר כי בחישוב השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים, כפי שמפורט בביאור   
יק גלום וריבית ההיוון להתחייבויות הפיננסיות משקפת גם את פרמיית גיוס המקורות של הבנק. זאת בשונה מאופן חישוב השפעת סיכון הריבית בת

  בלבד.סרת סיכון החשיפה לריבית ח, הכולל השפעת Economic Value of Equity - EVE הבנקאי, במונחי 
 סכומים לקבל (לשלם) בגין מכשירים פיננסיים נגזרים, כשהם מהוונים בריביות אשר שימשו לחישוב השווי ההוגן.  ) 3(
ר במגז שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים שמוצג בכל מגזר הצמדה הוא השווי ההוגן נטו במגזר זה בהנחה שחל השינוי שצויין בכל שיעורי הריבית  ) 4(

לא כספיים) בהנחה שחל השינוי ההצמדה. סך הכל שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים הוא השווי ההוגן נטו של כל המכשירים הפיננסיים (למעט פריטים 
  ין בכל שיעורי הריבית בכל מגזרי ההצמדה.שצו

  סווג מחדש.    )5(

  בדוחות הכספיים. 20הפיננסיים ראה ביאור  לפירוט נוסף בדבר ההנחות ששימשו לחישוב השווי ההוגן של המכשירים
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הבנק נדרש להקצות הון בגין סיכון הריבית בתיק הסחיר, סיכוני שער חליפין על כל הפעילות הבנקאית וסיכון האופציות. הבנק משתמש 

ת את הסיכון הכרוך בשיטת המח"מ במדידתו את סיכון הריבית ובשיטת דלתא פלוס במדידתו את הסיכון בגין אופציות. שיטה זו מכמת

  בפעילות תיק האופציות כפונקציה של ערכי "היווניות". אלה מבטאות את רגישות תיק האופציות לתזוזות בנכס הבסיס ובסטיית התקן.

, נדרש הבנק לחשב גם את הסיכון הספציפי בתיק הסחיר. דרישת ההון בגין הסיכון הספציפי מיועדת לספק הגנה מפני IIעל פי כללי באזל 

שינוי לרעה במחירו של נייר ערך יחיד עקב גורמים הקשורים למנפיק היחיד. דרישה זו מתייחסת למכשירים בתיק הסחיר, והיא מחליפה את 

  דרישת ההון בגין סיכוני אשראי לגבי מכשירים אלה, אילו היו בתיק הבנקאי.

  בע.בגין פוזיציה פתוחה נטו בכל מט 8%הקצאת הון עבור סיכון בסיס הינה של 

  להלן דרישת ההון הנובעת מסיכון שוק לפי רכיבי סיכון (במיליוני שקלים חדשים):

  2013בדצמבר  31ליום   2014בדצמבר  31ליום  

      )2(דרישות הון  )1(דרישות הון  

  סך הכל  סיכון כללי  סיכון ספציפי  סך הכל  סיכון כללי  סיכון ספציפי  )3(רכיב סיכון

 51 51 - 80 80 -  )4(סיכון ריבית

 -  - - - - - סיכון מניות

 25 25 - 48 48 - סיכון שער חליפין של מטבע חוץ

 76 76 - 128 128 - סך הכל סיכון שוק

  
  .12.5%דרישת ההון חושבה לפי שיעור של   )1(
  של באזל. 3בהתאם להוראת השעה ליישום נדבך  9%דרישת ההון חושבה לפי שיעור של   )2(
  אופציות נכלל ברכיבים השונים, וחושב לפי גישת "דלתא פלוס", כהגדרתה בהוראות המפקח על הבנקים. סיכון הגלום בפעילות  ) 3(
  חושב לפי גישת המח"מ, כהגדרתה בהוראות המפקח על הבנקים.  )4(

  

  סיכוני נזילות

יר. סיכוני הנזילות מנוהלים בכפוף למגבלות סיכוני נזילות נובעים מאי הוודאות לגבי זמינות המקורות, ויכולת מימוש נכסים בזמן קצוב ובמחיר סב

  הדירקטוריון וההנהלה, תוך מאמץ למזער הפסדים הנובעים מהשקעת עודפי נזילות בנכסים עם נזילות גבוהה, אך בעלי תשואה נמוכה.

"ניהול סיכוני נזילות"  - 342צרכי הנזילות והאמצעים הנזילים, כנדרש בהוראת ניהול בנקאי תקין  ה יומית שלהבנק פיתח מודל פנימי לאמיד

, ישראלי ומטבע חוץ, לאופק של חודשמערכתיים ומשולבים במטבע  ,תרחישי קיצון פנימיים הוגדרותו ובהתאמה להנחיות באזל, במסגר

דים ומוקדי זאת, בהתבסס על מאפייני התנהגות המפקי יחס כרית נזילות לתזרים יוצא חזוי נטו בתרחישים אלה. –לחישוב יחס נזילות מזערי 

והנהלה ליחסי הנזילות בתרחישים שונים, לרבות תקופות שונות מחודש הסיכון בהתאמה לתרחישים השונים. נקבעו מגבלות דירקטוריון 

 מזומנים, עו"ש ופיקדונות. הבנק מחזיק אמצעים נזילים הכוללים מדדים שונים בתחום ריכוזיות המפקידיםלוכן מגבלות  ,עסקים רגיל ומהלך

כמו כן, מתקיים מעקב יומי אחר אינדיקטורים . ותיק נזיל ואיכותי של איגרות חוב, הניתן למימוש מיידי, Federal Reserve-ובישראל  בבנק

  מצב של מצוקת נזילות. פוטנציאל ללהצביע על  אשר יכוליםפנימיים וחיצוניים 

. ההוראה קובעת 2015רגולטורי, אשר תיכנס לתוקף בחודש אפריל יחס כיסוי נזילות   - 221ת ניהול בנקאי תקין הבנק נערך ליישום הורא

רגולטורי), המחושבים על בסיס מקדמים אחידים למערכת הבנקאית אשר נקבעו על ידי בנק   LCRיחסי נזילות מינימליים לתקופה של חודש (

החל  80%, 2015באפריל  1החל מיום  60%עור של . יחס כיסוי הנזילות הרגולטורי המינימלי נקבע לשיIIIישראל בהתבסס על הנחיות באזל 

ההיערכות כוללת הקמת פורום בראשות מנהל בחטיבה הפיננסית למעקב שוטף . 2017בינואר  1החל מיום  100%-ו 2016בינואר  1מיום 

תחת  סף לניהול סיכוני הנזילותהוראה זו הינה בנואחר יישום ההוראה ועמידה ביעדי כל היחידות העסקיות בבנק בתחום גיוס וניהול המקורות. 

  , כפי שתואר לעיל.342מודלים פנימיים, כנדרש בהוראת ניהול בנקאי תקין 

  נזילות ויחס כיסוי נזילות ראה פרק חקיקה ופיקוח על פעילות קבוצת הבנק לעיל.קח על הבנקים בנושא ניהול סיכון לפרטים בדבר הוראות המפ
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טיבה הפיננסית, המתכנס בתדירות יומית, במטרה לדון במצב הנזילות ולתאם בין צרכי הנזילות של בבנק פועל פורום נזילות, באחריות הח

היחידות השונות בבנק לבין "ספקי" הנזילות ומנהלי הנזילות. בנוסף, מבצע האגף לבקרת סיכונים בחינה של הלימות המודל כנדרש בהוראות 

  בנק ישראל.

יניות המובא בתדירות של לפחות אחת לשנה לאישור הדירקטוריון. מסמך המדיניות, הכולל את אופן ניהול סיכוני הנזילות מעוגן במסמך מד

ניהול הסיכון לרבות סמכויות ואחריות האורגנים השונים, מנגנון הניהול השוטף של סיכוני הנזילות, אפיון כל הפרמטרים למדידת הסיכון 

המתריעים על ) Key Risk Indicators(פנימיים וחיצוניים  אינדיקטוריםדירקטוריון וההנהלה, במהלך עסקים רגיל ובתרחישי הלחץ השונים מגבלות ה

ותכנית חירום מפורטת לטיפול במקרה של משבר נזילות לרבות האמצעים אפשרות לבעיית נזילות של הבנק או של המערכת הבנקאית 

  האפשריים בכל אחד מסוגי התרחישים ופרק הזמן המוערך לביצוע.  

יהול הנזילות בבנק הינו אקטיבי והדוק, הן בהפעלת מודלים מפורטים במצבי עולם שונים, הן בהקפדה על החזקת אמצעים נזילים עם סיכון נ

אשראי מזערי ויכולת מימוש מיידית, והן בניהול אקטיבי של המקורות להארכת מח"מ המקורות ופיזורם. יודגש כי תיק איגרות החוב של הבנק 

  עים נזילים הוא בעל רמת נזילות ואיכות אשראי גבוהים מאוד. המשמש כאמצ

  לא נרשמו חריגות ממגבלות הדירקטוריון. 2014בשנת 

  

  האופי והיקף של מערכות דיווח על סיכוני נזילות

מדיניות ניהול סיכוני הוקמה מערכת דיווחים יומיים תקופתיים ודיווחי חרום מיידיים לדרגים השונים בבנק על פי  342במסגרת יישום ההוראה 

הנזילות. הדירקטוריון והנהלת הבנק מקבלים דיווחים שונים בתדירות יומית, שבועית, חודשית ורבעונית. אירועים חריגים בניהול הנזילות, 

  לרבות התפתחויות חריגות במקורות הנזילים של הבנק מדווחים להנהלה ו/או לדירקטוריון באופן מיידי. 

ילים על צורכי המימון במטבע ישראלי מושקעים בעיקר בהפקדות בבנק ישראל ואיגרות חוב ממשלתיות. עודפי האמצעים עודפי האמצעים הנז

ובאיגרות חוב הניתנות למימוש מהיר ובאיכות אשראי Federal Reserve -הנזילים על צורכי המימון במטבע חוץ מושקעים בבנק ישראל, ב

  רות חוב במט"ח שהונפקו על ידי מדינת ישראל. הייתה באיג 2014בשנת גבוהה. ההשקעה 

 להלן נתונים עיקריים המשקפים את סיכוני השוק, כפי שבאים לידי ביטוי בדוחות הכספיים, ותוך התייחסות לשוני בין ההצגה החשבונאית לבין

  מדידת החשיפה הכלכלית:

מיליוני שקלים חדשים. ההון הפנוי של  9,549-ם הלא כספיים, בכעולה ההון של הקבוצה על סך הפריטי 2014בדצמבר  31ליום  -הון פיננסי 

המקורות מדד, בהתאם למדיניות ניהול הצמוד קליים בעיקר במגזר ששימושים  2014 שנת הקבוצה, הכולל את ההון הפיננסי, מימן במהלך

   .והשימושים בתיק הבנקאי

 17, מוצג בביאור 2013בדצמבר  31-ול 2014בדצמבר  31-ים בבנק לפירוט הנכסים וההתחייבויות במגזרי ההצמדה השונ - מצב הצמדה

זה, לאור השוני בין הגישה בדוחות הכספיים, אולם, מידת החשיפה הכלכלית של הבנק אינה באה לידי ביטוי מלא בפוזיציות המוצגות בביאור 

  בחברות מוחזקות, כפי שיתואר להלן. להשקעות חשבונאית לבין הגישה הכלכלית בהתייחסות לסעיפי ההון, לפרטים שאינם כספיים וה

בדוחות  17, כמוצג בביאור 2014בדצמבר  31-עודפי הנכסים צמודי המדד בקבוצה, הכוללים נכסים והתחייבויות מאזניים וחוץ מאזניים ל

מו עודפי השימושים במגזר , הסתכ2013מיליארדי שקלים חדשים, והם מייצגים את החשיפה הכלכלית. בדצמבר  8.3-הכספיים, מסתכמים בכ

  מיליארדי שקלים חדשים.  7.2-זה לכ

מיליוני שקלים חדשים. לאחר התאמת ההתייחסות הכלכלית  310-, מסתכמים בכ2014בדצמבר  31-עודפי התחייבויות במטבע חוץ בקבוצה ל

של השקעות בניירות לשינויים בשווי ההוגן , לפיקדונות המשמשים לכיסוי השקעות בחברות בנות בחוץ לארץ המוצגים כפריטים שאינם כספיים

הסתכמה  2013בדצמבר  31מיליוני שקלים חדשים. ליום  112-כשל  מקורות, מסתכמת הפוזיציה במגזר זה בעודף ולהתאמות נוספות ערך

  מיליוני שקלים חדשים. 87-של כ מקורותהפוזיציה במטבע חוץ בקבוצה, לאחר ההתאמות האמורות, בעודף 

  במגזר השקלי הלא צמוד מאזנת את הפוזיציות הכלכליות הפתוחות במגזר הצמוד למדד ובמגזר מטבע החוץ. הפוזיציה
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בתוספת ד' לסקירת ההנהלה מוצגת החשיפה הקבוצתית לריבית על בסיס מאוחד במונחי משך חיים ממוצע אפקטיבי (מח"מ) ובמונחי השווי 

על הנחות שיעורי משיכה בתחנות היציאה של שיעורי הסילוק המוקדם של משכנתאות. ההוגן. תזרימי המזומנים לחישוב החשיפה מבוססים 

  שיעורי המשיכות מבוססים על נתונים אמפיריים.

  לדוח הכספי. 20לפירוט נוסף בדבר ההנחות ששימשו לחישוב התזרימים והשווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים ראה ביאור 

  :2014בדצמבר  31ההתחייבויות, ליום להלן משך החיים הממוצע של הנכסים ו

  ללא הנחות פירעון מוקדם  )1(כולל הנחות פירעון מוקדם  

  התחייבויות  נכסים  

 פער מח"מ

  התחייבויות  נכסים

  שווי הוגן  מח"מ  שווי הוגן  מח"מ  שווי הוגן  מח"מ  שווי הוגן  מח"מ   פער מח"מ

  0.18  198,480  0.88  200,101  1.06 0.12 198,476 0.87 199,958 0.99 לא צמוד

  0.47  51,588  3.02  58,259  3.49 )0.33( 51,588 3.02 58,245 2.69 צמוד למדד

מטבע חוץ וצמוד 

  0.62  116,344  0.69  115,797  1.31 0.62 116,344 0.69 115,797 1.31 למטבע חוץ

  0.40  366,412  1.12  374,157  1.52 0.23 366,408 1.12 374,000 1.35  סך הכל

  לדוחות הכספיים. 20טים בדבר חישוב שווי הוגן והנחות פירעון מוקדם, ראה ביאור לפר  ) 1(

ממח"מ  הנכסיםללא הנחות פרעונות מוקדמים גבוה מח"מ . שנים 0.12-גבוה ממח"מ ההתחייבויות ב במגזר השקלי הלא צמוד, מח"מ הנכסים

  שנים. 0.18-ב ההתחייבויות

הינו  השקלי הלא צמודבמגזר ל הנכסים הפיננסיים לבין השת"פ של ההתחייבויות הפיננסיות הפער בין שיעור התשואה הפנימי (שת"פ) ש

  .3.29%-בכההתחייבויות הפיננסיות גבוה מהשת"פ של הנכסים הפיננסיים . ללא הנחות פרעונות מוקדמים, השת"פ של 2.76%

שוב המח"מ מבוסס על הנחות פירעונות מוקדמים בחסכונות שנים. חי 0.33-במגזר הצמוד למדד, גבוה מח"מ ההתחייבויות ממח"מ הנכסים ב

  שנים.  0.47-ובהלוואות. ללא הנחות אלה גבוה מח"מ הנכסים ממח"מ ההתחייבויות ב

. ללא הנחות פירעונות מוקדמים, 1.64%בין השת"פ של הנכסים הפיננסיים לבין השת"פ של ההתחייבויות הפיננסיות הינו במגזר הצמוד למדד הפער 

  .1.61%הינו ר הפע

שנים. במגזר זה, עיקר הפעילות היא בריבית ניידת צמודה לריבית  0.62-במגזר מטבע החוץ, גבוה מח"מ הנכסים ממח"מ ההתחייבויות ב

  על הפרשי המח"מ והשת"פ.במגזר זה אין השפעה הנחת הפירעונות המוקדמים בחסכונות ובהלוואות להלייבור, ולכן המח"מ במגזר זה נמוך. 

  .1.85%-ר בין השת"פ של הנכסים הפיננסיים  לבין השת"פ של ההתחייבויות הפיננסיות הוא כהפע

  בדוחות הכספיים. 18תזרים המזומנים של הבנק לפי תקופות לפירעון, כמוצג בפירוט בביאור  -רעון יתקופות לפ

 ארוכי טווח. הבנק פועל באופן עקבי, כחלק מהאסטרטגיה לניהול מקורות ושימושים, לגיוס מקורות 

 48%- , מסתכם בכ2014בדצמבר  31 שיעור המקורות המאזניים השקליים של הבנק, לתקופה העולה על חודש ימים, מסך המקורות השקליים ליום

   ).58%- כ 2013בדצמבר  31(ליום  57%- ומתוכם שיעור מקורות מאזניים לתקופה העולה מעל שנה, הוא כ )50%- כ 2013בדצמבר  31(ליום 

) 89%- כ 2013בדצמבר  31(ליום  96%- הם לתקופה של עד שנה ומהווים כ 2014בדצמבר  31ת המקורות המאזניים של הבנק במטבע חוץ ליום מרבי

  חודשים.  3) מקורות לתקופות של מעל 28%- כ 2013בדצמבר  31(ליום  29%- מסך המקורות במטבע חוץ, מתוכם כ

ע חוץ, זאת בהתאמה למבנה השימושים הארוך יותר בשקלים, בדגש על המשכנתאות המקורות השקליים ארוכים יותר מהמקורות במטב

  במטבע ישראלי.

כמו כן, פועל הבנק בעסקאות עתידיות בהיקפים ניכרים להסטת עודפי נזילות בין מטבע חוץ לשקלים ובהתאמה לתקופות, כחלק מניהול דינמי 

  של המקורות והשימושים.
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חלה עלייה ביתרת פיקדונות הציבור בבנק. יתרת פיקדונות הציבור עלתה מהיקף של  2014במהלך שנת  -בנק גיוס המקורות ומצב הנזילות ב

, גידול של 2014בדצמבר  31מיליארדי שקלים חדשים ביום  152.4-, להיקף של כ2013בדצמבר  31מיליארדי שקלים חדשים ביום  141.2-כ

  .7.9%-כ

. במגזר 2013בדצמבר  31לעומת  6.1%- מיליארדי שקלים חדשים, עליה של כ 98.5- הגיע לסך של כ במגזר הלא צמוד, היקף פיקדונות הציבור

, ובמגזר המטבע חוץ 2013בדצמבר  31לעומת  11.2%- מיליארדי שקלים חדשים, ירידה של כ 19.0- צמוד המדד ירד היקף פיקדונות הציבור לכ

  .2013בדצמבר  31לעומת  29.4%- מיליארדי שקלים חדשים, עליה של כ 34.8- בו היתה עיקר העליה, עלה היקף פיקדונות הציבור לכ

  

  סיכוני השוק בגין פעילות במכשירים נגזרים

הבנק פועל במכשירים  הפעילות במכשירים נגזרים מהווה חלק מניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, וזאת בכפוף למגבלות הדירקטוריון.

  ורך עצמי במסגרת ניהול חשיפות בסיס וריבית במגזרי ההצמדה השונים.נגזרים הן עבור לקוחותיו, והן לצ

  הבנק פעיל במכשירים נגזרים בתחום מטבע חוץ, במטבע ישראלי לא צמוד ובמטבע ישראלי צמוד למדד.

ך ניהול נכסים סוגים: עסקאות גידור, עסקאות לצור 3-הפעילות במכשירים  נגזרים מנוהלת בעיקרה בחדר העסקאות של הבנק, ומסווגת ל

  לדוחות הכספיים.  חי" 1) ועסקאות אחרות, כמפורט בביאור ALMוהתחייבויות (

לניהול סיכונים, ומובאות לאישור ועדת   ועדה) בתיק הסחיר. השקעות אלה נבחנות באופן פרטני, בCDSהבנק פועל בתחום נגזרות אשראי (

מבוססת על אסטרטגית "דלתא ניוטרל". הפעילות באופציות כפופה למגבלות כמותיות  מדיניות ניהול תיק האופציות ניהול נכסים והתחייבויות.

מקסימלי לאופק השקעה של  VARשנקבעו על ידי ההנהלה, הכוללות חשיפת דלתא (רגישות מחיר האופציה לשינוי במחיר נכס הבסיס), ערך 

  ים בתרחישים שונים. קרלו, והפסדים מקסימלי-בחישוב בשיטת מונטה 99%יום ברמת מובהקות של 

, ערכי הרגישות של מחיר האופציה לשינויים בפרמטרים שונים VAR- ערך ההבנק מפעיל, כחלק ממערכת ניהול הסיכונים שלו, מודול הבוחן את 

ובי הקובעים את מחירה (כגון: מחיר נכס הבסיס, סטיית התקן ושיעור הריבית), וערך מבחני המצוקה של תיק האופציות של הבנק. חיש

  ). INTRADAY VARהמערכת מתבצעים בתוך יום המסחר בכל שעה (

 ה. לדוחות הכספיים. 19היקף העסקאות במכשירים נגזרים לפי הסוגים השונים מפורט בביאור 
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  סיכונים תפעוליים
  

אירועים חיצוניים. בנוסף, כולל  כסיכון להפסד כתוצאה מכשל או אי נאותות של תהליכים פנימיים, אנשים, מערכות או מוגדרהסיכון התפעולי 

, ראה פרק חקיקה ופיקוח על פעילות קבוצת II , דרישת הון בגין הסיכון התפעולי. לפרטים בעניין הנחיות באזלIIהנדבך הראשון של באזל 

  הבנק.

הפיננסיים לאירועי  מוסדותהשנים האחרונות, הגבירו את מודעות המחוקקים וההפיננסים במהלך אירועי הכשל התפעולי, שהתרחשו במוסדות 

  ולמאפיינים העיקריים שלהם, ביניהם: הכשל התפעולי

  אירועים תפעוליים יכולים להתרחש בכל רחבי הארגון, והם מובנים בפעילות המוסד הפיננסי. .א

שוק, סיכון אשראי, סיכון אירועים אלה יכולים לקרות כתוצאה מכשל תפעולי, אך יכולים להיות גם משולבים בסוגי סיכון אחרים, כגון סיכון  .ב

 נזילות, סיכון מוניטין ועוד.

 לחלק לא מבוטל מהכשלים התפעוליים יש הסתברות נמוכה ביותר, אך פוטנציאל נזק גדול באופן יחסי. .ג

בעלי  להתפתח כתוצאה מאירועים חיצוניים, בחלקם לא צפויים, ועלוליםאירועים תפעוליים מתרחשים לעיתים שלא בשליטת המוסד הפיננסי,  .ד

  סיכון התממשות שלא ניתן להערכה מראש כגון: אסון טבע, אירוע בטחוני.

  

ראיה אינטגרטיבית את בהסיכון התפעולי מהותי מטבעו וקיים בכל רחבי הארגון. הנהלת הבנק והדירקטוריון מיחסים חשיבות רבה לסיכון זה ורואים 

י הדרכות, הפצת ל ידנית הכוללת, באמצעות הטמעת והנחלת התרבות הארגונית עהטיפול בסיכון התפעולי וניהולו כחלק מובנה מהתרבות הארגו

 .לבקרת סיכוניםמנהל הסיכונים התפעוליים בבנק הוא מנהל החטיבה תכנים בנושא ויישום סטנדרטים גבוהים של בקרה תפעולית בכל הרמות. 

  על המנהלים והעובדים בקווים העסקיים השונים.  גישת הבנק היא, שהאחריות לניהול הסיכון התפעולי מוטלת בראש ובראשונה

). 350ניהול סיכונים תפעוליים (להלן: הוראה  - 350פורסמה על ידי בנק ישראל הוראת ניהול בנקאי תקין מספר  2012בפברואר  14ביום 

  . 2013בינואר  1לתוקף ביום  ההוראה זו נכנס

כאמור, בתהליך הדורש יצירת תרבות ארגונית מתאימה וחוצת ארגון לשם הטיפול מדיניות הבנק בתחום הסיכון התפעולי קובעת שמדובר, 

כגון ועדת הנהלה לנושא  ,בסיכון זה. המדיניות מטפלת בנושא אופן ניהול הסיכון ובחינה שוטפת של הסיכון בבנק באמצעות ועדות ופורומים

התהליכים והמערכות המהותיות של הבנק. באמצעות  ,ם, הפעילויותשייעודה פיתוח תוכניות, תהליכים ונהלים לניהול הסיכון בכל המוצרי

טיפול העל מנת לאבחן במהירות אירועים וליקויים ו ,נקבעים בבנק תרחישי מצוקה ברמות חומרה שונות בגין סיכון זה "מבחני איוםפורום "

אשר עשויים לספק  ,רועים חיצוניים בארץ ובעולםבמטרה לצמצם את שכיחותם ואת חומרת הנזק מהתרחשותם. כמו כן, מנתח הבנק איו ,בהם

 "נאמני בקרה פנימית"מידע על נסיבות ונזקים פוטנציאליים בהם עלול להתממש סיכון תפעולי. ניהול הסיכון מתבצע גם באמצעות פורום 

 ,"פנימיתפורום בקרה "יל פועל במקבאשר נועדו לטיפול בסיכון זה ברמת החטיבה.  ,הבנק השונות חטיבותובאמצעות פורום בראשות מנהלי 

תפעולי, ההסיכון החטיבה המשפטית, יחידת הציות, אגף בקרת סיכונים, אינטגרציה בין מספר גורמי בקרה מרכזיים, ובהם  שתפקידו לבצע

  . כמשקיפה הנדסת תהליכים והביקורת הפנימית

רקטוריון מסמך מדיניות חדש בנושא בקרה פנימית, הכולל לניהול סיכונים של הדירקטוריון ומליאת הדי ועדהאישרו ה 2011בסוף שנת 

לטיפול של הבנק בסיכון התפעולי. מסמך זה קובע את עקרונות העל לטיפול בהיבטי הבקרה הפנימית, והוא מתבסס על נרחבת התייחסות 

 מסמכיאת הדירקטוריון עדכון של אישרה הועדה לניהול סיכונים של הדירקטוריון ומלי 2012בסוף שנת . 1998עדת באזל משנת חיית והנ

מסמכי מדיניות אלה, כשאר מסמכי המדיניות של הבנק  .350המדיניות הקשורים בסיכון התפעולי, כחלק מהיערכות הבנק ליישום הוראה 

  מעודכנים אחת לשנה לפחות.

קובעת את י. מדיניות הסיכון התפעולי הביקורת הפנימית, הפועלת באופן עצמאי ובלתי תלו הואנדבך נוסף בתחום הסיכונים התפעוליים 

תפקידה של הביקורת הפנימית כאחראית על ביצוע ביקורות תקופתיות על תהליכי ניהול הסיכון, שותפות במתודולוגיות לחישובי הון בגין 
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ועדות, ומעורבות בפורום ה" ב"משקיפ-כהסיכון, מעורבות בנושא מעילות והונאות, איסוף נתונים, תיעוד, תחקור ודיווח על אירועים, השתתפות 

  תפקידן של היחידות המקצועיות השונות והסניפים.את המדיניות  ירהדמגבקרה פנימית. בנוסף, 

  בשנים האחרונות ליצירת תשתית מקיפה של תהליכים ושיטות לטיפול בסיכון התפעולי. היערכות זו כוללת בין היתר את האמצעים הבאים:נערך הבנק 

 נית כפי שנקבעה בדירקטוריון והנהלת הבנק באמצעות הדרכת השיטה והטמעת תרבות ארגונית תומכת ברחבי הארגון.הנחלת תרבות ארגו  

  בקרת סיכונים.לבמסגרת החטיבה יצירת מבנה ארגוני מתאים 

 .מינוי נאמני בקרה פנימית בסניפים וביחידות מטה 

  בחדר עסקאות. האגף לבקרת סיכוניםהצבת רפרנט ייעודי מטעם 

 צוע סקרי סיכונים וגיבוש תוכניות עבודה לטיפול בסיכונים שזוהו.בי 

 באמצעות מערכת ייעודיתאיסוף וניתוח נתונים כמותיים בגין הפסדים כספיים בפועל ,. 

  לאירועים שונים.והפקת לקחים ביצוע תחקירים 

 .שדרוג מתמשך של מסגרת הטיפול של הבנק בסיכון מעילות והונאות 

סיכונים אלה במרבית יחידות הבנק. סקרים אלה מהווים את אחד הכלים  ממופיםסקרים תפעוליים, במסגרתם  וטףעורך באופן שהבנק 

 העיקריים לזיהוי הסיכונים התפעוליים במטרה להביא לצמצומם. ממצאי הסקרים בנושא הסיכון התפעולי, וכן דיווחים בדבר אירועים רלבנטיים,

 אבראשה עומד מנהל הסיכונים התפעוליים. הבנק פועל לסגירת פערים באותם מקרים בהם נמצ ליים,נדונים בועדת ההיגוי לסיכונים תפעו

זאת, על בסיס סדרי עדיפויות הנגזרים מחומרת הסיכון ומההסתברות  ,שיש לשפר את הבקרות על מנת להבטיח מזעור הסיכונים התפעוליים

נים תפעוליים עוקבת באופן שוטף אחר ההתקדמות בביצוע השיפורים הנדרשים, להתממשותו, ובהתאם להחלטות ועדת ההיגוי. היחידה לסיכו

המשיך הבנק בביצוע סקרים ששולבו יחד עם מיפוי התהליכים ובדיקת הבקרות במסגרת  2012שנת במהלך מאז, וכן  עדת ההיגוי.וומדווחת ל

  .לחטיבה לחשבונאות ודיווח כספי SOX-ת לטיפול בהועברה האחריו 2013בתחילת שנת . Sarbanes Oxley Act (SOX)יישום הוראות 

סקרי הסיכונים שנים.  3בתהליך מתמשך על פני  סקרי סיכונים תפעוליים, הכוללים מיפוי תהליכים עסקיים, החל הבנק בביצוע 2013בשנת 

ה הכוללת והאינטראקציות בין סיכונים , תוך ניצול הראייהציות והסיכונים המשפטיים משלבים בחינה של הסיכונים התפעוליים יחד עם סיכוני

, ניתוח KRIבימים אלה, מבצע הבנק בחינה לשינוי בסקרים, כך שהם יהיו ממוקדי סיכון, ויכללו שורה מגוונת של כלים: מבחני קיצון,  אלה.

  .ודוע, תהליכי הערכה עצמית של היחידות השונות ומחוצה להאירועים רלבנטים שהתרחשו במוסדות פיננסיים בארץ 

איסוף וזיהוי של תהליך ללבקרת סיכונים  ת החטיבהכחלק מהיערכותו לטיפול בסיכונים התפעוליים וליישום הוראות באזל בנושא, מנהל

לניהול הסיכונים התפעוליים ייעודית  פועלת מערכתלבקרת סיכונים  חטיבהבסיכונים תפעוליים ואירועי הפסד/כמעט הפסד מכל יחידות הבנק. 

 מערכת זו כמאגר מידע ניהולי וככלי עיקרי לניתוח ולדיווח על רמת הסיכון התפעולי ביחידות העסקיות של הבנק. תמשמששל הבנק, ה

   , לטובת היבטים נוספים של בקרה פנימית, ופותחו בו מודלים נוספים לאבטחת מידע, ביקורת פנימית וציות.ותהאחרונ יםבשנ ההורחב

ווחים הכוללים נתונים פיננסיים פנימיים, נתונים תפעוליים, נתוני התאמה לרגולציה ונתונים חיצוניים לגבי תהליך ניטור הסיכון בבנק כולל די

לבקרת לחטיבה אירועים ותנאים רלבנטיים לנושא הסיכון התפעולי. דיווחים אלה כוללים דיווחים שוטפים, אותם מעבירות היחידות העסקיות 

  הבנק ולדירקטוריון.סיכונים ושגרות דווח מובנות להנהלת 

  הפחתת הסיכון התפעולי

בשל מהותיות הסיכון התפעולי נוקט הבנק מגוון אמצעים להפחתת סיכון זה. האמצעי החשוב ביותר הינו הנחלת תרבות ארגונית הכוללת 

ם וקיום הדרכות לעובדי הבנק. ולהטמעת תהליכים מפחיתי סיכון, וכן יישום נהלי עבודה בתחום בקרת הסיכוני ,מודעות גבוהה לסיכון התפעולי

להפקת ביחידות בהם הם פועלים, וזאת בנוסף הפקת לקחים להקנות לנאמני הבקרה הפנימית כלים לביצוע  פיתח מנגנון שנועדהבנק 

  שהבנק כבר מבצע באופן שוטף.הלקחים 

  של נזק פיזי לתשתיות הבנק. הבנק גיבש מדיניות ותכניות פעולה לשעת חירום, לגיבוי התאוששות והמשכיות עסקית במקרה
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השוטפת,  הבנק מבוטח בפוליסת ביטוח בנקאי, כנגד נזקים העלולים להיגרם במהלך פעילותו - הפחתת סיכון תפעולי באמצעות ביטוח

משרה כש הבנק פוליסת ביטוח לנושאי משרה, החלה על כל נושאי הוכתוצאה מאירועים של טעות אנוש, מעילות, הונאות וכדומה. בנוסף, ר

בבנק ובחברות השונות בקבוצת הבנק, ומעניקה כיסוי ביטוחי כנגד תביעות אישיות שיוגשו כנגד נושאי המשרה בגין פעילותם במסגרת 

  הביטוח לנושאי משרה כאמור, כפופה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק. פוליסתרכישת  תפקידם בחברות הקבוצה.

  חבות, רכש הבנק פוליסות ביטוח ספציפיות המעניקות כיסוי ביטוחי לרכוש הבנק ולחבויותיו. כנגד נזקי רכוש ותביעות

  אבטחת מידע

אחראית  היחידה .לבקרת סיכונים, הכפוף למנהל החטיבה וסייבר , מונה בבנק מנהל אבטחת מידע357בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין 

לבחינה של ובבנק,  ם תכנית העבודהלמעקב אחר יישו, אלה עבודה בתחומים תתכנילקביעת מדיניות אבטחת המידע בבנק, לפיתוח 

חטיבה הבבנק נעשה, בין היתר, באמצעות וסייבר יישום מדיניות אבטחת המידע וסייבר. אבטחת המידע ותהליכי ת ואפקטיביות מערכ

צע, בין היתר, באופן שוטף מיפוי, ניתוח, ניהול במסגרת זו, מבו, חברה בת בבעלות מלאה של הבנק. מזרחי טפחות בע"מלטכנולוגיה של 

ך והערכה של מכלול הסיכונים, לרבות איסוף, עיבוד מידע מודיעיני, ויישום תהליכים וטכנולוגיות לגידור והפחתת הסיכון. כמשלים לכך, מוסמ

  מחשוב לעיל.ומערכות מידע ראה גם פרק  .ISO 27001תחום הבנקאות ההיברידית בבנק בתקן ניהול אבטחת מידע 

 המשכיות עסקית

) ובוצעו התאמות BIA  )Business Impact Analysisרועננו תהליכי ה 2014. במהלך שנת 355הבנק מיישם את הוראת ניהול בנקאי תקין 

  בתכנית ההמשכיות העסקית כנגזרת מכך.

סויים טכנולוגיים, לצורך בחינה ושיפור רמת המוכנות הכוללת ביצוע תרגילים ונירב שנתית הבנק מקפיד לקיים וליישם תכנית תרגול ואימון 

  והמודעות של הנהלת הבנק והעובדים בהתמודדות עם תרחישי אסון. 

הנהלת הבנק והדירקטוריון החליטו על יישום פרויקט להעתקת אתר המחשב הראשי של הבנק לאתר הבנק בלוד, והעתקת אתר המחשב 

ולאור התיקונים בהוראת ניהול בנקאי תקין  חירוםב י ייחוסי לשפר את שרידות האתרים לתרחישגן, בין היתר כד המשני למתקן הבנק ברמת

 . לפרטים נוספים, ראה פרק מערכות מידע ומחשוב לעיל.2015סתיים במהלך שנת צפויה לה. העתקת האתרים בדבר מיגון אתרים קריטיים

 סיכונים משפטיים

"כולל, אך אינו מוגבל, לחשיפה לקנסות או צעדי עונשין - בנושא סיכונים תפעוליים כ 350נקאי תקין סיכון משפטי הוגדר, במסגרת הוראת ניהול ב

  כתוצאה מפעילות פיקוחית, כמו גם מהסדרים פרטניים". 

קים, צדדים הבנק מתייחס אל הסיכון המשפטי על דרך ההרחבה בכל הקשור להתנהלות של הבנק ביחסיו עם מחזיקי העניין השונים שלו (לקוחות, ספ

מעין שלישיים אחרים וכו'). בגדר הסיכון המשפטי נכללים סיכונים הנובעים מהוראות חקיקה, הוראות רגולטוריות, פסיקה של ערכאות שיפוטיות או 

פועל באורח שיפוטיות והסיכונים המשפטיים הנובעים מפעילות הבנק השוטפת. מנהל הסיכונים המשפטיים בבנק הינו היועץ המשפטי הראשי. הבנק 

מתמיד על מנת למזער במידת האפשר את הסיכונים המשפטיים הנלווים לפעילותו השוטפת וכן פועל להנחלת תרבות, הלכה למעשה, של איתור 

  הסיכון המשפטי ומזעורו באופנים שונים.

ון (כפי שנובעים למשל מזהות הצד החטיבה המשפטית של הבנק מנתחת באורח שוטף את מרכיבי הסיכון המשפטי בפעילותו, את גבולות הסיכ

ית הנגדי, מאופן יצירת הבטוחות וכדומה) וכן את מאפייניו הספציפיים, תוך בחינה של רמת הסיכון והחשיפה אליו בשים לב לקווי הפעילות העסק

  השונים של הבנק. 

בחקיקה, בפסיקה ובהוראות רגולטוריות בחטיבה המשפטית של הבנק מיושמים תהליכים פנימיים המבטיחים מעקב שוטף אחר התפתחויות 

אחרות, העשויות להשליך על הפעילות השוטפת של קבוצת הבנק. במסגרת זו, מנחה החטיבה המשפטית את הגורמים הרלוונטים בבנק 



180 

ברות הבת. לעניין יישום ההשלכות הנובעות מעדכונים אלה. החטיבה המשפטית נותנת ייעוץ שוטף ליחידות הבנק השונות, ובכללן חלק מח

  זאת, בין היתר, על דרך מתן חוות דעת, עריכה ועדכון של מסמכים משפטיים, תמיכה בעדכון נהלים וכד'. 

בבנק נקבעו נהלים המסייעים למזעור הסיכונים המשפטיים, לרבות הסדרת הממשק בין החטיבה המשפטית לבין יחידות הבנק השונות. כמו 

הדרכה השונים בסניפים, במרכז ההדרכה של הבנק ובעריכת לומדות מקצועיות לצורך הנחלת ידע כן, מעורבת החטיבה המשפטית במהלכי ה

  משפטי נדרש לפעילותו השוטפת של הבנק.

התייחסות דומה קיימת אף לגבי שלוחות הבנק בחוץ לארץ (סניפים וחברות בת), תוך שאלו מסתייעים בשירותי עורכי דין חיצוניים מקומיים, 

יכון ידי החטיבה המשפטית של הבנק. חברות הבת של הבנק ושלוחותיו בחוץ לארץ אימצו נהלים דומים לעניין ניהול הסאשר אושרו על 

  ידיים ורבעוניים למנהל הסיכונים המשפטיים של הבנק אודות סיכונים משפטיים אשר אותרו אצלן.המשפטי ומדווחות בדיווחים מ

  ציות

ת רגולציה. סיכון הציות קיים כמעט בכל התהליכים העסקיים הבנק, המיושמים על ידי יחידותיו פעילותו העסקית של הבנק כפופה להוראו

) הינו הסיכון להפסד כספי (לרבות בשל הטלת סנקציות על ידי Compliance Riskהשונות, לרוחבו ולאורכו של המבנה הארגוני. סיכון הציות (

עמידה של הבנק בהוראות הדין השונות החלות על הבנק. הוראות אלה, יכול מקורן להיות פגיעה במוניטין הנובעים מאי ולרשויות פיקוחיות) 

  .בחקיקה ראשית ומשנית וכן בהוראות של רשויות, אשר הבנק כפוף לפיקוחן על פי חוק

. גבלים עסקייםבדיני ניירות ערך ובדיני ה ממונה על האכיפהכ משמש) CROבקרת סיכונים ומנהל הסיכונים של הבנק (ל החטיבהמנהל 

לסייע , שתפקידו ("קצין ציות") מונה קצין ציות ראשי לבנק (בכפיפות למנהל החטיבה לבקרת סיכונים) 308בהתאם למתחייב מהוראה 

  לדירקטוריון ולהנהלת הבנק לנהל באופן אפקטיבי את סיכון הציות.

הנחלת תרבות ציות בבנק, ובמסגרת פועל ל ,הציות אמצעות מחלקתהבנק פועל על פי תכנית ציות, שאושרה בדירקטוריון הבנק. קצין הציות, ב

להביא  ,על מנת להקטין את ההסתברות להפרת חוקים והוראות. זאת, הטמעת ההוראות הצרכניות החלות על יחסי הבנק עם לקוחותיוזו, ל

  בעטיין. םלהיגררים אשר עלולים לגילוי מוקדם ככל האפשר של הפרות כאמור ובכך לצמצם את חשיפת הבנק לתביעות ולנזקים אח

, המותאמת לבנק ולנסיבותיו הייחודיות, כחלק מן בדיני ניירות ערך ובדיני הגבלים עסקיים תכנית אכיפה אפקטיבית גם לקיוםהבנק פועל 

על האכיפה, הממונה . המערך של ניהול הסיכונים הכולל בבנק. זאת, במטרה להבטיח את הציות לדיני ניירות ערך ולמנוע את הפרתם

רכז את הטיפול בנושא הציות של הבנק לחובות המוטלות עליו על פי דיני ניירות ערך, בכלל, ובהתאם באמצעות קצין הציות ומחלקת הציות, מ

  הממונה על האכיפה יהיה אחראי, מטעם ההנהלה, על יישומה השוטף של תכנית האכיפה והטמעתה בבנק. .בפרט לתכנית האכיפה

), שמקורם עשוי להיות ברשויות אכיפה במדינות זרות, והמתייחסים Cross Borderלגבול (-קצין הציות לניהול הסיכונים שמעברבנוסף, אחראי 

חוץ, וכן לווידוא עמידת הבנק בחובות הנגזרות מדיני מס אמריקאים, החלים על פעילות -לפעילות הבנק בחוץ לארץ או עם לקוחות תושבי

  ).Foreign Account Tax Compliance Act - FATCAברית (קבוצת הבנק מחוץ לארצות ה

הציות חבר בפורומים שונים בבנק  ןקצי .בבנקלהטמעת מדיניות הציות מבצעת מהלכי הדרכה ו ציות עורכת סקרי ציות בנושאים שונים, מחלקת

בנושאים השונים, כפי שפורטו לעיל, מקיים על מנת להבטיח ציות לכלל הוראות הדין,  לשם הבטחת ראייה מערכתית של היבטי ציות שונים.

קצין הציות מערך בקרה, בהתאם לתכניות בקרה. מטרת הבקרות היא לבדוק את עמידת סניפי הבנק ויחידותיו בהוראות הדינים השונים, ואת 

  אפקטיביות הבקרות המבוצעות על ידי היחידות העסקיות ויחידות המטה השונות.
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  איסור הלבנת הון 

משמש גם אחראי על יישום חוק איסור הלבנת הון וחוק איסור במסגרת החטיבה לבקרת סיכונים, , שמונה בקבוצת הבנק ראשיהות ציהקצין 

   מימון טרור בקבוצת הבנק, לרבות בשלוחות הבנק בחוץ לארץ.

אודות פעולות בלתי רגילות  םיבייהסובייקטמטפלת בדיווחים  מחלקהה הלבנת הון פועלת להטמעת הוראות הדין בנושא.מחלקת ציות ומניעת 

, במתן ייעוץ שוטף המועברים לרשות לאיסור הלבנת הון וכן בביצוע בקרות שונות על פעילות בחשבונות שונים על פי פרופיל הסיכון שלהם

נק אשר נקבעה על כמו כן, בהתאם למדיניות הב. לסניפים בתחום זה ובביצוע הדרכות המותאמות לעובדים השונים בבנק, על פי תפקידיהם

  .2014, נערך מידי שנתיים מבחן ידע לכלל עובדי הבנק. מבחן כאמור בוצע בשנת 2010ידי הדירקטוריון במאי 

  . םהסובייקטיבייבבנק פועלות מערכות מחשב שונות לצורך איתור פעולות בלתי רגילות ולצורך מעקב אחר הטיפול בדיווחים 

ץ ם המחויבים, את מדיניותו בתחום ואת הוראות הדין, בחברות הבת שלו ושלוחותיו השונות בארץ ובחוהבנק מיישם על בסיס קבוצתי, בשינויי

  .לארץ

  גורמי סיכון 

השפעתם על פוטנציאל , לדיון בגורמי הסיכון המשפיעים על הבנק ועל פעילותו, ראה דיון בפרק ניהול סיכונים לעיל. להלן מיפוי גורמי הסיכון

  לכל אחד מהם: (Risk Owner)הלה שמונו כאחראים קבוצת הבנק וחברי הנ

  

 Risk Owner מידת ההשפעה  של גורם הסיכון  גורם הסיכון

 מנהל החטיבה העסקית בינונית-נמוכה השפעה כוללת של סיכוני אשראי
  בינונית-נמוכה סיכון בגין איכות לווים ובטחונות

  בינונית-נמוכה סיכון בגין ריכוזיות ענפית 

  בינונית בגין ריכוזיות לווים/קבוצת לווים סיכון

   נמוכה  סיכון בגין תיק המשכנתאות

   

 מנהל החטיבה הפיננסית נמוכה השפעה כוללת של סיכוני שוק
  נמוכה סיכון ריבית

  בינונית סיכון אינפלציה

   נמוכה סיכון שערי חליפין

  נמוכה סיכון מחירי מניות

 החטיבה הפיננסית מנהל בינונית סיכון נזילות
 מנהל החטיבה לבקרת סיכונים נמוכה סיכון תפעולי
 מנהל החטיבה לבקרת סיכונים בינונית סיכון ציות

 מנהל החטיבה לבקרת סיכונים בינונית-נמוכה סיכון איסור הלבנת הון
 יועץ משפטי ראשי בינונית-נמוכה סיכון משפטי
 יווק, פרסום ופיתוח עסקיםמנהלת החטיבה לש נמוכה )1(סיכון מוניטין
 חברי ההנהלה, כל אחד בתחומו נמוכה סיכון רגולציה

 מנהל כללי נמוכה עסקי –סיכון אסטרטגי 
  

  )  הסיכון לפגיעה בתוצאות הבנק כתוצאה מפרסומים שליליים לגבי הבנק.1(
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  להלן תיאור המתודולוגיה ששימשה את הבנק לביצוע הערכת השפעת הסיכונים השונים:

מידת ההשפעה של הסיכונים השונים בטבלה לעיל, נקבעה בהתאם להערכות ההנהלה כפי שהן נערכות מעת לעת, ובתאום עם תהליך 

  שביצע הבנק, בהובלת מנהלי הסיכונים של הבנק.  ICAAP-ותוצאות ה

, תוצאות תרחישים מגוונים של הבנק , לוקח בחשבון היבטים איכותיים והיבטים כמותיים, כולל פרופיל הסיכון של הבנקICAAP-תהליך ה

במסגרת דיוני תכנית העבודה של ו ICAAP-, כחלק בלתי נפרד ממסגרת תהליך ה2014ותהליך תכנון ההון. במהלך הרבעון האחרון של שנת 

ת הסיכון ואיכות , ביצע הבנק תהליך עצמי לאמידת איכות ניהול הסיכונים שמופו על ידו. תהליך זה התבסס על דירוג רמ2015הבנק לשנת 

ניהולו המתבצע באופן בלתי תלוי על ידי צוותים מטעם מנהלי הסיכון, וצוותים מטעם בקרת הסיכון. תהליך זה הוסיף מימד חדש ליכולת הבנק 

בקביעת להעריך את השפעת רמת הסיכונים השונים, ואיכות ניהולם, על התפתחות פרופיל הסיכון של הבנק לנוכח תאבון הסיכון כפי שנקבע. 

  . 2014שנת לרמת הסיכון, השתמשו צוותי הבנק, בין היתר, בסקאלת רמת הסיכון, שאושרה על ידי הבנק 

סקאלה זו הגדירה את פוטנציאל ההפסדים מכל סיכון במצב שוק רגיל ובמצב שוק סוער (באמצעות מבחני קיצון), במונחים של הון הבנק 

מהון הבנק (כרווח חודשי), סיכון בינוני הוגדר  1%ך הוגדר כפוטנציאל להפסד שלא יעלה על והרווח השנתי הצפוי, באופן הבא: סיכון נמו

  מהון הבנק (רווח חצי שנתי), וסיכון גבוה הוגדר כפוטנציאל להפסד מעל לסכום זה. 6%כפוטנציאל להפסד שלא יעלה על 

ת התפתחות פרופיל הסיכון של הבנק לנוכח תאבון הסיכון מציג הבנק בכל רבעון, במסגרת מסמך הסיכונים שלו א 2013החל מראשית שנת 

שנקבע, וזאת, במהלך ארבעת הרבעונים שקדמו למועד הגשת מסמך הסיכונים. מהלך זה מאפשר לבנק לעקוב אחר רמת הסיכונים השונים 

  להם הוא חשוף, וכן אחר כיוון (תנודתיות) התפתחותם.

  באזלשל  3דרישות גילוי בגין תגמול במסגרת נדבך 
  

, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק מדיניות תגמול לנושאי המשרה בבנק בהתאם להמלצת ועדת 2014ביוני  10ביום 

("מדיניות תגמול לנושאי משרה"). מדיניות תגמול זו אושרה, לאחר  2014במאי  4ולאישור הדירקטוריון מיום  2014באפריל  29התגמול מיום 

ות התגמול לנושאי המשרה אשר אושרה באסיפה הכללית של יבועדת התגמול של הדירקטוריון, וזאת לצורך התאמתה של מדינ דיונים שנערכו

("מדיניות התגמול המקורית"), להוראת ניהול  1999-, כנדרש על פי חוק החברות, תשנ"ט2013באוגוסט  27בעלי המניות של הבנק ביום 

  מול בתאגיד.בנושא מדיניות תג A301בנקאי תקין 

בדיוניה, הן לצורך אישור מדיניות התגמול המקורית והן לצורך אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה הנוכחית, הסתייעה ועדת התגמול, אשר 

שונים: בנושא דירקטוריון), ביועצים מתחומים  301חברים בה דירקטורים חיצוניים בלבד (על פי חוק החברות ועל פי הוראת ניהול בנקאי תקין 

  ופרופסור שרון חנס, כיועצים כלכליים. Ernst & Young כיועצים משפטיים וכן  רכי דיןמשרד מיתר, ליקוורניק, גבע, לשם, טל, עו

ל הבנק, שומרי סף (חשבונאי המנהל הכללי שהדירקטוריון, שב ראש מדיניות התגמול לנושאי משרה חלה על כל נושאי המשרה בבנק, ובהם יו

פנימי ראשי, יועץ משפטי ראשי ומנהל סיכונים ראשי), סמנכ"לים, מנהל טכנולוגיית המידע, מזכיר הבנק וחברי הדירקטוריון. ראשי, מבקר 

בהתאם למדיניות התגמול לנושאי המשרה, אושרה על ידי ועדת התגמול וכן על ידי הדירקטוריון, תכנית תגמול לנושאי המשרה (בכל הקשור 

הכהונה וההעסקה שלו, ובכללם תכנית תגמול, הכוללת מענק כספי ותגמול הוני בדרך של הקצאת כתבי אופציה על  למנהל הכללי, אושרו תנאי

על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות). כאמור, תכנית התגמול מבחינה בין נושאי משרה עסקיים  2014ביוני  10פי הצעה פרטית, ביום 

בע מנגנון "מענק שימור כספי" שאינו מותנה בביצועים וכן נקבעו מדדי ביצוע אישיים שאינם תלויים לבין נושאי משרה שומרי סף, שלגביהם נק

  בעסקים עליהם הם מפקחים.

בהתבסס על עקרונות התגמול, אשר הותוו על ידי ועדת התגמול ואומצו על ידי הדירקטוריון, כפי שבאו לידי ביטוי במדיניות התגמול לנושאי 

  , מדיניות תגמול לכלל עובדי הבנק, למעט נושאי משרה ("מדיניות התגמול").2014ת התגמול ואישר הדירקטוריון ביוני המשרה, המליצה ועד
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  .2014-2016מדיניות התגמול, קובעת את תנאי התגמול של כל העובדים המרכזיים בבנק, של המנהלים האחרים ושל שאר עובדי הבנק לשנים 

מדיניות התגמול, כל העובדים הכפופים ישירות לנושאי המשרה בבנק וכל מנהלי האגפים ומנהלי הסקטורים  כעובדים מרכזיים הוגדרו, לעניין

  בבנק, אף אם אינם כפופים ישירות לנושאי משרה בבנק. 

  ת.מנהלים מחברות בנו 11 בהם נכלליםמנהלים,  53קבוצת העובדים המרכזיים בבנק, שאינם נושאי משרה, מונה 

תחולה קבוצתית, באופן שהיא תחול בשינויים המחויבים גם על חברות הבת של הבנק, למעט בנק יהב, אשר מדיניות  למדיניות התגמול

  התגמול שלו הובאה לידיעת הבנק.

מטרת מדיניות התגמול הינה להבטיח שהסדרי התגמול לעובדי הבנק, ובכללם העובדים המרכזיים, יהיו עקביים עם מסגרת ניהול הסיכונים 

נק, עם מטרותיו ארוכות הטווח, עם התכנית האסטרטגית של הבנק וסביבת הבקרה שלו ועם ביצועי העובדים בפועל, בטווח הקצר, של הב

ן הבינוני והארוך. בהתאם לכך, המטרות שהיוו בסיס לגיבוש מדיניות התגמול היו יצירת מבנה תמריצים לעובדי הבנק, השומר על איזון ראוי בי

לבין רכיב התגמול המשתנה, והמקדם ניהול סיכונים מבוסס ואפקטיבי, שאינו מעודד נטילת סיכונים מעבר לתיאבון  רכיב התגמול הקבוע

הסיכון של הבנק ומאפשר שמירה על בסיס הון איתן; התאמת תמריצי התגמול המוענקים לעובדי הבנק, לתכנית האסטרטגית של הבנק, 

על פני זמן ולתרומתם בפועל של עובדי הבנק להשגת יעדי הבנק כאמור; התאמת תנאי  ליעדים ארוכי הטווח של הבנק, לתוצאות הבנק

ההתקשרות של הבנק עם עובדי הבנק שאינם נושאי משרה, במטרה ליצור תנאים מאוזנים שאינם מסכנים את איתנותו ויציבותו של הבנק וכן 

מנהלים איכותיים בעתיד, בהתחשב בשיקולים כלל ארגוניים, כגון  שימור הדרג הבכיר בבנק והבטחת יכולתו של הבנק, ככל הניתן, לגייס

עלויות התגמול ופערי התגמול הרצויים בין הדרגים השונים בבנק, וכן בתחרותיות השוררת בענף הבנקאות, בגודלו של הבנק, בהיקף פעילותו 

  ובאופי עסקיו.

רו שכר ונלוות; חלקם הארי של העובדים המרכזיים מועסקים על פי חוזה תנאי הכהונה או ההעסקה של עובדי הבנק כוללים תגמול קבוע (שעיק

אישי) ותגמול משתנה, לרבות שיפוי, כמקובל בבנק, וכן תנאי פרישה וכל הטבה, תשלום אחר או התחייבות לתשלום כאמור, הניתנים בשל 

  כהונה או העסקה כאמור. 

מענק כספי ותגמול הוני לטווח ארוך. התגמול המשתנה מיועד לקדם את זהות התגמול המשתנה לעובדים המרכזיים ולשאר המנהלים כולל 

האינטרסים שבין המנהלים והעובדים המרכזיים בכללם, לבין הבנק וכן לחזק את הקשר בין ביצועי הבנק בכללותו ותרומתו של העובד המרכזי 

  ופיל הסיכון של הבנק.להשגת הביצועים האמורים, לבין התגמול של העובד המרכזי, תוך התאמה לפר

ך, התגמול המשתנה הינו תלוי יעדים וביצועים וככזה מעודד את העובדים המרכזיים ליצירת ערך כלכלי ולקידום יעדי הבנק לטווח הבינוני והארו

כזיים מותנים תוך שמירה על מסגרת ניהול הסיכונים ותאבון הסיכון של הבנק. לפיכך, התגמולים מותני הביצועים שיוענקו לעובדים המר

בביצועי הבנק בטווח הבינוני והארוך, בהתחשב בתכנית האסטרטגית של הבנק, אך לא יעודדו לקיחת סיכונים מעבר לתאבון הסיכון של הבנק 

  וישמרו על איזון הולם בין רכיבי התגמול המשתנים לבין כלל רכיבי התגמול הקבועים.

הוקצו מראש, בשלוש מנות שנתיות, בגין כל תקופת מדיניות התגמול, הכל כמפורט התגמול ההוני מוענק בדרך של כתבי אופציה, אשר 

, וכן מענק כספי קצוב אף הוא בתקרה, באופן ששוויו הכולל של 2014ביוני  19במתאר הצעה לעובדים אשר אושר על ידי הדירקטוריון ביום 

  י.מסך התגמול הקבוע של העובד המרכז 100%התגמול המשתנה, לא יעלה על 

זכאות עובד מרכזי לתגמול משתנה מותנית בקיומם המצטבר של כל תנאי הסף הקבועים במדיניות התגמול לנושאי המשרה בהתאם למדיניות 

וכן יחס הלימות ההון הכולל ויחס הון הליבה בבנק, על פי  9% -התגמול לנושאי המשרה, קרי: תשואה להון בשנת מענק בשיעור שלא יפחת מ

ם השנתיים של הבנק, לשנת מענק, שלא יפחתו מן היחסים המינימליים שנקבעו לכך בהוראות בנק ישראל, ובנסיבות מיוחדות, הדוחות הכספיי

  אך יתקיים תנאי הסף השני, ניתן להעניק מענק מיוחד בגובה של עד שתי משכורות. 9% -אם שיעור התשואה יפחת מ
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דים כמותיים, כלל חברתיים, הזהים לאלה החלים לגבי נושאי המשרה: שיעור זכאות העובדים המרכזיים למענק כספי מבוססת על  מד

התשואה להון, תשואת מניית הבנק ביחס למדד הייחוס, יחס יעילות תפעולית והיחס הממוצע של פקדונות לאשראי. בנוסף, מבוססת זכאות 

יים (הנקבעים מידי שנה בהתאם ליעדי הביצוע על פי תכנית העובדים המרכזיים למענק כספי על מדדים איכותיים המורכבים ממדדי ביצוע איש

בד העבודה לאותה שנה), והכוללים, בין היתר, יעדים בנושא ניהול סיכונים וציות, וכן שיקול דעת של הממונה. מדדי הביצוע האישיים של כל עו

רף מתוך רכיב שיקול הדעת, אשר מתחת לו תישלל  מרכזי הינם מתחום הסיכונים המטופלים על ידו, בהתאם לתחום עיסוקו. כמו כן, נקבע

לחלוטין הזכאות למענק כספי שנתי לעובד המרכזי. מדדי הביצוע האישיים שנקבעו למנהלים בתחום בקרת סיכונים וציות קשורים לפיתוח 

ידי דירקטוריון הבנק וההנהלה וביצוע ויישום מנגנוני ניטור סיכונים ופיתוח ויישום מנגנוני התראה אפקטיביים לחריגות מהגדרות שנקבעו על 

פיקוח ובקרה על יישום הוראות החוק הנדרשות, לפי העניין. מדדי הביצוע האישיים שנקבעו למנהלים בתחום הביקורת, קשורים להיקף ואיכות 

שתומכת במטרות הבנק הביקורות המבוצעות בתחום אחריותם ביחס לכיסוי הסיכונים העיקריים בתחום, יישום מדיניות מקצועית ברורה 

והטמעת סטנדרטים מקצועיים גבוהים. מדדי הביצוע האמורים אינם תלויים באופן הביצוע של קווי העסקים ויחידות הבנק, אשר עליהם הם 

  מפקחים או אותם מבקרים, לפי העניין.

ארבעת המדדים הכלל חברתיים, כמפורט זכאות העובדים המרכזיים לכתבי האופציה, לגבי כל אחת מן המנות השנתיות, תיקבע על בסיס 

, יעדי 80%הדירקטוריון, משקלם המצטבר של המדדים הכלל חברתיים הינו  או יושב ראש יהמנהל הכלללעיל (באשר לנושאי המשרה, שאינם 

  ).10% -ושיקול דעת ממונה 10%ביצוע אישיים במשקל 

  אשר עמידה בהן תקנה זכאות לתגמול המשתנה בשיעורים שונים. הבנק קבע מדרגות, ("יעד התחלתי", "יעד מטרה", "יעד מירבי")

בהתאם למתאר ההצעה לעובדים, הוקצו אופציות לנושאי המשרה, ליתר העובדים המרכזיים וכן למנהלים נוספים בבנק ובחברות בנות של 

ר כי כמות האופציות אשר התגבשה לגביהן הבנק, בגין תקופת המדיניות ("המתאר"). באשר לנושאי המשרה ולעובדים המרכזיים, נקבע במתא

חדשים, המתחילות במשך שלוש  18זכאות בגין כל מנה שנתית, תהיה ניתנת למימוש בשלושה חלקים שווים, במשך שלוש תקופות בנות 

לגבי הזכאות שנים עוקבות החל ממועד התגבשות הזכאות (שנה לאחר מועד פרסום הדוחות הכספיים של השנה שבגינה הוקצתה המנה). אף 

  למימוש בתקופות הנדחות נקבעו תנאי סף ומדרגות. 

בהתאם למדיניות התגמול, ישיב עובד מרכזי, לרבות בדרך של קיזוז, תגמול משתנה שהוענק לו, אם הוענק על בסיס נתונים שהתבררו 

שנה שבגינה הוענק התשלום המשתנה, כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים (המאוחדים) של הבנק במהלך שלוש השנים שלאחר תום ה

  ולא יאוחר מחלוף שלוש שנים ממועד סיום העסקתו בבנק.

כמו כן, קובעת מדיניות התגמול, והניצעים לכתבי האופציה התחייבו בהתאם, כי אין ליצור הסדרי גידור פרטיים שיש בהם כדי לבטל את 

  השפעת הרגישות לסיכון הגלומה בתגמול שיוענק להם.

נהלים אחרים, אשר אינם עובדים מרכזיים, מועדי ההבשלה של שלוש המנות שהוענקו הינן בחלוף שנה, שנתיים ושלוש (בהתאמה) באשר למ

ממועד ההקצאה של כתבי האופציה, ומימושן יהא אפשרי למשך תקופה בת ארבע שנים וחצי. הזכאות לגבי כמות האופציות תתגבש בהתאם 

  בי נושאי המשרה ויתר העובדים המרכזיים. למדדים הכלל חברתיים, הזהים לג

לגבי מנהלים שאינם מועסקים במסגרת חוזה אישי ולגבי שאר עובדי הבנק, המענק הכספי מורכב ממענק כללי וממענק אישי, בהתאם ליחידות 

ביקורת פנימית, תלונות הציבור אליהן הם משתייכים,  ובשים לב ליעדי הכנסות, ניהול סיכונים, ציות, עמידה בדרישות רגולטוריות וממצאי 

  ואיכות השירות ללקוחות. בנוסף, יילקחו בחשבון תרומתו האישית של העובד והערכת הממונה.

. סך ישיבות 13 ,2014במהלך שנת  ועדת התגמול של דירקטוריון הבנק, אשר הינה הגוף העיקרי המפקח על נושא התגמול בבנק, קיימה

  .שקלים חדשיםאלפי  421-הינו כועדה בגין השתתפות בישיבות ה 2014 בשנת ועדהלחברי ההתגמול ששולם 

  )1((באלפי שקלים חדשים) 2014להלן ריכוז הנתונים הכמותיים של התגמול המשתנה במהלך שנת 
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  עובדים מרכזיים  נושאי משרה  

מספר     

 עובדים

  סך הכל

 תגמול

מספר 

 עובדים

  סך הכל

 תגמול

 - 53 - 14    במהלך שנת הדיווחעובדים שקיבלו תגמול משתנה 

 - - 978 6   )1(בונוסים מובטחים שהוענקו במהלך שנת הדיווח

 - - - -   מענקים בעת החתימה שהוענקו במהלך שנת הדיווח

 - - 1,805   1    תשלומי פיצויים ששולמו במהלך שנת הדיווח

         :סך הכול יתרת התגמול הנדחה שטרם שולם

 - - 978 6  מבוסס מזומן  

 4,095 53  6,034 13  מכשירים מבוססי מניות  
    

  
  
  

   :)2( סכום התגמול בגין שנת הדיווח (באלפי שקלים חדשים) פרטים נוספים עללהלן 
  

  עובדים מרכזיים
  

 נדחה לא נדחה שווי כולל של תגמול בגין שנת הדיווח

  תגמול קבוע
 -48,861  מבוסס מזומן

 
 תגמול משתנה

 -8,430 סס מזומןמבו

 4,095- מכשירים מבוססי מניות
 

  
  נושאי משרה בכירה

 

 נדחה לא נדחה שווי כולל של תגמול בגין שנת הדיווח

  תגמול קבוע
 -31,682 מבוסס מזומן

 

 תגמול משתנה
 1,9291,994 מבוסס מזומן

 6,034- מכשירים מבוססי מניות
  

  
  וענקו במהלך שנת הדיווח.)  מרכיב נדחה של בונוסים שה1(
  הובאה לידיעת הבנק.של בנק יהב לא כולל בנק יהב אשר אינו נכלל במדיניות התגמול של הבנק ומדיניות התגמול  ) 2(
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  אחריות תאגידית
  

בתוך  מתוך אמונה כי ארגון עסקי הנטוע בסביבה, פועל בכל תחומי פעילותואת עקרונות האחריות התאגידית  משלב בנק מזרחי טפחות

החברה ומפיק תועלת כלכלית מקשרי הגומלין שהוא מקיים עמה, יגלה אחריות לנעשה סביבו וישקיע בחזרה מאמצים ומשאבים לטובת 

ממשקי הפעילות מול מחזיקי העניין שלו תוך שיתוף, דיאלוג ורצון ליצירת ערך משותף בשלושה הקהילה והסביבה ולתועלתן. הבנק מנהל את 

  חברתי וסביבתי. תחומים: כלכלי, 

הראשון בנושא  דוחהפרסם הבנק את  2014יולי חודש באושרה בהנהלת הבנק ובדירקטוריון מדיניות אחריות תאגידית ו 2014בחודש מאי 

ה רמת השקיפות הגבוהוזכה ל) GRI )Global Reporting Initiative-. דוח זה קיבל את אישור ארגון ה2012-2013השנים  בגיןאחריות תאגידית 

  .+Aביותר 

פורסם בשפות העברית , והוא (לרבות חברות בנות, בנק יהב ושלוחות חו"ל) טפחות הדוח מתאר את הפעילות של כלל קבוצת מזרחי

, תוך התמקדות בנושאי הליבה בתחום האחריות התאגידית, והצגת הנושאים הבנקפעילות  . בדוח מוצגתוהאנגלית ומופיע באתר הבנק

 .התאם, מוצגות מגוון הפעילויות שהבנק עושה מול מחזיקי העניין שלו ובהם: לקוחות, עובדים, ספקים, הקהילה והסביבהב .המהותיים לארגון

קהילתית של הבנק, יצירת סביבת עבודה ראויה -בדוח קיימת התייחסות לנושאים רבים ובהם: קידום טובת הלקוחות, המעורבות החברתית

  ביבה, דאגה לקיומו של ממשל תאגידי נאות, אתיקה, ניהול סיכונים ועוד.ואחראית לעובדי הבנק, שמירה על הס

. בשלב ראשון בוצע דיאלוג עם מחזיקי עניין חיצוניים ופנימיים 4GRIהחל הבנק להערך לכתיבת הדוח הבא על פי תקן  2014במהלך שנת 

  במטרה להגדיר מהם הנושאים המהותיים עליהם ידווח הבנק בדוח הבא.

  תאגידית של הבנק נכלל באתר האינטרנט של הבנק:  דוח אחריות

<< www.mizrahi-tefahot.co.il << מידע על מזרחי טפחות מידע על מזרחי טפחות >> קשרי משקיעים  

  
  ותרומות מעורבות חברתית

  
  

ת, ולתמוך בצרכי הקהילה על כארגון עסקי הנשען בפעילותו ובהישגיו על הקהילה שבתוכה הוא פועל, רואה עצמו הבנק מחויב לגלות מעורבו

  גווניה השונים.

  אליהם הוא מנתב את מרבית התרומות והפעילות ההתנדבותית שלו ושל עובדיו: ,תחומים חברתיים מוגדרים 2-בהבנק מתמקד 

  .קידום וטיפוח ילדים ובני נוער המצויים במצוקה ובחסך -

 . צרכים מיוחדים תמיכה בעמותות ובעסקים המקדמים מטרות חברתיות ומעסיקים בעלי -
 

הבנק פועל למימוש מדיניות חברתית זו באופן שמביא לידי ביטוי את עוצמותיו, מערב את עובדי הבנק בהתנדבות אקטיבית, וממנף את 

ל יכולותיו ומשאביו הפיזיים, הכספיים והאנושיים באמצעות "מזרחי טפחות בקהילה". מותג קהילתי זה נועד לייחד את פעילותו הקהילתית ש

הפעילות הקהילתית הממוקדת מתבצעת תוך שיתוף מרבי של עובדים ומנהלים, גיוון ופיזור  הבנק, וליצור הזדהות בקרב עובדי הבנק ומנהליו.

ארגוני  ארגוני וחוץ פריסת הבנק, קיום שותפויות רחבות עם שותפים קהילתיים ברחבי הארץ, ותקשור פניםכנגזרת מגיאוגרפי של הפעילות 

  המעורבות הקהילתית.  מוגבר של

  נושא התרומה לקהילה הפך ליעד חשוב על סדר יומם של עובדי הבנק, תוך שההנהלה דואגת לתמרץ ולדרבן עובדים ליטול חלק בפעילות זו.
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ובמצוקה, מסניפי הבנק ויחידות המטה נמצאים בקשר עם גופים חברתיים ומוסדות שונים, הפועלים למען ילדים ובני נוער הנמצאים בחסך 125 

ויחידות המטה, בליווי וחניכה  פיםבישובים בהם ממוקמים הסניפים ויחידות המטה של הבנק. "אימוץ" גופים אלו בא לידי ביטוי בהתנדבות עובדי הסני

  תרומת הבנק, לרכישת מוצרים לרווחת הילדים ובני הנוער.   - תוך מתן סיוע לאוכלוסיות המטופלות בהם, ובהענקת סיוע כספי 

 זאת, תוך כדי העמקתהתקשרו עם גופים מתאימים בקהילה, וסניפים ויחידות מטה נוספים הורחבה הפעילות בשטח  2014הלך שנת במ

  הקשר עם הגופים המאומצים על ידי הבנק.

 :ובני נוער המצויים במצוקה ובחסךמגוון פעילויות לרווחת ילדים  יוזםהבנק 

ת הפרויקט עידוד בני נוער, חניכי תנועות הנוער לפעול ולהתנדב למען החברה והקהילה בה תנועות הנוער למען הקהילה. מטר -"זזים"  -

 הם חיים.

במטרה לאפשר לציבור "דרך הכסף" המכשירה בני נוער בתחומים הפיננסיים. תוכנה זו עלתה לאתר הבנק,  -הבנק פיתח ערכת הדרכה  -

 ך בני נוער בתכנים המפורטים בה.ללמוד את תכניה, ולהדרייועצים ורחב של מורים, מדריכים 

סוציו אקונומיות נמוכות והכשרתם במשך שנת לימודים באמצעות סטודנטים  משכבותטיפוח בני נוער בעלי כשרון אומנותי  - "פרחי שנקר" -

 .ממכללת שנקר

 ,במסגרת זו. ת משמעותיתו במימון ועשייה חברתימעורבות הבנק בעיר תוך סיוע הבנק ועובדי הועמקה - בעיר לוד פעילות קהילתית -

 .בהשתתפות עיריית לוד וקרן לודו, בחסות הבנק ,"מלודיקה" -הוקם מרכז עירוני לבני נוער בלוד 

 תכנית חינוכית ליזמות חברתית, התנדבות והעצמת בני נוער בדגש על נוער מרקע סוציו אקונומי נמוך, בשיתוף עמותת "לתת".  -  "אני בשבילך" - 

 :לרבותסות למגוון פעילויות לרווחת ילדים במצבי סיכון כמו כן, נתן הבנק ח

ילדים חולים  150-יום כיף ל ,קהבנהגשמת חלומות ומשאלות של ילדים החולים במחלות קשות בשיתוף עמותת "משאלת לב" ועובדי  -

לבנות מהעדה האתיופית  טיול ,באילת, בשיתוף עמותת "זיכרון מנחם" המטפלת בילדים חולי סרטן, במימון ובהשתתפות עובדי הבנק

  עמותת "עזר מציון". ל ידיע ם חולי סרטן המטופליםבירושלים, יום כיף למשפחות וילדי

בחסות הבנק, מתן  הבנק העמיק את הקשר עם מוסדות להשכלה גבוהה על ידי שיתוף פעולה עם המכללה למינהל בהקמת מגמת בנקאות

  .במספר אוניברסיטאות ומכללות מתן מילגות לסטודנטים נזקקים וכן,ים הרצאות לסטודנטים על ידי מנהלים ועובדים מתנדב

במטרה לעזור לעמותות אלו להגדיל  מספר פעילויות מקייםבמסגרת סיוע הבנק לעמותות המעסיקות אוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים, הבנק 

  , תוך כך: עמותות, ולסייע בחשיפת מוצריהםאת הכנסותיהן על ידי הגברת מודעות הציבור לעשייה החברתית החשובה המתקיימת ב

"ערך מוסף" למוצרים חברתיים וסביבתיים, המיוצרים על ידי ארגונים חברתיים באמצעות אנשים בעלי  -שודרג אתר אינטרנטי ייחודי  -

  צרכים מיוחדים, וארגונים המקדמים ומפיצים מוצרים ירוקים התורמים לשמירה על איכות הסביבה. 

עמותות, במטרה לחשוף את מוצרי העמותות לקהלים רחבים ולאפשר  30"יוצרים מהלב למען הקהילה" בהשתתפות התקיים יריד  -

  לעשרות אלפי מבקרי היריד. ןלעמותות למכור את מרכולת

שהבנק הבנק מוביל תרבות ארגונית המעודדת את עובדי הבנק לרכוש פריטי שי ומתנות לאירועים פרטיים שונים, וזאת בנוסף לרכישות  -

  מבצע מעמותות אלו.

 הבנק קיים יום עיון למנהלי עמותות חברתיות במטרה להעניק להם כלי ניהול לשיפור יכולתם הניהולית. -
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  במטרה להרחיב את מעגלי השותפים לפעילות, הבנק יוזם פרויקטים לצירוף "בעלי עניין" נוספים:

 ירושלים, שהתקיימו בשיתוף עם האגודה למלחמה בסרטן.צעדת פסח והמרוץ העממי במרתון  -עובדים ובני משפחותיהם  -

"שותפים מבחירה", בהחלטה בדבר ייעוד תרומות לעמותות חברתיות, שעניינן סיוע  -נמשך פרויקט שיתוף לקוחות הבנק  -לקוחות  -

עמותות שנבחרו על ידי  8-לילדים ובני נוער, להן יעביר הבנק תמיכה לביצוע מיזמים חברתיים. בתום הפרויקט הוענקה תרומת הבנק ל

  לרכוש מוצרי עמותות באמצעות הנחה ללקוחות הבנק.את לקוחותיו הבנק כמו כן, מעודד  .הלקוחות

 : 2014 בשנת הבנקלהלן פרוט המיזמים החדשים שביצע 

רבי להשתלם , תורגמה ועודכנה ערכת "דרך הכסף" לשפה הערבית במטרה להקל על בני נוער מהמגזר העבשיתוף החברה למתנ"סים -

  מדריכי התכנית בהדרכת תכנית "דרך הכסף" על מנת שידריכו בני נוער במגזר הערבי. 25-בתכניה. במסגרת זו הוכשרו כ

 לעמותות הבנק חבר ,כך לשם. המוגנים ובמרחבים במקלטים השוהים לילדים לסייע ונרתם הבנק התגייס" איתן צוק" מבצע במהלך -

   .הדרום באזור הפועלות

 באתר המופיעות, סיכון במצבי נוער בני ומשקמות המעסיקות בעמותות לבחור ועובדי אתין הבנק הזמ בו", השפעת הצבעת" פרויקט -

 זכו בתרומה כספית לצורך קיום פרויקטים משותפים עם הבנק. ל ידי עובדי הבנקהעמותות שנבחרו ע 5 ".מוסף ערך"

העוסק ביזמות ובהשקעות  IVNלארגון  הבנק ם אנשים בעלי צרכים מיוחדים, חברבמסגרת תמיכת הבנק בעסקים חברתיים המעסיקים ומקדמי - 

 כעסקים חברתיים מניבים ובעלי הכנסה עצמית. ולהביא לצמיחתם יליםוללוות מיזמים עסקיים חברתיים מתח במטרה לסייעחברתיות, 

חנות "ערך מוסף מתנות ועוד..." הממוקמת ק ך הבנחנסיקות אנשים בעלי צרכים מיוחדים במסגרת פעילות הבנק למען עמותות המע -

החנות פועלת בחסות  אנשים בעלי צרכים מיוחדים. ל ידיע ים. בחנות נמכרים מוצרים, פרטי שי ומתנות המיוצרל אביבבדיזנגוף סנטר בת

 במטרה להכשירם לעבודה בשוק החופשי. ,הבנק ובניהול עמותת "שכולו טוב", ומועסקים בה כמוכרנים נכי נפש

 פת היער בכרמל.יבשרתרומת הבנק לשיקום הנזקים מכחלק טפחות" ביער דודאים בדרום הארץ  נטיעת חורש "מזרחי -

מית בשם קט בשיתוף קהילה מקוכדי לחזק קשר זה, הבנק פיתח פרויסניפי הבנק הינם חלק בלתי נפרד מהקהילה המקומית בה הם פועלים. 

במסגרת הפרויקט התקיימו בסניפי הבנק . 2014הורחב הפרויקט בשנת , 2013ט בשנת לאור הצלחת הפיילו "נפגשים במזרחי טפחות".

חלקם פיננסיים וחלקם נושאים אחרים להעשרה כללית. הפעילויות וההרצאות פתוחות לקהל הרחב  - ת במגוון נושאים יוהשונים הרצאות ופעילו

  ללא עלות ובהרשמה מראש.

מיליוני שקלים חדשים  7.9-חדשים בהשוואה לכ מיליוני שקלים 8.3 חברתית ולתרומותהקדישה קבוצת הבנק למעורבות  2014בשנת 

מיליוני שקלים חדשים בשנת  4.2מיליוני שקלים חדשים ( 4.3-בערך כספי של כבנוסף, השקיעו עובדי הבנק ומנהליו שעות עבודה ו ,אשתקד

  . קהילתית במסגרת הפעילויות השונות) בעבודה 2013

מיליוני שקלים  12.1-מיליוני שקלים חדשים, בהשוואה לכ 12.6-כ 2014חברתית בקבוצת הבנק בשנת -ו בפעילות הקהילתיתבסך הכל הושקע

  .2013חדשים בשנת 
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  גילוי על המבקרת הפנימית
  
  

  :2011ביולי  7להלן פרטים באשר למבקרת הפנימית הראשית של קבוצת הבנק שהחלה תפקידה ביום 

  
  

  גלית ויזר  שם

  2011יולי  תאריך תחילת כהונתה

  ובכלכלה (האוניברסיטה העברית) ובעלת  בעלת  תואר ראשון בחשבונאות רואת חשבון  השכלה

  תואר שני במנהל עסקים (האוניברסיטה העברית).

  סגנית המבקר הפנימי הראשי בבנק וקודם לכך מבקרת פנימית ראשית בבנק טפחות.  ניסיון
  

  

, המבקרת הפנימית אינה בעלת עניין בתאגיד, אינה נושאת משרה, ואינה קרובה 1999התשנ"ט  - (ב) לחוק החברות146 בהתאם להוראות סעיף

  של אחד מאלה. 

, לא משמשת המבקרת הפנימית בתפקיד נוסף על תפקידה כמבקרת 1992 -לחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב 8בהתאם להוראות סעיף 

על תלונות הציבור, מבקרת פנימית של בנק יהב ומבקרת בחברות בנות של בנק מזרחי טפחות. בנוסף,  פנימית ראשית, זולת תפקיד הממונה

  לא משמשת המבקרת הפנימית של הבנק בתפקיד מחוץ לבנק, אשר יוצר או עלול ליצור ניגוד עניינים עם תפקידה כמבקרת פנימית.

ת מתמנים אך ורק בהסכמת המבקרת הפנימית. עובדי הביקורת פועלים עובדי הביקורלהוראות ניהול בנקאי תקין,  307בהתאם להוראה 

לצורך הביקורת הפנימית, ומקבלים הוראות בענייני ביקורת מהמבקרת הפנימית בלבד. עובדי הביקורת הפנימית אינם  תמטעם המבקר

וחות. עובדי הביקורת הפנימית מורשים ממלאים בתאגיד הבנקאי תפקיד נוסף על הביקורת הפנימית, זולת תפקיד הממונה על תלונות לק

לחתום בשם התאגיד הבנקאי רק על מסמכים הקשורים בעבודת הביקורת או פניות הציבור. שירותו של עובד בביקורת הפנימית מופסק בהליך 

  תקין ובהסכמת המבקרת הפנימית.

לרכישת מניות הבנק. לפרטים נוספים בנוגע ציה כתבי אופ 274,835זכאית המבקרת הפנימית למסגרת של  2014בדצמבר  31נכון ליום 

  א לדוחות הכספיים.16להקצאה ראה ביאור 

  מוחזקים על ידי המבקרת הפנימית כדי להשפיע על טיב עבודתה.האין בהיקף ניירות הערך של הבנק  ,להערכת הדירקטוריון

  המבקרת הפנימית הינה עובדת הבנק במשרה מלאה.

   דרך המינוי

אושר מינויה של המבקרת הפנימית על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון, וזאת בהתבסס על ניסיונה ועל השכלתה של  2011בחודש יוני 

  המבקרת.

  זהות הממונה על המבקרת הפנימית

  .בנקה הממונה הארגוני על המבקרת הפנימית הוא יושב ראש דירקטוריון

  תכנית העבודה של הביקורת הפנימית

  ת בהתבסס על תכנית ביקורת רב שנתית ממוקדת סיכונים לתקופה של ארבע שנים, ממנה נגזרת תכנית עבודה שנתית.הביקורת הפנימית פועל
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  השיקולים בקביעת תכנית הביקורת הרב שנתית

קביעת תדירות ביקורת מיפוי של הפעילויות המבוצעות ביחידות השונות בבנק על פי המבנה הארגוני, ייחוס סיכון פוטנציאלי לכל פעילות ופעילות, ו  - 

 :לבהתאם 

  סקרי סיכונים שנערכו בבנק.  -

  דרישות רגולטוריות הנובעות מהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו.  -

 .ICAAP-ותהליך ה IIהוראות באזל   -

 דוחות ביקורת שוטפים של בנק ישראל.  -

 ממצאי דוחות הביקורת של חטיבת הביקורת.  -

  הדירקטוריון ובקשות המנהל הכללי של הבנק. ראש שבהחלטות ועדת הביקורת ויו  -

  

ועדת הביקורת הדירקטוריונית, ומועברת לידי המנהל הכללי. לאחר דיון י המבקרת הפנימית, מובאת לדיון בנערכת על יד שנתיתתכנית העבודה הרב 

  בועדת הביקורת והמלצה לאישור מוגשת התוכנית לאישור הדירקטוריון.

  . 2015-2018אישר הדירקטוריון את תוכנית העבודה של הביקורת הפנימית לשנים  2015 בינואר 19ביום בהתאם לכך, 

  

  השיקולים בקביעת תכנית הביקורת השנתית

מעבר לשיקולים המפורטים לעיל, המשמשים בסיס לקביעת תכנית הביקורת הרב שנתית, אשר ממנה נגזרת תכנית הביקורת השנתית, 

ועדת הפיקוח על הבנקים ותית בדיקות מיוחדות אותן נדרשת הביקורת הפנימית לבצע בהתאם לבקשת נוספות בתכנית העבודה השנ

  . הנהלת הבנקהביקורת. בנוסף, מתייחסת הביקורת לבדיקות המבוקשות על ידי 

  .בדיעבד עדת הביקורת דיווחנמסר לובמקרה של שינויים שאינם מהותיים,  .ועדת הביקורת לאישור מובאים ,מהותייםשינויים 

עדת הביקורת והמבקרת הפנימית, ומובאת לדיון ב בדומה לתכנית הביקורת הרב שנתית, נערכת גם תכנית הביקורת השנתית על ידי

הדירקטוריונית. בנוסף, מועברת התכנית לידי המנהל הכללי. לאחר המלצת ועדת הביקורת הדירקטוריונית לאישור התכנית, מועברת התכנית 

  ריון. לאישור הדירקטו

  .2015אישר הדירקטוריון את תוכנית העבודה של הביקורת הפנימית לשנת  2015 בינואר19ביום בהתאם לכך, 

  

  ץ לארץביקורת בתאגידים מוחזקים ובסניפי חו

המבקרת הפנימית של הבנק, כוללת בתכנית הביקורת השנתית והרב שנתית את התאגידים הפעילים המוחזקים על ידי הבנק, בתוקף 

קידה כמבקרת פנימית שלהם, למעט בנק מזרחי שוויץ, שבתקופת הדיווח היה לו מבקר פנימי משלו. ביחס לחברה זו, המבקרת הפנימית תפ

  מוודאת קיום ביקורת פנימית נאותה.

  בבנק יהב מוגשת תכנית ביקורת נפרדת למוסדות הדירקטוריונים של בנק יהב.
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  ם הכפופים לההיקף העסקת המבקרת הפנימית וצוות העובדי

  כאמור, המבקרת הפנימית הינה עובדת הבנק במשרה מלאה.

, כולל מבקרים פנימיים של חברות מאוחדות וסניפי 2014מספר המשרות הממוצע של עובדים שהיו כפופים למבקרת הפנימית במהלך שנת 

  חוץ לארץ מפורט בטבלה להלן:

  

  מחוץ לישראל  בישראל

  עובדים שעסקו בביקורת פנימית  ובדים שעסקו בתחום פניות הציבורע  עובדים שעסקו בביקורת פנימית

46)1(  6  2.5)2(  
     

  
  ת.ונוספ ותמשרשתי טפחות, מיקור חוץ בהיקף של כ תקנים, לצורך עריכת ביקורת בבנק יהב. בנוסף, עמד לרשות הביקורת הפנימית בבנק מזרחי 6כולל   )1(

  .ץץ לארכולל העסקת גורמים חיצוניים בחו  )2(

  

  עריכת הביקורת

 הביקורת הפנימית עורכת את עבודתה על בסיס תקנים מקצועיים מקובלים:

, והוראות של רשויות הפיקוח הרלבנטיות לתחום המבוקר, ובכללן 1992דרישות החוק השונות, לרבות חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב   -

  ניהול בנקאי תקין בנושא פונקצית ביקורת פנימית.להוראות  307הוראה  הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו, כולל

  סטנדרטים לעיסוק מקצועי בביקורת הפנימית של לשכת המבקרים הפנימיים העולמית.  -

הדירקטוריון וועדת הביקורת סבורים, כי הביקורת נערכת בהתאם לתקנים המקצועיים המפורטים לעיל, באופן המגשים את מטרות הביקורת 

  הפנימית. 

  

  למידעגישה 

לחוק הביקורת הפנימית  9כאמור בסעיף לניהול בנקאי תקין,  307בהתאם להוראה  ידה, המבקרת הפנימית קיבלה גישה מלאה לכל מידע שנדרש על

דים יודגש, כי גם בביצוע ביקורות בתאגי, ובכלל זה גישה מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של הבנק, לרבות נתונים כספיים. 1992 - התשנ"ב 

  מוחזקים ובפעילות מחוץ לישראל, ניתנה למבקרים גישה מלאה כאמור.

 

  הגשת דין וחשבון על ממצאי המבקרת

המבקרת מעבירה כל דוח ביקורת בדרך קבע ליושב ראש הדירקטוריון, ליושב ראש ועדת הביקורת, למנהל הכללי ולממונה על היחידה 

מגישה המבקרת לחברי ועדת ביקורת, את רשימת כל הדוחות שהופצו במהלך שנה ית המבוקרת. דוחות הביקורת מוגשים בכתב. אחת למחצ

. כל הדוחות נדונים בפורום הכולל את מנהל החטיבה ו/או המנהל האחראי על היחידה או על הפעילות המבוקרת. החולפת מחצית השנה

בנק. ב ההנהלנוכחות חברי ם בראשות המנהל הכללי או בהדוחות המהותיים, על פי בקשת המנהל הכללי או המבקרת הראשית, נדונים בפורו

מהם דוחות הביקורת  יםהמבקרת הפנימית, קובעחברי ועדת הביקורת ובהתייחס להמלצת יושב ראש ועדת הביקורת, בהתייעצות עם 

  הפנימית המהותיים שיובאו לדיון בועדת הביקורת.
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. הדיווח נדון 2014דיווח על ביצוע תכנית העבודה של הביקורת למחצית הראשונה של שנת הופצה רשימה חצי שנתית, במסגרת  2014יולי ב 15ביום 

 2015 בפברואר 19ביום ופץ ה 2014. דוח סיכום שנתי של עבודת הביקורת הפנימית לשנת 2014אוגוסט ב 10בישיבת ועדת ביקורת שהתקיימה ביום 

ת של ודוחות עיקריים אחרים נדונו במהלך השנה בישיבות השוטפ. פרסום הדוחות הכספיים בסמוך למועד ,בועדת הביקורת צפוי להתקייםודיון לגביו 

   ביקורת.הועדת 

  

  הערכת פעילות המבקרת הפנימית

להגשים את הדירקטוריון וועדת הביקורת סבורים, כי ההיקף, האופי, רציפות הפעילות ותכנית העבודה של המבקרת הפנימית, יש בהם כדי 

  . הפנימית מטרות הביקורת

  

  התגמול של המבקרת הפנימית 

: 2014, בשנת תהראשי תהפנימי תששולמו או שנרשמה בגינם הפרשה למבקר ההפרשות הסוציאליות, ההטבות וההפרשותלהלן פרטים על השכר, 

 2013חדשים בגין שנת אלפי שקלים  223אלפי שקלים חדשים (כולל סכום של  642מענקים בסך של , שקלים חדשיםאלפי  1,298בסך של  שכר

הטבה בשל חדשים, אלפי שקלים  428הפרשות סוציאליות בסך של ), אלפי שקלים חדשים 172וכולל מענק שימור בסך של  2014שאושר בשנת 

סך כל התגמולים ששולמו או . שקלים חדשיםאלפי  77שווי הטבות נוספות בסך של ו שקלים חדשיםאלפי  680תשלום מבוסס מניות בסך של 

לסוף שנת היתרה של הלוואות שניתנו בתנאים רגילים אלפי שקלים חדשים.  3,125עמד על  2014שנרשמה בגינם הפרשה למבקרת הפנימית בשנת 

  .שקלים חדשיםאלפי  44הסתכמה בסך של  2014

  קשר עם עבודתה.להערכת הדירקטוריון, אין בהיקף התגמול הניתן למבקרת הפנימית כדי להשפיע על שיקול דעתה של המבקרת ב
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  מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים
  
  

של תאגיד בנקאי. שנתי הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ערוכים על פי הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו בדבר עריכת דוח כספי 

  לדוחות הכספיים. 1 ביאורעיקרי המדיניות החשבונאית מפורטים ב

י ההנהלה בעת עריכת הדוחות הכספיים כרוך לעיתים בהנחות, בהערכות ובאומדנים שונים, המשפיעים על יישום כללי החשבונאות על יד

הסכומים ועל התוצאות העסקיות המדווחים במסגרת הדוחות הכספיים. חלק מההנחות, ההערכות והאומדנים הינם קריטיים למצב הכספי או 

צה, וזאת עקב מהותיות הנושא, מורכבות החישובים או מידת ההיתכנות של לתוצאות הפעולות המשתקפים בדוחות הכספיים של הקבו

  התממשות נושאים השרויים בחוסר ודאות.

  להלן פירוט המדיניות החשבונאית בנושאים קריטיים:

ות על על פי הוראות דיווח לציבור חדשות של המפקח על הבנקים, המבוסס 2011בינואר  1מבוצעת החל מיום  ההפרשה להפסדי אשראי

של רשויות פיקוח בארצות הברית, כפי שאומצו על ידי הפיקוח על הבנקים.  עמדותועל  ASC 310ם חשבונאות אמריקאי פיקציה של תקנידיהקו

ההפרשה להפסדי אשראי נערכת באחד משני מסלולים: הפרשה פרטנית, והפרשה קבוצתית הכוללת גם את ההפרשה על תיק האשראי לדיור 

ההפרשות הפרטניות להפסדי אשראי, מחושבות על פי הוראות הדיווח  לדוחות הכספיים.' ט1מק הפיגור. לפרטים, ראה ביאור על פי נוסחת עו

ולמועדים בהם יתקבלו, ם הצפויים להתקבל המזומני לציבור של המפקח על הבנקים בהתבסס על הערכות של הנהלת הבנק, ביחס לתזרימי

חדשים ומעלה. תזרימי המזומנים צפויים להתקבל ממקורות הפירעון השונים של החייב, לרבות פעילותו אלף שקלים  700בגין חובות שסכומם 

. העסקית, מקורות פירעון פרטיים של הלווה, ממימוש ביטחונות שהועמדו לחיזוק האשראי, או ערבויות שניתנו על ידי החייב או צדדים שלישיים

החוב הרשומה, לבין הערך של תזרימי המזומנים הצפויים, מהוונים בריבית האפקטיבית של ההפרשה להפסדי אשראי היא הפער שבין יתרת 

במקרים בהם הביטחון  יש למחוק חשבונאית כל יתרת חוב המהווה "הפסד סופי", לא יאוחר מהתקופות שנקבעו בהוראות. החוב המקורי.

נמחקת חשבונאית יתרת החוב הרשומה על השווי ההוגן של הביטחון, ו מתבססת ירידת הערךמדידת  מהווה מקור יחידי ובלעדי לפירעון החוב,

  שמעבר לשווי ההוגן של הביטחון, כנגד הוצאות בגין הפסדי אשראי. ההפסדים בפועל יכולים להתברר כשונים מההפרשות הספציפיות שנעשו.

אלף שקלים חדשים, כפי שקבע  700-רתם נמוכה ממיושמת עבור קבוצות גדולות של חובות קטנים (שית - הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי 

פגומים.  שאינםהבנק) והומוגניים (כגון: חובות בכרטיסי אשראי, הלוואות לדיור וחובות צרכניים הנפרעים בתשלומים) וכן בגין חובות גדולים 

ה הפרשה בהתאם להוראות המפקח על ההפרשה להפסדי אשראי בגין חובות המוערכים על בסיס קבוצתי, למעט הלוואות לדיור לגביהן חושב

 FAS 5: Accounting forהבנקים ספציפית מזערית לפי עומק הפיגור, מחושבת בהתאם לכללים שנקבעו בתקן חשבונאות אמריקאי 

Contingencies  להלן)- "FAS5 ,("פי ענפי הפסדי העבר ל שיעור על מבוססת הנוסחה .בהתבסס על הנחיות המפורטות בהוראות הדיווח לציבור

שיעורי הפסדי העבר המייצגים מחיקות חשבונאיות  .שנים שהסתיימו במועד הדיווח 5בטווח של משק, ובחלוקה לאשראי בעייתי ולא בעייתי, 

  ) או שיעורי ההפרשה ביחס ליתרה ממוצעת של החובות.2011בינואר  1נטו שנרשמו בפועל בשנים אלו (החל מיום 

שיעורי הפסד  לממוצעבנוסף ר מהווה ממוצע של שיעורי הפסדי העבר בטווח השנים כאמור לעיל. הבנק משתמש בשיעור ההפסדים אש

 מתחשב הבנק גם בנתונים נוספיםבקשר לאשראי לציבור , לצורך קביעת שיעור ההפרשה הנאות לעיל היסטוריים בענפי משק שונים כאמור

נאים ענפיים, נתונים מקרו כלכליים והערכת איכות כללית של האשראי לענף לרבות מגמות בהיקפי האשראי בכל ענף ות ,(התאמות איכותיות)

  משק. 

פרסם המפקח על הבנקים חוזר לעדכון הוראות הדיווח לציבור בנושא הפרשה קבוצתית בגין אשראי לאנשים פרטיים.  2015בינואר  19ביום 

(שיעור הפסדי האשראי יחושב לכל ענף משק על פי  אחריםההפרשה הקבוצתית בענפי משק בנוסף, הוראה זאת כוללת הנחיות לחישוב 

  הפסדי העבר בטווח של חמש שנים).
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נדרש הבנק כי שיעור ההתאמות האיכותיות למעט סיכון אשראי הנובע מחייבים בגין כרטיסי אשראי בנקאיים ללא חיוב ריבית, כמו כן, 

מיתרת האשראי הצרכני שאינו פגום. יישום ההנחיות בחוזר  0.75%-להפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי בגין אשראי צרכני, לא יפחת מ

  יבוצעו בדרך של מכאן ולהבא.

בהתאם לדרישות החוזר, ביצע הבנק התאמה להפרשה הקבוצתית בגין אשראי לאנשים פרטיים, והוא נערך לפיתוח ויישום מתודולוגיית חישוב 

דרש בהוראות. סך הכל, תוספת ההתאמה האיכותית של ההפרשה ההפרשה הקבוצתית המביאה בחשבון מקדם התאמה איכותי כנ

מיליוני  54-, הסתכמה בכ2014הקבוצתית בגין אשראי לאנשים פרטיים שנזקפה לסעיף הוצאות בגין הפסדי אשראי בדוחות הכספיים לשנת 

 0.75%איכותית בבנק בשיעור של שקלים חדשים, לפני מס. לאחר תוספת ההתאמה האיכותית כנדרש על פי ההוראות, מסתכמת ההתאמה ה

  .)2015בינואר  19(בהתאם לתנאים המיוחדים שנקבעו בחוזר המפקח מיום  0.5%ובבנק יהב בשיעור של 

ונוספת, אולם ממשיך לחשב את ההפרשה  כללית הפרשה הבנק לא שומר 2011בינואר  1שעה, החל מיום  בהתאם להנחיות שנקבעו בהוראת

  .והנוספת הכללית ההפרשה מסכום לא יפחת דיווח תקופת כל בתום הקבוצתית ההפרשה סכום המקר בכל הנוספת ובודק כי

 ההפרשה שיעורי הפיגור, באופן שבו בעומק הבנקים, בהתחשב על המפקח נוסחה שקבע לפי מחושבת לדיור הלוואות בגין מזערית הפרשה

, חובות 314ס לתוקף תיקון לנספח להוראת ניהול בנקאי תקין מספר הפיגור. במועד תחילת יישום ההוראה החדשה, נכנ ככל שמעמיק גדלים

בעייתיים בהלוואות לדיור בבנק למשכנתאות, המרחיב את תחולת חישוב ההפרשה לפי נוסחת עומק הפיגור לכלל ההלוואות לדיור, למעט 

  הלוואות שאינן נפרעות בתשלומים תקופתיים והלוואות המממנות פעילות בעלת אופי עסקי. 

, "עדכון הנחיות 2013במרץ  21מיום  המפקח על הבנקים , כמפורט במכתב329ניהול בנקאי תקין מספר כמו כן, הבנק מיישם את הוראות 

  בנושא נדל"ן לדיור".

 בהתאם להוראות, עודכנו ההנחיות בנושא חישוב ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי בגין הלוואות לדיור כמפורט להלן.

המפקח על הבנקים, נדרש הבנק לבחון, ובהתאם לצורך לעדכן את השיטה לקביעת ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי בהתאם להוראות 

. כמו כן, נדרש הבנק, החל ובגין הלוואות לדיור. בבחינת השיטה יש להתחשב במכלול הגורמים המשפיעים על סיכויי הגבייה של הלוואות אל

 0.35%יתרת ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי בשל הלוואות לדיור לא תפחת משיעור של , לוודא כי 2013מהרבעון השני של שנת 

  מיתרת הלוואות אלו (לא כולל הלוואות לדיור אשר בשלן קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור או הפרשה פרטנית).

נגזרת מהגידול בהיקף מתן האשראי עד ליישום ההוראות החדשות כאמור לעיל, חושבה יתרת ההפרשה הקבוצתית בגין הלוואות לדיור כ

  השוטף, בהשוואה לעבר.

, שנכללה בדוחות הכספיים לשנת 0.35%ההתאמה הראשונית של ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי בגין הלוואות לדיור לשיעור של 

  מיליוני שקלים חדשים לפני מס, ומעודכנת בהתאם, באופן שוטף. 191-הסתכמה לכ 2013

. על פי ההוראות, כל הנגזרים ASC 820- ו ASC 815הקודיפיקציה של תקני חשבונאות אמריקאים ופלים ומוצגים על פי מט מכשירים נגזרים

מגדיר מהו שווי הוגן, וקובע מסגרת עבודה עקבית למדידת שווי הוגן על ידי הגדרת  )ASC 820)FAS 157  מוצגים במאזן על פי השווי ההוגן.

  רמות: 3- וי הוגן. המדרג שנקבע מחלק את המכשירים הנמדדים בשווי הוגן לטכניקות הערכה וקביעת מדרג שו

  שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש במחירים מצוטטים למכשירים זהים, בשוק פעיל אשר לבנק יכולת לגשת אליו  במועד המדידה. -  1רמה 

 2. נתוני רמה 1ים, שאינם מחירים מצוטטים כאמור ברמה שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים נצפים, ישירים או בלתי ישיר - 2רמה 

ני כוללים נתוני שוק מצוטטים בשווקים פעילים, או בשווקים שאינם פעילים, במידה שגורם זה קיים, או נתונים הנגזרים או נתמכים על ידי נתו

  שוק נצפים, כאמור.

  שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם נצפים. - 3רמה 

בנק בוחן האם שוק בו נסחרים מכשירים פיננסיים הינו פעיל, בהתבסס על הפרמטרים הבאים: היקף וכמות העסקאות המתבצעות בשוק, ה

  המרווח הקיים בין מחיר קניה לבין מחיר מכירה, ומידת ההתאמה בין מחירים של עסקאות דומות באותו שוק.
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) בהערכת השווי ההוגן של חוב, לרבות מכשירים נגזרים, אשר נמדדים nonperformance riskעל פי התקן, יש לשקף את הסיכון לאי ביצוע (

בשווי הוגן. הבנק מעריך את סיכון האשראי במכשירים נגזרים באמצעות מודל, המתבסס על אינדיקציות לאיכות האשראי של הצד הנגדי, 

ממחירים של נגזרי אשראי שהבסיס שלהם הוא איכות האשראי של הנגזרות ממחירים של מכשירי חוב של הצד הנגדי הנסחרים בשוק פעיל ו

הצד הנגדי. בהיעדר אינדיקציות כאמור, הבנק מחשב את ההתאמות בהתבסס על דירוגים פנימיים. הבנק בוחן את מהותיות רכיב סיכון 

  האשראי ביחס לשווי ההוגן בכללותו, כחלק מבחינת הסיווג של המכשיר לרמות השווי ההוגן.

מדידת שווי הוגן של מכשיר נגזר, כאשר לא קיימים לגביו מחירים מצוטטים, ביטחונות נזילים או הסכמי קיזוז  ,ם להנחיות בנק ישראלבהתא

איגרות חוב סחירות של  CDSהמבטיחים באופן מספק את איכות האשראי של הנגזר ואין נתוני שוק על איכות האשראי של הצד הנגדי (כגון, 

  .3ב למדידת שווי הוגן ברמה ), תחשהצד הנגדי

לדוחות הכספיים. לפירוט הנגזרים הנמדדים לפי שווי הוגן, בהתאם לרמות השונות של שווי הוגן, ראה  י"ט 1לפרטים נוספים, ראה ביאור 

  לדוחות הכספיים. 20ביאור 

ניירות  דיווח לציבור של המפקח על הבנקים.בתיק למסחר ובתיק הזמין למכירה מוצגים על פי שווים ההוגן, בהתאם להוראות ה ניירות ערך

שוויים ההוגן של ניירות הערך נקבע על פי מחירי שוק מצוטטים בשווקים   ערך שסווגו לתיק המוחזק לפדיון נמדדים בשיטת העלות המופחתת.

ע מוכרות כגון בלומברג, או ציטוטים פעילים של ניירות הערך או של ניירות ערך דומים בתנאיהם, דהיינו שערי בורסה, ציטוטים ממערכות מיד

מברוקרים המקובלים על הבנק. הבנק משתמש במודלים פנימיים לצורך בחינת השווי ההוגן של מכשירים פיננסים שלגביהם לא קיים שער 

ך תיקוף, על ידי בורסה, ואינו מסתמך בצורה בלעדית על מחירים המתקבלים מצדדים נגדיים או מחברות מצטטות. לחישוב השווי ההוגן נער

  אגף בקרת סיכונים בבנק, שאינו לוקח חלק בתהליך חישוב השווי ההוגן, ובעזרת יועץ מקצועי חיצוני המתמחה במודלים לחישוב שווי הוגן של 

סקירה מכשירים פיננסיים. התיקוף מתבצע באמצעות בחינת ההנחות והפרמטרים של המודל; בחינת המתודולוגיה של המודל ואופן יישומה; ו

  בלתי תלויה של המודל תוך השוואה למודלים אחרים, ככל שניתן.

  לדוחות הכספיים. 20הנמדדים לפי שווי הוגן, בהתאם לרמות השונות של שווי הוגן, ראה ביאור ניירות ערך לפירוט 

מני במספר השקעות בניירות ערך, בעלות נכללו אומדנים קריטיים ביחס לירידת ערך שאינה בעלת אופי ז 2014בדצמבר  31בדוחות הכספיים ליום 

היקף ירידת הערך שהוכרה כירידה שאינה בעלת אופי זמני, מסתכם  שקלים חדשים).מיליוני  152- מיליוני דולר (כ 39- כהשקעה מקורית כוללת של 

על אמור, חושב שוויין ההוגן של ההשקעות לצורך אמידת ירידת הערך כ שקלים חדשים). מיליוני  148- דולר (כמיליוני  38- בכ 2014בדצמבר  31ליום 

 סמך מחירי שוק המצוטטים בשוק העיקרי. בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו, בוחן הבנק מידי תקופה האם ירידה שחלה בשווים ההוגן

יננה בעלת אופי זמני, בעיקר לאור . הונח כי הירידה בשווי לעומת סטית ההשקעה המקורית אשל הניירות האמורים היא בעלת אופי אחר מזמני

השיעור המהותי של הירידה, לאור הזמן הממושך בו לא חלה עלייה בשווי המצוטט, ולאור השחיקה ב"כריות ההגנה" של ההשקעות. שווי השקעות 

  מיליוני שקלים חדשים). 4- מיליון דולר (כ 1- עומד על כ 2014בדצמבר  31אלו בדוחות הכספיים ליום 

ות בפועל עשוי להתברר בעתיד כשונה מהותית מהאומדן האמור. היקף ההשפעה על הדוחות הכספיים בעתיד עשוי לנוע בין שווי ההשקע

- מיליוני שקלים חדשים), אם יתברר כי שווי ההשקעות ימשיך לקטון, לבין רישום הכנסה בסך כ 4-מיליון דולר (כ 1-רישום הוצאה נוספת בסך כ

  ליוני שקלים חדשים), אם יתברר כי מלוא ירידת הערך הינה זמנית.מי 148-כמיליוני דולר ( 38

הבנק קבע הליך תיקוף לשווי ההוגן של מכשירים הנמדדים בדוחות הכספיים לפי שווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה, באחריות האגף לבקרת 

בתהליך זה ושל המודלים המשמשים לחישוב. הליך  סיכונים. הליך התיקוף כולל בחינה של תהליך קביעת השווי ההוגן, של ההנחות הנכללות

  התיקוף מתייחס הן לשווי ההוגן הטהור, המחושב לפי תנאי השוק הרלוונטי על פי התקינה, והן לרכיב סיכון האשראי הכלול בשווי ההוגן.

ו על ידי המפקח על הבנקים. המודלים מחושבות על פי מודלים אקטואריים, בהתבסס על שיעורי היוון שנקבע התחייבויות בגין זכויות עובדים

האקטואריים כוללים הנחות לגבי לוחות תמותה, שיעורי נכות, שיעורי עזיבה ושיעורי עליית שכר. שינוי בכל אחד מהפרמטרים יביא לשינוי 

גבי עובדים שפרשו ובחרו בגובה התחייבות הבנק בגין זכויות עובדים. בהתאם להוראת המפקח על הבנקים שיעור ההיוון בחישוב האקטוארי ל

  . 4%בפנסיה הינו 
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הפרשה בגין (כולל שקלים חדשים. מיליוני  779-בגין זכויות עובדים המחושבות על פי מודל אקטוארי, מסתכם בכ הקבוצההיקף התחייבויות 

  ).פרישת עובדים בתנאים מועדפים

יות אשר שימשו בסיס לאומדן האקטוארי, במועד המעבר (במיליוני להלן ניתוח רגישות סך ההפרשה לזכויות עובדים לשינויים בהנחות העיקר

  שקלים חדשים):

  

  עליה של

בשיעור  0.25%

  ריבית ההיוון

  בשיעור  1%שינוי של

  העליה השנתי של השכר

  בשיעור  5%שינוי של 

  העזיבה לפני גיל פרישה

בשיעור ההטבה 10%שינוי של 

 הממוצע לפורש שמקבל הטבה

  ירידה  עליה  ירידה  העלי  ירידה  עליה

  )3(  3  )10(  10  )22(  26  )6(  עתודה לפיצויים

  -  -  -  - - -  )4(  פנסיה תקציבית

 - -  -  -  - -  )2(  מענקים
         

ראה , 2015בינואר  1ליום  ,וההשפעה הצפויה על ההון של הבנק ארצות הברית בנושא זכויות עובדיםללי החשבונאות בלפרטים בדבר אימוץ כ

  לדוחות הכספיים. 1.זכ" 1ביאור 

נאמד על  שערכן, למנהל הכללי ולמנהלי הבנקהדוחות הכספיים כוללים את ערך ההטבה של תכנית אופציות  עסקאות תשלום מבוסס מניות

בסס על ומודל מונטה קרלו בהת הבינומילרבות מודל בלאק ושולס, המודל  לפי מודלים מקובליםדעת של יועץ חיצוני מומחה לתחום, -ידי חוות

ביחס למועד המימוש הצפוי של האופציות ולסטיית התקן של שער מניית הבנק. שינויים בשער מניית הבנק, בסטיית שונות בעיקר  תהנחו

  התקן של השער ובגורמים אחרים עשויים להשפיע על שוויה הכלכלי של ההטבה.

א לדוחות 16לפרטים, ראה גם ביאור  ת הפחתה מואצת.בשיטהאופציות, ערך ההטבה נפרס בספרי הבנק על פני תקופת ההבשלה של 

  הכספיים.

שווי ההטבה בפועל בעת מימוש האופציות, מוכר לבנק כהוצאה לצרכי מס, ומנגד חייב במס שכר. סך ההוצאה המוכרת לצרכי מס, שבגינה 

ת. הטבת מס בסכום שיעלה הסך האמור, ירשום הבנק הטבת מס בדוח רווח והפסד, לא יעלה על שווי ההטבה המקורי בעת הענקת האופציו

  תיזקף ישירות להון העצמי.

חלק מתכניות האופציות של הבנק כוללות מספר מנות, המבשילות במועדים שנקבעו. כמות כתבי האופציה שהניצעים יהיו זכאים לממש, 

, 14.5%ל הבנק, עד לשיעור תשואה שנתי של מהשיעור של תשואת הרווח הנקי מפעולות רגילות להון העצמי הממוצע שבעיקר בפועל, נגזרת 

 31נכון ליום בהתאם לנוסחת הזכאות למימוש שנקבעה בתכנית האופציות. , לדוחות הכספיים). א16ומפרמטרים אחרים (לפרטים ראה ביאור 

שנות התכנית. בפועל בכל אחת מ לפרמטריםהותאמו הכמויות של כתבי האופציה שכל ניצע יהיה רשאי לממש בהתאם  2014בדצמבר 

בדצמבר  31שווי ההטבה הכולל, הנפרס בדוחות הכספיים במסגרת הוצאות השכר, שיתרתו (שטרם הוכרה כהוצאות שכר) ליום בהתאם לכך, 

   .מיליוני שקלים חדשים 31-כמגיעה ל 2014

רית, ישפיעו על כמות האופציות לעומת ההערכה המקוכאמור,  או בפרמטרים האחריםההון בפועל  על בתשואהשינויים בהערכת ההנהלה, 

, או מיליוני שקלים חדשים 9-כן, לכל היותר, לבה הכולל כאמור לעיל, עשויה לקטושיוענקו, וכתוצאה מכך על הוצאות השכר. יתרת שווי ההט

  .מיליון שקלים חדשים 47- כל לופין לגדול, לכל היותרילח

פרשות נאותות לכיסוי נזקים אפשריים, במקום בו לדעת הנהלת הבנק, בדוחות הכספיים נכללו ה -הפרשות בגין תביעות משפטיות 

  ובהתבסס על חוות דעת של יועציה המשפטיים, נדרשה הפרשה. 
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  בהתאם להנחיות המפקח על הבנקים, סווגו התביעות בהתאם לתחומי ההסתברות להתממשות החשיפה לסיכון כמפורט להלן:

, נערכת הפרשה "פויה"צלהפסד בגין התביעה. בגין תביעות שסבירות התממשותן סווגה כ 70% ): הסתברות מעלProbableסיכון צפוי (  )1

  מתאימה בדוחות הכספיים.

תביעות שסבירות התממשותן סווגה להפסד בגין התביעה. ב 70%-ל 20%): הסתברות בין Reasonably Possibleסיכון אפשרי (  )2

מת בדוחות הכספיים, בהתאם לשיקול דעת הנהלת הבנק, ובהתבסס על חוות דעת , נערכת במקרים מסוימים הפרשה מסוי"אפשרית"כ

  יועציה המשפטיים.

, לא נערכת "קלושה"להפסד בגין התביעה. בגין תביעות שסבירות התממשותן סווגה כ 20%-): הסתברות נמוכה מRemoteסיכון קלוש (  )3

  הפרשה בדוחות הכספיים.

    .המיוחס לבעלי מניות הבנק מההון העצמי 1% -מהותיות, שסכומן (ללא ריבית והוצאות) גבוה מד' ניתן גילוי לתביעות  19בביאור 

אשר לדעת הנהלת הבנק המבוססת, בהתאם לעניין, על  יות שהסכום הנתבע בהן הוא מהותי,כמו כן, ניתן גילוי לבקשות לאישור תובענות ייצוג

 ולכן במועד עריכת הדוחות הכספיים להעריך את סיכוייהן,עציהם המשפטיים, לא ניתן דעת הנהלות החברות המאוחדות שלו ועל חוות דעת יו

  לא בוצעה בגינן הפרשה.

בהתאם להוראות המפקח על הבנקים, רשאי הבנק לקבוע לגבי תובענה ייצוגית כי לא ניתן להעריך את סיכויי ההתממשות של החשיפה 

הגשת התביעה, וכן במקרה של עיכוב הליכים על פי החלטת בית משפט. מעבר לכך,  לסיכון, בארבעת הדוחות הכספיים המתפרסמים לאחר

  חשיפה.הסיכויי התממשות  אתרק במקרים נדירים רשאי הבנק לקבוע כי לא ניתן להעריך 

, במידה . הפרשה לירידת ערךירידת ערך נכסים - IAS 36הבינלאומי נערכת בהתאם לתקן  הפרשה לירידת ערך נכסים שאינם פיננסיים

  , ומעודכנות על ידו בהתאם לצורך. או מעריך שווי ונדרשת, מבוססת על הערכות שווי הנערכות על ידי שמאי

ההכרה במסים נדחים הינה בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של נכסים והתחייבויות לצורך דיווח כספי לבין  -מיסים נדחים 

  ערכם לצרכי מסים.

דחים משקפת את השלכות המס שינבעו מהאופן בו הבנק צופה, בתום תקופת הדיווח, להשיב או לסלק את הערך בספרים המדידה של מסים נ

  של נכסים והתחייבויות.

המסים הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו, בהתבסס על החוקים שנחקקו או שנחקקו 

  אזן.למעשה לתאריך המ

 (more likely than not)נכסי מסים נדחים מוכרים בספרים בגין הפסדים מועברים, זיכויי מס והפרשים זמניים הניתנים לניכוי, כאשר צפוי 

  שבעתיד תהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל אותם. 

ליוני שקלים חדשים (ללא מיסים נדחים בגין ניירות ערך, מי 765-ככולל מיסים נדחים, נטו, בסכום של  2014בדצמבר  31ליום  המאוחדמאזן ה

 .מיליוני שקלים חדשים 21-בשיעור המס תגרום לירידה בהפרשה למיסים בסכום של כ 1%שאינם משפיעים על ההפרשה למיסים). עלייה של 

) שהפוזיציות יתקבלו על ידי רשויות more likely than notבמסים על ההכנסה מכיר הבנק בהשפעת פוזיציות מס רק אם צפוי (בגין אי ודאויות 

. שינויים בהכרה או במדידה 50%המס או בית המשפט. פוזיציות מס שמוכרות נמדדות לפי הסכום המקסימלי שסבירות התממשותו עולה על 

   באים לידי ביטוי בתקופה בה חלו שינויים בנסיבות אשר הובילו לשינוי בשיקול הדעת.
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  הכספייםהליך אישור הדוחות 
  

  

האורגן המופקד על בקרת העל בבנק הוא דירקטוריון הבנק. שמות חברי הדירקטוריון, מיומנותם החשבונאית והפיננסית וכשירותם המקצועית 

מפורטים בפרק הדירקטוריון להלן. בהליכי העריכה, הבקרה והאישור של הדוחות הכספיים מעורבים אורגנים נוספים ונושאי משרה כמפורט 

  .להלן

הדוחות הכספיים נערכים בבנק ביחידה מקצועית, בראשותו של החשבונאי הראשי, לפי הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו ובהתאם 

  למדיניות גילוי שקבע דירקטוריון הבנק.

בא לידיעתם כל במקביל לעריכת הדוחות הכספיים, ועל בסיס טיוטת הדוחות המועברת אליהם, מאשרים כל חברי ההנהלה, בחתימתם, שלא 

ת, פרט העשוי להעיד כי הנתונים והתיאור בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים ביחס לתחומי אחריותם כוללים מצג שגוי או חסר של עובדה מהותי

קוי שנקבעו על ידם בקרות אפקטיביות על מנת להבטיח שכל מידע מהותי שבתחום אחריותם מובא לידיעתם, וכן שכל חולשה מהותית או לי

משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתו של הבנק לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי בתחומים 

  רוט שמותיהם ותפקידיהם של חברי ההנהלה בבנק, ראה פרק חברי הנהלת הבנק להלן.ישבאחריותם, הובאו לידיעת הגורמים המתאימים. לפ

ים וחשיפות להפסדי אשראי הינו תהליך שיטתי, במסגרתו מרוכזות תוצאות הדיונים בתתי ועדות שונות המטפלות בחובות בעייתיתהליך ההפרשה 

 מנהל החטיבה ,(מנהל סיכוני האשראי) עדה משתתפים מנהל החטיבה העסקיתבראשות החשבונאי הראשי. בו אשראי של הבנק, בועדה

ונטים וגורמי אשראי מקצועיים נוספים. בועדה, מתקיים דיון פרטני ו, מנהלי הסקטורים הרלCRO)ים (הקמעונאית, מנהל החטיבה לבקרת סיכונ

בלקוחות מסווגים. תוצאות הדיון קובעות את הסיווג וההפרשה הנאותים ללקוח. בנוסף דנה הועדה בהפרשה הקבוצתית בגין ענפי המשק השונים. 

. כמו כן, פועלת בבנק ים ואת ההתאמות האיכותיות הנדרשות לשיעורי ההפרשה הקבוצתיתשיעורי ההפרשה הנצפתוצאות הדיון קובעות את 

ועדת הפרשות להפסדי אשראי בראשות המנהל הכללי. בועדה זו מתקיים דיון פרטני נוסף בסיווגים ובהפרשות של לקוחות גדולים, וכן, נקבעת 

(מנהל  כללי משתתפים מנהל החטיבה העסקיתת. בועדה בראשות המנהל הנאותות ההפרשה הכוללת להפסדי אשראי, לרבות הפרשות קבוצתיו

), היועץ CROמנהל החטיבה הקמעונאית, מנהל החטיבה הפיננסית, החשבונאי הראשי, מנהל החטיבה לבקרת סיכונים ( ,סיכוני האשראי)

חשבונאי הראשי ההפרשות הנדרשות בגין תביעות המשפטי הראשי וגורמי אשראי מקצועיים. כמו כן, נבחנות על ידי היועץ המשפטי הראשי וה

  שהוגשו כנגד הבנק.

נושאים עקרוניים הקשורים בגילוי הניתן בדוחות הכספיים, נדונים בועדת הגילוי בדוחות הכספיים (להלן: "ועדת הגילוי") בראשות המנהל 

מסגרת דיונים אלה נכללים נושאים בעלי השפעה הכללי, ובהשתתפות החשבונאי הראשי, היועץ המשפטי הראשי וחברי הנהלה נוספים. ב

משמעותית על הדוחות הכספיים, נושאים בעלי עניין לציבור, התפתחויות החייבות להיות מדווחות לציבור, שינויים מהותיים ביישום מדיניות 

נק לבין רואי החשבון המבקרים. כחלק חשבונאית, בקשות או דרישות של רשויות פיקוח ונושאים שלגביהם קיימים חילוקי דעות בין הנהלת הב

  מהצגת הנושאים בפני ועדת הגילוי מובאת גם התייחסותם המקצועית של רואי החשבון המבקרים. 

ועדת הביקורת של הדירקטוריון דנה וממליצה על אישור הדוחות הכספיים השנתיים והרבעוניים של הבנק (לפירוט שמותיהם של חברי ועדת 

  הם ראה פרק הדירקטוריון להלן). הביקורת וכשירויותי

ועדת הביקורת דנה בנאותות הגילוי בדוחות הכספיים ובבחינת הדוחות הכספיים, על מרכיביהם השונים, לרבות סיווגים והפרשות להפסדי 

  אשראי של חובות בעייתיים, טרם הבאתם לדיון ולאישור במליאת הדירקטוריון. 

דנים שנעשו בקשר עם הדוחות הכספיים; הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי; שלמות ועדת הביקורת בוחנת את ההערכות והאומ

ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים; המדיניות החשבונאית שאומצה והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים של התאגיד; הערכות השווי, 

  דוחות הכספיים. לרבות ההנחות והאומדנים שבבסיסן, שעליהם נסמכים נתונים ב

בישיבות ועדת הביקורת בהן נידונים הדוחות הכספיים משתתפים גם יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, החשבונאי הראשי, היועץ 

  והמבקר הפנימי הראשי מוזמנים לישיבות הועדה. CRO-המשפטי הראשי ורואי החשבון המבקרים. ה
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האמריקאי, מובא בפני ועדת  Sarbanes-Oxleyבחוק  404-ו 302מן של הנחיות סעיפים בהתאם להוראות המפקח על הבנקים באשר ליישו

הביקורת דיווח באשר לכל ליקוי משמעותי שאותר בתהליכי הגילוי או בבקרה הפנימית על דיווח כספי. לדיונים אלה מוזמנים גם המבקר 

  יים מוצג גם לדירקטוריון.ורואי החשבון המבקרים. כל דיווח על ליקויים משמעות CRO-הפנימי, ה

ככל הניתן, ועדת הביקורת מתכנסת פעמיים לדון בדוחות רבעוניים ושלוש פעמים לדון בדוחות שנתיים, כאשר הישיבה האחרונה מתקיימת, 

  לפחות מספר ימים לפני התכנסות מליאת הדירקטוריון לאישור הדוחות הכספיים.

דירקטוריון המלצותיה לעניין אישור הדוחות הכספיים יחד עם טיוטת הדוחות הכספיים, כך לאחר תום הדיונים בועדת הביקורת, מועברות ל

שהמסמכים יהיו בידי חברי הדירקטוריון לפחות שלושה ימי עסקים לפני הדיון בהם בדירקטוריון. במסגרת הדיון בדירקטוריון מוצגות על ידי 

ש ועדת הביקורת מביא בפני הדירקטוריון את המלצות ועדת הביקורת באשר החשבונאי הראשי התוצאות הכספיות וניתוח שלהן. יושב רא

לנושאים שנדונו בפניה ולאישור הדוחות הכספיים. בישיבת הדירקטוריון הדנה באישור הדוחות הכספיים משתתפים, מלבד חברי הדירקטוריון, 

ימי הראשי ורואי החשבון המבקרים, וכן משתתפים , המבקר הפנCRO-גם המנהל הכללי, החשבונאי הראשי, היועץ המשפטי הראשי, ה

  נוספים המוזמנים לדיון בהתאם לעניין. רואי החשבון המבקרים מציגים בדיון את התייחסותם.

בתום הדיון, מתקבלת החלטה בדבר אישור הדוחות הכספיים של הבנק, ובדבר הסמכת יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי והחשבונאי 

  ל הדוחות הכספיים.הראשי לחתום ע
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  דוח רואי החשבון המבקרים
  

  

כנגד  שהוגשו תביעות לדוחות הכספיים בדבר ב- .א11ד.19לאמור בביאור רואה החשבון המבקר הפנה את תשומת הלב בדוח המבקרים 

ית, הנוגעת לעסקי כן לחקירת משרד המשפטים בארצות הברו ,כתובענות ייצוגיות בהןלהכיר , ביניהן תביעות אשר הוגשו בקשות הבנק

 קבוצת הבנק עם לקוחותיה האמריקאים.

  

  

  בקרות ונהלים
  

  

האמריקאי, חתמו המנהל הכללי של  Sarbanes-Oxley Actבהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים המבוססות על 

הצהרה  - ונהלים לגבי הגילוי" (להלן  הבנק והחשבונאי הראשי, כל אחד בנפרד, על הצהרה המצורפת לדוחות הכספיים בנושא "בקרות

  על הגילוי). 

הצהרה על הגילוי כאמור, מתייחסת לבקרות ולנהלים אשר תוכננו להבטיח שמידע אשר נדרש הבנק לגלות בהתאם להוראות הדיווח 

בהתייחס לציבור של המפקח על הבנקים, נצבר, מעובד ומועבר להנהלת הבנק באופן המאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, 

לדרישות הגילוי. כן מתייחסת ההצהרה, לקביעתה של בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת לספק מידה סבירה של בטחון לגבי 

מהימנות הדיווח הכספי, ולכך שהדוחות הכספיים למטרות חיצוניות ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על 

  הבנקים והנחיותיו.

הבנק, בשיתוף עם המנהל הכללי והחשבונאי הראשי של הבנק, העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה את האפקטיביות של הנהלת 

הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק. על בסיס הערכה זו, המנהל הכללי של הבנק והחשבונאי הראשי הסיקו כי לתום תקופה זו, 

ם אפקטיביים כדי לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע שהבנק נדרש לגלות בדוח השנתי הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק הינ

  בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים ובמועד שנקבע בהוראות אלו.

באופן לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי, אשר השפיע  2014בדצמבר  31במהלך הרבעון המסתיים ביום 

  מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של הבנק על הדיווח הכספי.

 31החל מהדוחות הכספיים ליום  Sarbanes-Oxleyלחוק  404בהתאם להוראות המפקח על הבנקים באשר לאימוץ הוראות סעיף  

הנהלה לקביעתה ולקיומה של בקרה פנימית נאותה על , נכללות בדוח זה הצהרה בדבר אחריות הדירקטוריון וה2008בדצמבר 

הדיווח הכספי והערכה של ההנהלה בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי למועד הדוחות הכספיים. במקביל, נכללת 

חוות דעת של רואי החשבון המבקרים של הבנק בדבר נאותות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של הבנק בהתאם לתקנים 

  ).Public Company Accounting Oversight Board) PCAOB - הרלבנטיים של ה
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  הקוד האתי 
  

  

שקיפות מלאה הינה תנאי הכרחי לממשל תאגידי בכלל ולממשל תאגידי של ניהול סיכונים יעיל בפרט. מדיניות גילוי נאות של אירועים, 

טפים התומכים ומאפשרים לדירקטוריון הבנק לבצע את תפקידו. על מנת לבצע תהליכים תומכים ומבנה ארגוני הולם, יוצרים ממשקי עבודה שו

את האמור במקצועיות והקפדה, מעודד הארגון "תרבות בקרה פנימית". קרי, הדירקטוריון והנהלת הבנק מעודדים בקרב הארגון רמה גבוהה 

  של אתיקה ויושרה, אשר יונחלו באמצעים הבאים:

 טיחים העברת מסרים בדבר אתיקה, יושרה וחשיבות הבקרה הפנימית מהדירקטוריון ומההנהלה ערוצי תקשורת אפקטיביים המב

 הבכירה, לכל עובדי הבנק.

 .מתן דוגמה אישית של ההנהלה הבכירה 

 .קוד אתי כתוב, ותיעוד שכל העובדים קראו ואישרו 

 מנגנוני פיקוח שבאמצעותם ניתן לוודא עמידת העובדים בדרישות ובכללי ההתנהגות. 

 .מנגנוני עידוד לדווח על חשד לביצוע פעולות בלתי תקינות 

 .מנגנוני אכיפה כלפי מפרי כללי התנהגות 

מספר רב של עובדים ומנהלים בבנק. אין ספק כי רכישת חלק הקוד האתי של הבנק נכתב לאחר למעלה משנה של מפגשים וישיבות, שבהם נטלו 

הייתה מקצרת את התהליך, אך הייתה חוטאת למטרתו העיקרית של הקוד: מתן ביטוי אותנטי  קוד אתי מן המוכן ממומחים חיצוניים לאתיקה,

  ומדויק ל"רוח" הבנק ולתרבות הארגונית השוררת בו, כפי שהיא משתקפת בעיניהם של עובדיו ומנהליו.

את הקרקע לשילוב הקוד בפעילות תהליך כתיבת הקוד, שהתבסס על ניתוח אירועים שעלו מהשטח, ופעילות ההטמעה של ערכיו, הכשירו 

  היומיומית כדרך חיים, והסתייעות בערכיו להתמודדות עם סוגיות ודילמות העולות בשגרת העבודה. 

  אישר דירקטוריון הבנק את ערכי הקוד האתי המחייב את הארגון בכלל וכל אחד מעובדיו ומנהליו בפרט. 2008בנובמבר  24ביום 

שא האתי יהיה תדיר וישמור על רמה גבוהה של אקטואליות, הוקמה בבנק ועדת אתיקה בראשות מזכירת על מנת להבטיח כי העיסוק בנו

, 2009הבנק. הועדה כוללת את נציגי יחידות המטה והסניפים. הועדה מלווה את תהליך ההטמעה של הקוד האתי, אשר בוצע במהלך שנת 

וד האתי, שבסיומן חתם כל אחד מהעובדים והמנהלים על הקוד האתי. עם סיום ובמסגרתו עברו כל עובדי הבנק ומנהליו סדנאות להטמעת הק

מהלך ההטמעה פורסם הקוד האתי באתר האינטרנט של הבנק. ועדת האתיקה מתכנסת אחת לחודש וממשיכה במהלך הטמעת הקוד באופן 

  ך הטמעת הקוד האתי.שוטף, על ידי פרסום דילמות לעובדי הבנק, דיון בדילמות העולות מהשטח, ובחינת תהלי

הוקם פורטל ייעודי לנושא הקוד האתי באינטראנט הכולל, בין היתר, דיווחים מישיבות הועדה, דילמות ומאמרים מקצועיים  2010במהלך שנת 

בנושא , בנוסף לפעילות השוטפת, התקיים כנס מנהלים 2012הפורטל מהווה ערוץ דיווח נוסף לדילמות אתיות. בנוסף, במהלך שנת  בנושא.

הבנק לקשר בין התכנית המנהל הכללי של שיפור ופיתוח מיומנויות להתמודדות עם דילמות אתיות מורכבות. בפתיחת הכנס התייחס 

האסטרטגית של הבנק לערכי הקוד האתי. בנוסף, התקיים כנס אתיקה בחטיבה הפיננסית, בהשתתפות מנהלי השלוחות בחוץ לארץ, וזאת 

  בשלוחות עצמן. בהמשך להדרכות שהתקיימו

 המשיכו יחידות הבנק בהטמעת הקוד האתי, תוך שימוש במגוון כלים, בהתאם לתכנית העבודה. 2013במהלך שנת 
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  מהלך לבחינת אפקטיביות הטמעת הקוד ביחידות הבנק. 2013לאחר חמש שנים של פעילות בנושא הקוד האתי בבנק, החל בשנת 

  התהליך כלל הפעלת שני אמצעים:

 יקוד שנערכו עם עובדי הבנק.קבוצות מ  

 .ביצוע סקר, הכולל מספר שאלות, שנועדו לבחון את עמדת המשיבים, בנוגע להצלחת הטמעת הקוד  

 עובדי הבנק (עם/ללא כפיפים, מטה וסניפים). 400-לסקר ענה מדגם של למעלה מ

ם, וזאת במטרה לחזק את מעמדם של המנהלים הכשרה למנהלים ביחידות המטה בדרגי ביניים ומנהלי סניפיהתקיימה  2014במהלך שנת 

  כמובילי האתיקה ביחידותיהם ולהקנות כלים להתמודדות עם סוגיות אתיות. 

הדרכת המנהלים בוצעה בהנחית חברי ועדת האתיקה ובמהלכה הוצגו סקירת אבני הדרך בהתפתחות הקוד האתי בבנק וניתוח דילמה אתית 

 .י מודל שבעת הצעדיםל פע

  .של הסדנה הוקדש לתרגול חווייתי של דיון בדילמה אתיתהחלק השני 

ייחשפו יחידות הבנק  היחידות שבאמצעות תחוצלראשונה "יום אתיקה שנתי", פעילות תקיים צפוי לה 2015במסגרת תכנית העבודה לשנת 

  השונות לסוגיות אתיות איתן מתמודדות יחידות אחרות בבנק.

  התקדמות התהליך של הטמעת הקוד האתי בקרב עובדי הבנק. לאמוד את  על מנתוד, ויבצע סקר נוסף, ימשיך הבנק לבצע קבוצות מיק כמו כן,
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  חברי הנהלת הבנק

  
  

  :םיה, תוארם ותפקיד2014בדצמבר  31להלן רשימת חברי פורום הנהלת הבנק ליום 

   מנהל כללי  אלדד פרשר

  חשבונאי ראשיי וחשבונאות ודיווח כספ חטיבתמנהל  סגן מנהל כללי  מנחם אביב 

  מנהל החטיבה הקמעונאית  סגן מנהל כללי   ישראל אנגל

  ומנהלת טכנולוגיית המידע  מנהלת חטיבת הטכנולוגיה של מזרחי טפחות בע"מ    אילה חכים 

 Chief Financial Officer (CFO)מנהל החטיבה הפיננסית, סגן מנהל כללי  משה לארי

  נכסי לקוחותותפעול  ,בה לתכנוןמנהל החטי סגן מנהל כללי  ניסן לוי

  מנהל החטיבה לבנקאות עסקית סגן מנהל כללי  אופיר מורד

 מנהלת חטיבת שיווק, פרסום ופיתוח עסקים סגן מנהל כללי דינה נבות

   Chief Risk Officer (CRO) ,לבקרת סיכוניםמנהל החטיבה סגן מנהל כללי   דורון קלאוזנר

  מנהלת חטיבת משאבי אנוש ומינהל לליסגן מנהל כ  ריטה רובינשטיין 

   

  מבקרת פנימית ראשית, מנהלת חטיבת הביקורת הפנימית   גלית ויזר

  יועץ משפטי ראשי, מנהל החטיבה המשפטית    )1( ד"ר שמעון וייס

  מזכיר הבנק   מאיה פלר

  דובר הבנק   בני שוקרון

  

  
 2015בינואר  1החטיבה המשפטית בשל פרישתו לגמלאות. ביום משפטי הראשי של הבנק וכמנהל עץ החדל ד"ר שמעון וייס לכהן כיו 2014בדצמבר  31ביום  )1(

  החלה עורכת דין רחלי פרידמן לכהן כיועצת המשפטית הראשית של הבנק וכמנהלת החטיבה המשפטית.
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  נושאי משרה בכירה
  

  

  להלן פרטים לגבי נושאי משרה בכירה שאינם דירקטורים של הבנק:

  

   אלדד פרשר

  ) בתפקיד המנהל הכללי של הבנק 16.8.2013( 3.11.2004  תאריך תחילת כהונה 

  מנהל כללי  תואר

  התפקיד שממלא בתאגיד הבנקאי

  בתהתפקיד שממלא בחברה 

  מנהל כללי

  יושב ראש בנק המזרחי שוויץ

  בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר

  או של בעל עניין בתאגיד הבנקאי

  

  לא

האוניברסיטה העברית בירושלים, תואר שני   -שון במנהל עסקים תואר רא  השכלה

  האוניברסיטה העברית בירושלים -במינהל עסקים

  ומנהל סיכוני השוק, בבנק מזרחי טפחות בע"מ CFO - מנהל החטיבה הפיננסית  שנים אחרונות) 5ניסיון עסקי (במהלך 
  

  
  

   מנחם אביב

  13.4.2005  תאריך תחילת כהונה 

  סגן מנהל כללי  תואר

  התפקיד שממלא בתאגיד הבנקאי, בחברה

  בת/קשורה, או בבעל עניין בתאגיד

  מנהל חטיבת חשבונאות ודיווח כספי, חשבונאי ראשי

  דירקטור בחברת מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ

  בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר

  או של בעל עניין בתאגיד הבנקאי

  

  לא

אביב, תואר שני במינהל -אוניברסיטת תל -ן בחשבונאות וכלכלה תואר ראשו  השכלה

  אביב, רואה חשבון -אוניברסיטת תל -) M.B.Aעסקים (

  חשבונאי ראשי של בנק מזרחי טפחות בע"מ  שנים אחרונות) 5(במהלך ניסיון עסקי 
  

  
  

   ישראל אנגל

  1.1.2005  תאריך תחילת כהונה 

  סגן מנהל כללי  תואר

  לא בתאגיד הבנקאי, בחברה התפקיד שממ

  בת/קשורה, או בבעל עניין בתאגיד

  מנהל החטיבה הקמעונאית

  )1("טפחות ביטוח"דירקטור בבנק יהב, דירקטור ב

  בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר

  או של בעל עניין בתאגיד הבנקאי

  

  לא

במנהל  אוניברסיטת בר אילן, תואר שני -תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות   השכלה

  אוניברסיטת בר אילן, רואה חשבון  -עסקים (מימון)

  בע"מ בנק מזרחי טפחות -מנהל החטיבה הקמעונאית   שנים אחרונות) 5(במהלך ניסיון עסקי 
  

 
  ) בע"מ1989טפחות סוכנות לביטוח ( –טפחות ביטוח  )1(



205 

  המשך -נושאי משרה בכירה 

  

  
   )1(גלית ויזר

  7.7.2011  תאריך תחילת כהונה 

  התפקיד שממלא בתאגיד הבנקאי, בחברה

  בת/קשורה, או בבעל עניין בתאגיד

  מבקרת פנימית ראשית; מנהלת חטיבת הביקורת הפנימית

מבקרת פנימית ראשית של בנק יהב; והחברות: "אתגר", "נאמנות", "מזרחי 

  .)2("טפחות ביטוח", "נציבים"טפחות הנפקות",

   בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר

  או של בעל עניין בתאגיד הבנקאי

  

  לא

ובכלכלה (האוניברסיטה העברית) ובעלת תואר  תואר ראשון בחשבונאות בוגרת  השכלה

  , רואת חשבוןשני במנהל עסקים (האוניברסיטה העברית)

נק טפחות.סגנית המבקר הפנימי הראשי בבנק וקודם לכך מבקרת פנימית ראשית בב  שנים אחרונות) 5(במהלך ניסיון עסקי 
  

  
  

   )3(שמעון וייס

  2.10.1999  תאריך תחילת כהונה 

  התפקיד שממלא בתאגיד הבנקאי, בחברה

  בת/קשורה, או בבעל עניין בתאגיד

  יועץ משפטי ראשי

  מנהל הסיכונים המשפטיים

  בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר

  או של בעל עניין בתאגיד הבנקאי

  

  לא

  סיטה העברית בירושלים,האוניבר - LL.B  השכלה

LL.M - ,האוניברסיטה העברית בירושלים  

DR.JUR. - האוניברסיטה העברית בירושלים 

M.B.A - אוניברסיטת תל אביב  

  יועץ משפטי ראשי, בנק מזרחי טפחות בע"מ  שנים אחרונות) 5(במהלך ניסיון עסקי 
  

  
  בקרת הפנימית אינה בעלת עניין בתאגיד, אינה נושאת משרה, ואינה קרובה של אחד מאלה. , המ1999התשנ"ט  - (ב) לחוק החברות146בהתאם להוראות סעיף  )1(
  אתגר חברה לניהול תיקי השקעות מקבוצת מזרחי טפחות בע"מ.  -אתגר  )2(

 .מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ  -נאמנות   
  .מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ -מזרחי טפחות הנפקות 

  .ם וציוד בע"מנציבים נכסי –נציבים 
  .) בע"מ1989טפחות סוכנות לביטוח ( –טפחות ביטוח 

בינואר  1ביום  בשל פרישתו לגמלאות. המשפטיתחדל ד"ר שמעון וייס לכהן כיועץ המשפטי הראשי של הבנק וכמנהל החטיבה  2014בדצמבר  31ביום  )3(
  כמנהלת החטיבה המשפטית.החלה עורכת דין רחלי פרידמן לכהן כיועצת המשפטית הראשית של הבנק ו 2015
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  המשך -נושאי משרה בכירה 
  

  

   אילה חכים 

  1.7.2013  תאריך תחילת כהונה 

  התפקיד שממלא בתאגיד הבנקאי, בחברה

  בת/קשורה, או בבעל עניין בתאגיד

   מנהלת חטיבת הטכנולוגיה של מזרחי טפחות בע"מ, ומנהלת טכנולוגיית

  המידע של הבנק

  ה בכירה אחר בן משפחה של נושא משר

  או של בעל עניין בתאגיד הבנקאי

  

  לא

 בר אילן ברסיטת אוני - תואר ראשון כלכלה ומדעי המדינה  השכלה

  בר אילן  ברסיטתאוני -מנהל עסקים  - תואר שני

  אלוף, מפקדת יחידת לוט"ם בחיל התקשוב - תת  שנים אחרונות) 5(במהלך ניסיון עסקי 
  

  
  

   משה לארי

  בתפקידו הנוכחי)  16.8.2013( 8.11.2009  כהונה תאריך תחילת 

  סגן מנהל כללי  תואר

  התפקיד שממלא בתאגיד הבנקאי, בחברה

  בת/קשורה, או בבעל עניין בתאגיד

  ומנהל סיכוני השוק CFO -מנהל החטיבה הפיננסית 

  יו"ר מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ, דירקטור בבנק יהב

  רה אחר בן משפחה של נושא משרה בכי

  או של בעל עניין בתאגיד הבנקאי

  

  לא

האוניברסיטה העברית בירושלים, תואר שני  -תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות   השכלה

  אביב, רואה חשבון-אוניברסיטת תל -במנהל עסקים

  ממנהל החטיבה לתכנון תפעול ונכסי לקוחות בבנק מזרחי טפחות בע"  שנים אחרונות) 5ניסיון עסקי (במהלך 
  

  

  

  ניסן לוי

 2.2.2014 תאריך תחילת כהונה 

 סגן מנהל כללי תואר

  התפקיד שממלא בתאגיד הבנקאי, בחברה 

 בת/קשורה, או בבעל עניין בתאגיד

  מנהל החטיבה לתכנון, תפעול ונכסי לקוחות 

 , יו"ר מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ)1("טפחות ביטוח" יו"ר

  כירה אחר בן משפחה של נושא משרה ב

 לא או של בעל עניין בתאגיד הבנקאי

האוניברסיטה העברית בירושלים, תואר שני  -תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות  השכלה

  רואה חשבון האוניברסיטה העברית בירושלים, –במנהל עסקים 

  מנהל החטיבה הפיננסית, בבנק ירושלים בע"מ שנים אחרונות) 5ניסיון עסקי (במהלך 

 בע"מ , בבנק ירושליםCROבת הסיכונים ומנהל סיכונים ראשי מנהל חטי

  
  ) בע"מ1989טפחות סוכנות לביטוח ( –טפחות ביטוח  )1(
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 אופיר מורד 

 1.1.2014 תאריך תחילת כהונה 

 סגן מנהל כללי תואר

  התפקיד שממלא בתאגיד הבנקאי, בחברה
 יין בתאגידבת/קשורה, או בבעל ענ

 מנהל החטיבה לבנקאות עסקית ומנהל סיכוני אשראי

  בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר
 לא או של בעל עניין בתאגיד הבנקאי

 עסקים, תואר שני בהנדסת תעשיה וניהול. ומנהלתואר ראשון בכלכלה השכלה

 בע"מת בבנק מזרחי טפחות סגן מנהל החטיבה לבנקאות עסקי שנים אחרונות) 5ניסיון עסקי (במהלך 

  
 

 דינה נבות

 1.4.2012 תאריך תחילת כהונה 

 סגן מנהל כללי תואר

  התפקיד שממלא בתאגיד הבנקאי, בחברה

 בת/קשורה, או בבעל עניין בתאגיד

  

 מנהלת חטיבת שיווק, פרסום ופיתוח עסקים

  בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר

  קאיאו של בעל עניין בתאגיד הבנ

  

 לא

אוניברסיטת תל אביב, תואר שני בעיתונאות  -תואר ראשון בעבודה סוציאלית  השכלה

 -אוניברסיטת בר אילן, תואר שני בפסיכולוגיה חברתית וסוציולוגיה  -ותקשורת

 אוניברסיטת בר אילן

 פריגו ישראל -בקרליין  מערכות תקשורת, סמנכ"ל שיווק HOT-סמנכ"ל שיווק ב שנים אחרונות) 5(במהלך ניסיון עסקי 
  

  

  

   מאיה פלר

  20.4.1997  תאריך תחילת כהונה 

  התפקיד שממלא בתאגיד הבנקאי, בחברה

  מזכיר הבנק  בת/קשורה, או בבעל עניין בתאגיד

  בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר

  לא  או של בעל עניין בתאגיד הבנקאי

  ברסיטת תל אביבאוני -) מדעי הרוח  .B.Aתואר ראשון (  השכלה

  מזכיר בנק מזרחי טפחות בע"מ  שנים אחרונות) 5(במהלך ניסיון עסקי 
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   דורון קלאוזנר

   8.11.2009  תאריך תחילת כהונה                          

  סגן מנהל כללי  תואר

  התפקיד שממלא בתאגיד הבנקאי, בחברה

  CRO -לבקרת סיכונים מנהל החטיבה  עניין בתאגידבת/קשורה, או בבעל 

  בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר

  לא  או של בעל עניין בתאגיד הבנקאי

  אילן-אוניברסיטת בר -תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים   השכלה

  בע"מ בבנק מזרחי טפחות לבנקאות עסקיתמנהל החטיבה  שנים אחרונות) 5(במהלך ניסיון עסקי 
  

  

  

   ריטה רובינשטיין

  1.1.2007  תאריך תחילת כהונה 

  סגן מנהל כללי  תואר

  התפקיד שממלא בתאגיד הבנקאי, בחברה

  בת/קשורה, או בבעל עניין בתאגיד

  מנהלת חטיבת משאבי אנוש ומינהל

  בע"מ. וציודיו"ר מזרחי טפחות שירותי אבטחה בע"מ, יו"ר נציבים נכסים 

  בכירה אחר בן משפחה של נושא משרה 

  לא  או של בעל עניין בתאגיד הבנקאי

  האוניברסיטה העברית ירושלים,  -) במדעי החברה והרוח B.Aתואר ראשון (  השכלה

  אוניברסיטת בר אילן -) במדעי החברה והרוח M.Aתואר שני (

 "ממנהלת חטיבת משאבי אנוש ומינהל בבנק מזרחי טפחות בע  שנים אחרונות) 5(במהלך ניסיון עסקי 
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  2014שינויים שחלו במהלך שנת 

  נכנסו לתוקף המינויים הבאים: 2014בינואר  1ביום 

של הבנק. עד לאותו מועד כיהן מר דורון קלאוזנר כמנהל החטיבה  CRO- מר דורון קלאוזנר החל לכהן כמנהל החטיבה לבקרת סיכונים ו - 

  לבנקאות עסקית.

  אות עסקית.מר אופיר מורד החל לכהן כמנהל החטיבה לבנק -

  החל מר ניסן לוי לכהן כמנהל החטיבה לתכנון, תפעול ונכסי לקוחות. 2014 בפברואר 2ביום 

 יסיים את תפקידו בשל פרישתו 2014בדצמבר  31הודיע היועץ המשפטי הראשי של הבנק, ד"ר שמעון וייס, כי ביום  2014במאי  29ביום 

  ליועצת המשפטית הראשית של הבנק.  לגמלאות. הוחלט למנות את עורכת דין רחלי פרידמן

  . וכמנהל החטיבה המשפטית חדל ד"ר שמעון וייס לכהן כיועץ המשפטי הראשי של הבנק 2014בדצמבר  31ביום 

  .וכמנהלת החטיבה המשפטית החלה עורכת דין רחלי פרידמן לכהן כיועצת המשפטית הראשית של הבנק 2015 בינואר 1ביום 
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  משרה בכירה  לנושאי )1(פירוט תגמולים

  באלפי שקלים חדשים

  

  

      2014שנת

    )3(תגמולים בעבור שירותים  )2(פרטי מקבל התגמולים

  הלוואות שניתנו 

   )4(בתנאי הטבה

הלוואות

שניתנו 

בתנאים

 רגילים

 )16(מענקים  שכר   תפקיד  שם

הפרשות

 )5(סוציאליות

תשלום

מבוסס

  )6(מניות

  שווי

הטבות

  )7(נוספות

   סך הכל
  לפני

השלמת 
  עתודות

השלמת 

עתודות בגין 

הפרשות 

סוציאליות עקב 

שינויים בשכר 

 סך הכל בשנת החשבון
  יתרה ליום

31.12.2014

תקופה 

ממוצעת

לפירעון 

   (בשנים)

  משה

 )8( וידמן

יושב ראש 

 -  5.0 499 4,921 -  *4,921 143 - 807 *1,627 2,344 הדירקטוריון
         

 ד אלד

 40  - - 8,986 2,558  **6,428 147 1,543 **977 926**2,835 מנהל כללי)9( פרשר
         

 אופיר

 )10( מורד

 

 סגן מנהל כללי, 

מנהל החטיבה 

 208  2.1 764 5,551 2,296  3,255 88 724 902 430 1,111לבנקאות עסקית
         

  דינה

 )11( נבות

ל כללי,   סגן מנה

מנהלת חטיבת 

פרסום  שיווק,

 40  4.3 412 3,227 -  3,227 74 1,075 463 493 1,122 ופיתוח עסקים
         

משה

 )12( לארי

 

סגן מנהל כללי, 

מנהל החטיבה 

 69  13.3 1,029 3,103 -  3,103 83 947 427 515 1,131  הפיננסית
          

  
לא כולל מענק  2014סך הכל שכרו של מר משה וידמן לשנת  .2014שאושר בשנת  2013שקלים חדשים בגין שנת  אלפי 1,016כולל מענק בסך   *

  אלפי שקלים חדשים. 3,905- הסתכם ב 2013לשנת 
שכרו של מר אלדד   הכלסך  .2013שנת  בגין חדשים שקליםאלפי  98אלפי שקלים חדשים והפרשות סוציאליות בסך של  448כולל שכר בסך של   **

 אלפי 5,941- והשלמת עתודות עקב שינויים בשכר בשנת החשבון הסתכם ב 2013וסוציאליות בגין שנת  פרשי שכרלא כולל ה 2014פרשר לשנת 
  שקלים חדשים.
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  המשך -לנושאי משרה בכירה  )1(פירוט תגמולים
  באלפי שקלים חדשים

  

  

      2013שנת

  )2(מקבל התגמוליםפרטי

 

  )3(תגמולים בעבור שירותים

 

  

  הלוואות שניתנו 

  )4(בתנאי הטבה

הלוואות 

שניתנו 

בתנאים 

 רגילים

  תפקיד  שם

 

  )16(מענקים  שכר

הפרשות

  )5(סוציאליות

תשלום

מבוסס

  )6(מניות

שווי 

הטבות 

 )7(נוספות

 

 סך הכל
  יתרה ליום

31.12.2013 

תקופה 

ממוצעת 

לפירעון 

 (בשנים)

 

  

  משה

 69  5.0 1,849 4,526  123 - 1,917 - 2,486  יושב ראש הדירקטוריון )8(וידמן
          

אלדד

 11  1.0 40 1,882  93 274 384 - 1,131  מנהל כללי )9(פרשר
           

 אליעזר יונס

 98  - - 5,344  155 * 1,900 259 - 3,030  מנהל כללי לשעבר )13(
           

  דן

 )14( לובש

מנהל כללי של חברה בת

  יונייטד מזרחי  -

 -  - -  2,282  103 - 656 292 1,231  בנק (שוויץ) לימיטד
          

  דינה

 )11( נבות

סגן מנהל כללי,               

מנהלת חטיבת 

  שיווק,פרסום 

 36  7.5 758 2,247  71 733 336 - 1,107  ופיתוח עסקים
            

דורון

 )15(קלאוזנר

  סגן מנהל כללי, 

מנהל החטיבה לבנקאות

 36  1.0 22  2,101  83 557 341 - 1,120   עסקית
           

  

שנים וארבעה חודשים. האופציות יוענקו   5על פני  2008בנובמבר  30כולל פריסה לא לינארית של תכנית אופציות למנהל הכללי לשעבר שאושרה ביום   * 

  . התכנית נפרסת כמפורט להלן:2014עד  2010באפריל  בכל אחת מהשנים  1למנהל הכללי לשעבר בחמש מנות ביום 

שקלים בשנת  מיליון 6.4, 2010מיליון שקלים חדשים בשנת  10.4, 2009מיליון שקלים חדשים בשנת  14.3, 2008מיליון שקלים חדשים בשנת  1.2סך של   

  לדוחות הכספיים. 1א.16. לפרטים, ראה ביאור 2014מיליון שקלים בשנת  0.5- ו 2013מיליון שקלים בשנת  1.9, 2012מיליון שקלים בשנת  3.9, 2011
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  הערות:

  התגמולים במונחי עלות לבנק ואינם כוללים מס שכר.  )1(

  חזיקים בהון הבנק., ואינם מ100%מועסקים בהיקף משרה של  מקבלי התגמולים  )2(

  הסכומים נכללים בדוח רווח והפסד בסעיף משכורות והוצאות נלוות.  )3(

  ההטבה היא בתנאים שניתנו לכלל עובדי הבנק.  )4(

  כולל פיצויים, תגמולים, פנסיה, קרן השתלמות, מענק הסתגלות, חופשה וביטוח לאומי.  )5(

  א. לדוחות הכספיים.16נושאי משרה, ראה ביאור לפרטים בדבר תשלום מבוסס מניות למנהל הכללי ול  )6(

כולל הריבית המתייחסת להלוואות שניתנו בתנאי הטבה ביחס לתנאי השוק. לא קיימת הטבת ריבית בגין פיקדונות. בעסקאות בנקאיות   )7(

  אחרות, ההטבות חלות על כלל עובדי הבנק וסכומן אינו מהותי.

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות את התקשרות הבנק באשר לתנאי הכהונה וההעסקה  2013ביוני  17ביום  -מר משה וידמן   )8(

  ("תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון")של יושב ראש דירקטוריון הבנק. 

לתקופה  . הסכם ההעסקה הינו2012בדצמבר  1מר משה וידמן מכהן כיושב ראש דירקטוריון הבנק בהיקף של משרה מלאה, החל מיום   

. על אף האמור לעיל, יהא רשאי כל צד להודיע על 2015בנובמבר  30שנים מיום תחילת הכהונה בפועל והוא יבוא לידי סיום ביום  3של 

  ניתוק יחסי עבודה במועד כלשהו, גם לפני תום התקופה הקצובה, תוך מתן הודעה מוקדמת בת שלושה  חודשים לצד האחר.

אלפי שקלים חדשים, צמוד במלואו למדד המחירים לצרכן. כמו כן, זכאי היושב  180ראש לשכר חודשי בסך של בגין עבודתו זכאי היושב   

ראש למענק שנתי בגובה של עד תשע משכורות ולמענק נדחה נוסף עם סיום כהונתו בגובה של עד תשע משכורות נוספות. המענקים 

ית הבנק, יחס היעילות התפעולית של הבנק והערכת הדירקטוריון למילוי יחושבו בהתבסס על התשואה להון, התשואה השנתית של מני

  תפקידיו המיוחדים של יושב הראש בתחומים שנקבעו.

מהמשכורת להפרשות לתגמולים, פנסיה ופיצויים. כמו כן, יושב ראש  15.83%הבנק מעמיד לרשות יושב ראש הדירקטוריון תקציב של   

מהמשכורת. סכומים אלה מועברים לקרנות פנסיה/קופות  7.5%לקרן השתלמות בשיעור של הדירקטוריון זכאי להפרשות מעביד 

  גמל/קרנות השתלמות, על פי בחירת יושב ראש הדירקטוריון.

מסכום המשכורת האחרונה, כשהוא מוכפל במספר  150%-עם סיום עבודתו של יושב ראש הדירקטוריון, ישלם לו הבנק סכום השווה ל  

  מו כן, ישלם הבנק מענק הסתגלות אשר יעמוד על סך של שש משכורות חודשיות בתוספת הפרשות לתנאים סוציאליים.שנות עבודתו. כ

בנוסף לאמור, באם הסתיימה עבודתו של יושב ראש הדירקטוריון לפני תום התקופה הקצובה, ישולמו ליושב הראש סכומים נוספים   

  רטים בהסכם ההעסקה.כמפורט בהסכם ההעסקה, וזאת בכפוף לתנאים המפו

עם סיום עבודתו של יושב ראש הדירקטוריון ייתן הבנק מכתב לשחרור כל התשלומים שהפריש לתגמולים, פנסיה ופיצויים וזאת במקום   

  מלוא החבות בפיצויי פיטורין להם זכאי יושב ראש הדירקטוריון. כמו כן, הבנק ישחרר ליושב ראש הדירקטוריון את קרן ההשתלמות. 

 2013-01-044368, אסמכתא מספר 2013באפריל  24ר תנאי הכהונה וההעסקה של יושב ראש הדירקטוריון פורטו בדוח מיידי מיום ית  

איזכור זה מהווה הכללה על דרך הפניה של כל המידע (להלן: "הדוח המיידי בעניין תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון"). 

  .שפורט בדוח המיידי הנזכר לעיל

  להלן. 16ין המענקים, ראה פירוט בסעיף ילענ  

אישר דירקטוריון הבנק את מינויו של מר אלדד פרשר, למנהל הכללי של הבנק. מר פרשר החל  2013ביוני  17ביום  -מר אלדד פרשר   )9( 

קטוריון הבנק, לאחר אישר דיר 2014במאי  4ביום . 2013באוגוסט  16לכהן כמנהל הכללי של הבנק בהיקף של משרה מלאה, ביום 
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אושרו תנאי הכהונה  2014ביוני  10שהתקבל לכך אישורה של ועדת התגמול, את תנאי כהונתו והעסקתו של המנהל הכללי. ביום 

  וההעסקה באסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק. 

בנק ישראל, כאמור לעיל. מדיניות זו תנאי העסקת המנהל הכללי נקבעו בהתאם למדיניות התגמול של הבנק כפי שהותאמה להוראות   

  אושרה על ידי ועדת התגמול, דירקטוריון הבנק והאסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק.

, אסמכתא 2014במאי  4להלן תמצית תנאי הכהונה וההעסקה של המנהל הכללי, כפי שאלו פורטו בנספח ב' לדוח שפרסם הבנק מיום 

  "):בעניין תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל דוח המיידיה(להלן: " 2014-01-056838מספר 

הסכם ההעסקה הינו לתקופה בלתי קצובה, וכל צד רשאי לסיימה מכל סיבה שהיא, תוך מתן הודעה מוקדמת בת שלושה חדשים, לצד 

  האחר.

חירים לצרכן על בסיס המדד אלפי שקלים חדשים, צמוד במלואו למדד המ 185בגין עבודתו זכאי המנהל הכללי לשכר חודשי בסך של 

  , וכן לתנאים נילווים. 2013באוגוסט  16אשר היה ידוע ביום 

מהמשכורת להפרשות לתגמולים, פנסיה ופיצויים. כמו כן, הבנק מפריש עבור  15.83%הבנק מעמיד לרשות המנהל הכללי תקציב של 

  מהמשכורת.  7.5%המנהל הכללי לקרן השתלמות סכום בשיעור של 

מסכום  150%-ם עבודתו של המנהל הכללי, במועד כלשהו ומסיבה כלשהי, ישלם לו הבנק מענק פרישה בסכום השווה לעם סיו  

וכן ייתן הבנק מכתב לשחרור כל התשלומים שביצע לפי הסכם העבודה המשכורת האחרונה, כשהוא מוכפל במספר שנות עבודתו, 

דתו בבנק לפני מינויו כמנהל כללי. כמו כן, הבנק ישחרר למנהל הכללי את קרן האישי שנחתם בין הבנק למנהל הכללי, לגבי תקופת עבו

ישלם הבנק מענק הסתגלות כנגד אי תחרות אשר יעמוד על סך של שש משכורות חודשיות בתוספת הפרשות לתנאים  ההשתלמות וכן,

פים כמפורט בהסכם ההעסקה, וזאת בכפוף סוציאליים. בנוסף לאמור, עם סיום עבודתו של המנהל הכללי, ישולמו לו סכומים נוס

  לתנאים המפורטים בהסכם ההעסקה.

) חודשים מיום סיום כל תפקידיו ועבודתו בבנק מכל סיבה שהיא, לא יעסוק ולא יפעל 6המנהל הכללי התחייב כי במשך שישה (

  ר גוף כלשהו המתחרה בפעילות הבנק.במישרין או בעקיפין בתאגיד בנקאי אחר או למענו, ולא יעבוד כנושא משרה במסגרת או עבו

לפי הסכם ההעסקה, המנהל הכללי יהיה זכאי למענק כספי ולתגמול הוני, וזאת בהתאם למדיניות התגמול החלה בבנק מעת לעת, 

  בתמהיל ובתנאים שיאושרו.

. 2014-01-056838מספר  , אסמכתא2014במאי  4יתר תנאי הכהונה וההעסקה של המנהל הכללי פורטו בנספח ב' לדוח מיידי מיום 

  איזכור זה מהווה הכללה על דרך הפניה של כל המידע שפורט בדוח המיידי הנזכר לעיל.

  להלן. 16לענין המענקים, ראה פירוט בסעיף 

 לתקופה בלתי קצובה. משכורתו החודשית של 2014 בינואר 1פי הסכם העסקה אישי בתוקף מיום -מועסק בבנק על  -מר אופיר מורד   )10(

למענק הסתגלות של שש משכורות חודשיות, ללא תנאים  מורדצמודה למדד המחירים לצרכן. עם סיום העסקתו בבנק זכאי מר  מורדמר 

לכך שעם סיום העסקתו ישחרר הבנק את כל הסכומים שנצברו לזכותו בקופות השונות.  מורדנלווים כלשהם. כמו כן, יהיה זכאי מר 

למענק הסתגלות, ולשחרור הסכומים שנצברו לזכותו בקופות השונות, במקרה של סיום  מורדכאי מר למרות האמור לעיל, לא יהיה ז

עבודה בנסיבות חריגות, כמפורט בהסכם. כל אחד מהצדדים להסכם העסקה רשאי לסיים את ההתקשרות תוך מתן הודעה מוקדמת של 

  להלן. 16, ראה פירוט בסעיף שלושה חודשים ובכפוף לתנאים שנקבעו בהסכם העסקה. לענין המענקים

לתקופה בלתי קצובה. משכורתה החודשית של  2012במרץ  5פי הסכם העסקה אישי בתוקף מיום -מועסקת בבנק על -גב' דינה נבות   )11(

גב' נבות צמודה למדד המחירים לצרכן. עם סיום העסקתו בבנק זכאית גב' נבות למענק הסתגלות של שש משכורות חודשיות, ללא 

אים נלווים כלשהם. כמו כן, תהיה זכאית גב' נבות לכך שעם סיום העסקתה ישחרר הבנק את כל הסכומים שנצברו לזכותה בקופות תנ

השונות. למרות האמור לעיל, לא תהיה זכאית גב' נבות למענק הסתגלות, ולשחרור הסכומים שנצברו לזכותה בקופות השונות, במקרה 
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כמפורט בהסכם. כל אחד מהצדדים להסכם העסקה רשאי לסיים את ההתקשרות תוך מתן הודעה  של סיום עבודה בנסיבות חריגות,

  להלן. 16מוקדמת של שלושה חודשים ובכפוף לתנאים שנקבעו בהסכם העסקה. לענין המענקים, ראה פירוט בסעיף 

קופה בלתי קצובה. משכורתו החודשית של לת 2009בנובמבר  8פי הסכם העסקה אישי בתוקף מיום -מועסק בבנק על -מר לארי משה   )12(

מר לארי צמודה למדד המחירים לצרכן. עם סיום העסקתו בבנק זכאי מר לארי למענק הסתגלות של  שש משכורות חודשיות, ללא תנאים 

השונות.  נלווים כלשהם. כמו כן, יהיה זכאי מר לארי לכך שעם סיום העסקתו ישחרר הבנק את כל הסכומים שנצברו לזכותו בקופות

למרות האמור לעיל, לא יהיה זכאי מר לארי למענק הסתגלות, ולשחרור הסכומים שנצברו לזכותו בקופות השונות, במקרה של סיום 

עבודה בנסיבות חריגות, כמפורט בהסכם, כל אחד מהצדדים להסכם העסקה רשאי לסיים את ההתקשרות תוך מתן הודעה מוקדמת של 

  להלן. 16ים שנקבעו בהסכם העסקה. לענין המענקים, ראה פירוט בסעיף שלושה חודשים ובכפוף לתנא

  להלן. 16לעניין המענקים ראה פירוט בסעיף לדוחות הכספיים. . ו16לפרטים בדבר תנאי העסקתו של מר אליעזר יונס, ראה ביאור   )13(

  (להלן: חברת הבת). בשוויץ (.UMB Switzerland Ltd)מר דן לובש מועסק כמנהל כללי של חברת הבת   )14(

). כל אחד מהצדדים 2015באפריל  30שנים (עד ליום  4למר לובש הסכם העסקה אישי לתקופה קצובה של  2011במאי  1החל מיום   

רשאי לסיים את ההתקשרות תוך מתן הודעה מוקדמת של שישה חודשים. אם תחליט חברת הבת על סיום העסקתו  של מר לובש לפני 

סכם, בנסיבות שאינן חריגות כמפורט בהסכם, תשלם חברת הבת, שכר, מענקים ותשלומים אחרים, כמפורט התקופה הקצובה בה

  בהסכם, לתקופה של שלושה חודשים, מעבר לשישה חודשי הודעה מוקדמת כאמור לעיל.

ר שכר דירה במקום מגוריו שכרו של מר לובש נקבע על ידי חברת הבת ונקוב בפרנקים שוויצריים. בנוסף, זכאי מר לובש לתשלום עבו  

  להלן. 16בשוויץ. לענין המענקים ראה סעיף 

לתקופה בלתי קצובה. משכורתו החודשית  2009בנובמבר  8פי הסכם העסקה אישי בתוקף מיום -מועסק בבנק על -מר דורון קלאוזנר   )15(

ר למענק הסתגלות של שש משכורות חודשיות, של מר קלאוזנר צמודה למדד המחירים לצרכן. עם סיום העסקתו בבנק זכאי מר קלאוזנ

ללא תנאים נלווים כלשהם. כמו כן, יהיה זכאי מר קלאוזנר לכך שעם סיום העסקתו ישחרר הבנק את כל הסכומים שנצברו לזכותו בקופות 

פות השונות, במקרה השונות. למרות האמור לעיל, לא יהיה זכאי מר קלאוזנר למענק הסתגלות, ולשחרור הסכומים שנצברו לזכותו בקו

של סיום עבודה בנסיבות חריגות, כמפורט בהסכם. כל אחד מהצדדים להסכם העסקה רשאי לסיים את ההתקשרות תוך מתן הודעה 

  להלן. 16ן המענקים, ראה פירוט בסעיף ימוקדמת של שלושה חודשים ובכפוף לתנאים שנקבעו בהסכם העסקה. לעני

  מענקים  )16(

   2014מענק לשנת   .1

  ענק ליושב ראש הדירקטוריוןמ 1.1

משכורות,  9בהתאם לתנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון, זכאי יו"ר הדירקטוריון, בין היתר, למענק כספי שנתי בהיקף של עד 

וזאת בהתאם לנוסחת זכאות שאושרה במסגרת אישור תנאי הכהונה וההעסקה שלו ובכפוף לתנאי סף המתבססים על שיעור התשואה 

הון, יחס הלימות ההון הכולל ויחס הלימות הון הליבה של הבנק לשנת המענק. כמו כן, יו"ר הדירקטוריון יהיה זכאי למענק נוסף נדחה, ל

משכורות, בכפוף לתנאי סף המתבסס על שיעור התשואה  9, בהיקף של עד 2015בסמוך לאחר אישור הדוחות הכספיים של הבנק לשנת 

  למענק הנדחה, והכל כמפורט בנספח ב' לדוח המיידי בעניין אישור תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון. להון ועל פי נוסחת זכאות

   85%) יעדים כמותיים, כלל חברתיים, המהווים עד 3נוסחת הזכאות למענק השנתי, כפי שאושרה כאמור לעיל, מבוססת על שלושה (  

  ), יחס תשואת מניית הבנק לתשואת מדד 55%שמשקלו מתקרת המענק האפשרית מתקרת המענק האפשרית: שיעור התשואה להון ( 

מתקרת המענק האפשרית). כמו כן, כוללת נוסחת המענק השנתי רכיב  15%מניות הבנקים ויחס יעילות תפעולית (שמשקל כל אחד מהם 

 אלפי 1,016 בסך מענקהדירקטוריון קיבל יו"ר  2014בשנת .  מתקרת המענק האפשרית 15%של מענק בשיקול דעת, המהווה עד 
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לאחר שאושר על ידי האסיפה ₪) לפי א 246, אשר כולל את מלוא רכיב שיקול הדעת (בסך של 2013 שנת בגין חדשים שקלים

  , בהתאם לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון. 2014ביוני  10 הכללית של בעלי המניות ביום

רקטוריון, בהתאם למדדים הכמותיים בנוסחת הזכאות למענק השנתי, כמפורט בנספח ב' לדו"ח המיידי , זכאי יו"ר הדי2014באשר לשנת         

. כמו כן, אישרה ועדת התגמול וכן  שקלים חדשיםאלפי  365בעניין אישור תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר הדירקטוריון, למענק בסך של 

בגין שנת  שקלים חדשים אלפי 246 –מתקרת המענק האפשרית) ובסה"כ  15%אישר הדירקטוריון, הענקת מלוא רכיב שיקול הדעת (

  . אישור רכיב זה של שיקול הדעת מתוך המענק השנתי, טעון אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות.2014

  מענק למנהל הכללי   1.2

, יהיה זכאי עסקה של המנהל הכללי, הוא, כמפורט בדוח המיידי בעניין תנאי הכהונה והההמנהל הכללי תכנית התגמול של על פי     

אלפי  1,517מוגבל בסכום של  אלמענק כספי אשר יה בנוסף לתגמול הוני שהוענק לו ואשר הזכאות לגביו כפופה אף היא לתנאים,

("תקרת  2013באוגוסט  16הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן על בסיס המדד אשר היה ידוע ביום  בתוספתשקלים חדשים 

. וזאת, בכפוף לכך שיתקיימו בשנת המענק תנאי סף, 2014-2016, עבור כל אחת מהשנים הקלנדריות ק הכספי")המענ

  המתבססים על שיעור התשואה להון, יחס הלימות ההון הכולל ויחס הלימות הון הליבה של הבנק לשנות המענק. 

) מדדים כמותיים, כלל חברתיים: שיעור 4תתת על ארבעה (מותנית, כאמור, בתנאי סף וכן מוש מענק הכספיזכאות המנהל הכללי ל    

התשואה להון, תשואת מניית הבנק ביחס למדד הייחוס, יחס יעילות תפעולית והיחס הממוצע של פקדונות לאשראי, אשר משקלם 

בדבר תנאי  לפרטים מתוך תקרת המענק הכספי. 15%מתוך תקרת המענק הכספי וכן מדד איכותי בשיעור של  85%המצטבר הינו 

הסף לעניין הזכאות למענק הכספי, תנאי הזכאות למענק הכספי, סמכות הדירקטוריון להפחתת המענק הכספי והוראות לעניין 

סכום המענק השנתי, אשר  .בעניין תנאי הכהונה וההעסקה של המנהל הכללי השבת המענק הכספי, ראו נספח ב' לדוח המיידי

. כמו כן, אישר דירקטוריון הבנק, שקלים חדשיםאלפי  721הינו  2014ם הכמותיים עבור שנת המנהל הכללי זכאי לו בגין המדדי

  .2014בגין המדד האיכותי עבור שנת  שקלים חדשים אלפי 205לאחר אישור ועדת התגמול, סך של 

  לנושאי משרה אחרים ולמבקרת הפנימיתמענק   1.2

ר שהתקבל לכך אישור ועדת התגמול, ובהתאם למדיניות התגמול לנושאי משרה, אשר , אישר דירקטוריון הבנק, לאח2014ביוני  19ביום     

על ידי האסיפה הכללית, תכנית תגמול לנושאי המשרה, אשר עניינה, בין היתר, הענקת תגמול הוני ותגמול  2014ביוני  10אושרה ביום 

לתנאי הסף המפורטים בדוח המיידי בעניין תנאי הכהונה  כספי ("התגמול המשתנה"). הזכאות לתגמול המשתנה מותנית בתנאי סף זהים

) מדדים כמותיים, כלל חברתיים זהים לאלו שבתכנית התגמול של המנהל הכללי, 4וההעסקה של המנהל הכללי וכן מושתתת על ארבעה (

. המדדים האיכותיים כל אחד 10%מתוך תקרת המענק הכספי וכן שני מדדים איכותיים במשקל של  80%אשר משקלם המצטבר הינו 

מתייחסים לעמידת כל אחד מנושאי המשרה ביעדים האישיים שנקבעו לו בראשית השנה וכן להערכת תפקודו הכולל של נושא המשרה, 

בהתאם לשיקול דעת המנהל הכללי, אשר יובאו לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון. באשר למבקרת הפנימית הראשית, הערכת עמידתה 

יים והערכת תפקודה ייעשו על ידי ועדת הביקורת, לאחר קבלת המלצת יו"ר הדירקטוריון ויובאו לאישור ועדת התגמול ביעדים האיש

והדירקטוריון. דירקטוריון הבנק, לאחר אישור ועדת התגמול ולאחר שהובאו בפניו הערכות המנהל הכללי ויו"ר הדירקטוריון, לפי העניין, 

אות של נושאי המשרה והמבקרת הפנימית הראשית בגין המדדים האיכותיים (אשר רלוונטי גם לעניין כאמור לעיל, אישר את שיעור הזכ

   2014שיעור הזכאות בגין רכיב זה בתגמול ההוני) עבור שנת 
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   2013מענק לשנת   .2 

  מענק ליושב ראש הדירקטוריון  2.1

  לעיל. 1.1ראה סעיף   

  מענק למנהל הכללי לשעבר  2.2

,  ויתר המנהל הכללי לשעבר על המענק השנתי 2014באפריל  1וסיומו ביום  2008בדצמבר  1האחרון, שתחילתו ביום בהסכם ההעסקה 

  . לדוחות הכספיים.ו 16לו היה הזכאי על פי הסכם ההעסקה הקודם וזאת החל ממועד סיום ההסכם הקודם. לפרטים ראה ביאור 

  לים"מענקים לסמנכ  2.3

. כל סמנכ"ל הסכים על פי בחירתו, כי לא ייכלל 2009אופציה על פי תוכנית אופציות שאושרה בשנת  לים בבנק הוקצו כתבי"לסמנכ

לדוחות  3א. 16. לפרטים ראה ביאור 2013עד  2009בתוכנית המסגרת לתשלום לנושאי משרה בבנק עבור כל אחת מהשנים 

  הכספיים.

  מענק למנהל כללי של חברת הבת  2.4

של  הכללידירקטוריון חברת הבת, בהמלצת יושב ראש הדירקטוריון של חברת הבת, להענקת מענק למנהל  דן 2014בפברואר  12ביום 

חברת הבת, בהתאם להסכם העסקתו ובהתבסס על תוצאות הדוחות הכספיים של חברת הבת והשגת היעדים של חברת הבת ובשים לב 

ת, החליט דירקטוריון חברת הבנק על מענק למנהל הכללי של חברת להתפתחויות בסביבה הרגולטורית ובאתגרים הניצבים בפני חברת הב

  אלף פרנקים שוויצריים. 75הבת בסך של  
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  עסקאות עם בעלי שליטה
  

  

(להלן: "התיקון"), לפיו, בין היתר,  1970-נכנס לתוקפו תיקון לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 2008באוגוסט  6ביום 

פרטים בדבר עסקה עם בעל השליטה או שלבעל השליטה יש עניין אישי באישורה, לרבות עיקרי  יד מדווח להגיש דוח מיידי אודותנדרש תאג

עסקה אשר לגבי עסקאות מסוגה, נקבע בקשר ללמעט  -העסקה או ההתקשרות, פרטי האורגן שאישר את העסקה ותמצית נימוקיו לאישורה 

  זניחות. בדוחות הכספיים האחרונים כי הן

  קריטריונים לעסקאות חריגות וזניחות. ידיהםקבעו על יפטור מדיווח מיידי לגבי עסקאות בנקאיות, שאינן חריגות, ובלבד ש הבנקים קיבלו

הם  2015בינואר  20הקריטריונים לעסקה חריגה ולעסקה זניחה, כפי שקבעה ועדת הביקורת של דירקטוריון הבנק בעבר, ואושרו מחדש ביום 

  הלן: כדל

  עסקה שאינה עסקה בנקאית

  הגדרת "עסקה זניחה":

עסקה שאינה עסקה בנקאית, המתבצעת במהלך העסקים הרגיל ובתנאי שוק, והעונה על לפחות אחד מהקריטריונים הבאים, הינה עסקה 

  זניחה:

  ן אישי בה.יעסקה עם בעל שליטה או עסקה שלבעל שליטה עני  -"עסקה"  -ן סעיף זה ילעני

לעסקה או שקלים חדשים  מיליוני 1.5לרכישת מוצרים קמעונאיים במהלך העסקים הרגיל של הבנק ובתנאי שוק בהיקף שלא יעלה על  עסקה  א.

 0.1%עסקה מתמשכת כאמור (מספר עסקאות זהות במהותן עם אותה חברה), אשר סכומה המצטבר במשך שנה קלנדרית אינו עולה על 

"). הסך האמור לא יחול על הפיקוחיהון ה" - (להלן  202 ניהול בנקאי תקין תבהורא יים, כמשמעותוהפיקוחי, לאחר התאמות וניכומההון 

 שקלים חדשים. 25,000- עסקאות בודדות שהיקפה של כל אחת מהן פחות מ

 0.1%ה על עסקה לרכישת שירותים, לרבות בתחום הפרסום בטלוויזיה, במהלך העסקים הרגיל של הבנק ובתנאי שוק, שהיקפה לא יעל  ב.

או עסקה מתמשכת כאמור (מספר עסקאות זהות במהותן עם אותה חברה), אשר סכומה המצטבר במשך שנה קלנדרית פיקוחי מההון ה

מהסך השנתי של ההוצאות התפעוליות והאחרות לפי הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים של הבנק. הסך האמור  0.75%אינו עולה על 

  שקלים חדשים. 25,000-ת שהיקפה של כל אחת מהן פחות מולא יחול על עסקאות בודד

עסקאות לשכירת שטחים, במהלך העסקים הרגיל של הבנק ובתנאי שוק, שאושרו בשנה קלנדרית אחת, שהיקפן הכולל אינו עולה על   ג.

  .  הפיקוחימההון  0.1%

. הסך האמור לא הפיקוחימההון  0.1%דרית אינו עולה על כל עסקה אחרת במהלך עסקים רגיל ובתנאי שוק שסך העסקאות מסוגה לשנה קלנ  ד.

 שקלים חדשים. 25,000- יחול על עסקאות בודדות שהיקפה של כל אחת מהן פחות מ
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  עסקה בנקאית 

  עסקה שאינה בתנאי שוק או שאינה במהלך העסקים הרגיל או שהינה עסקה מהותית.  -הגדרת "עסקה חריגה" 

  ין זה "עסקה מהותית":יקריטריונים המפורטים להלן תהיה לענעסקה בנקאית העונה על אחד מה

) אשר בעקבותיה סך החבות של כל אחת מקבוצות 312ת ניהול בנקאי תקין ועסקת חבות (לאחר ניכויים, כמפורט בהורא - עסקת חבות  א.

 2%מתוך בעלי השליטה יעלה על או עסקה אשר בעקבותיה הגידול בחבות של לווה בודד  פיקוחימההון ה 5%בעלי השליטה יעלה על 

. במידה ואושרו לאותו לווה בודד מספר עסקות חבות במהלך תקופה קלנדרית של שנה, ימדדו אותן עסקאות חבות פיקוחימההון ה

במצטבר. כל הפרשה ספציפית לחובות מסופקים או מחיקת סכום מסוים בגין חבות של בעל שליטה או של תאגיד הקשור אליו תיחשב 

  מהותית. המדידה של סך החבות לעניין זה תיעשה בנפרד לגבי קבוצת ורטהיים וקבוצת עופר. לעסקה

בחוק ניירות ערך, ביחד עם התאגידים הקשורים אליו כמשמעות המונח "איש קשור"  ובעל שליטה כהגדרת -  קבוצת בעלי שליטה""

  הקבוצה.  וביחד עם קרובי בעלי שליטה הנמנים על 312 ניהול בנקאי תקיןבהוראת 

 2%קבלת פיקדון מבעל שליטה תיחשב לעסקה מהותית אם בעקבותיה סך הפיקדונות של אותה קבוצת בעלי שליטה יעלה על  - פיקדונות  ב.

מהיקף הפיקדונות בבנק. קבלת פיקדון מחברה שהינה "איש קשור" לבעל שליטה, ואשר אינה חברה בשליטתו, תיחשב לעסקה מהותית 

מהיקף הפיקדונות בבנק. סך הפיקדונות בבנק יחושב לפי הדוחות  2%יקדונות של אותה חברה במאוחד יעלה על אם בעקבותיה סך הפ

  הכספיים השנתיים האחרונים שהבנק פרסם לפני ביצוע העסקה.

עסקה עסקה בניירות ערך או  - (שאינן עסקת חבות או עסקת הפקדת פיקדון כמפורט לעיל) במטבע חוץאו בניירות ערך עסקה   ג.

 הכנסותמהסך השנתי של ההכנסות התפעוליות של הבנק (בניכוי  2%שסכום העמלה השנתי הנגבה בגינה שווה או עולה על  במטבע חוץ

  מהשקעה במניות) לפי הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים שהבנק פרסם לפני ביצוע העסקה.

של  הפיקוחימסך ההון  0.1%נקאיים שההכנסות בגינה לבנק עולות על כל עסקה אחרת של מתן שירותים פיננסיים וב - עסקאות אחרות  ד.

  הבנק. 

ויינתן גילוי על חריגות  מהותית,יום לא יהיה בה כדי לשנות את סיווג העסקה כעסקה שאינה  30חריגה זמנית זניחה ולתקופה שאינה עולה על 

  אלו בדוח השנתי. 

עלי שליטה בבנק עם אנשים או עם תאגידים שאינם ב קובלים בבנק לגבי עסקאות דומותהמתנאים שאינם מועדפים על התנאים  -" "תנאי שוק

 המקובלים בבנק לגביאין בעסקאות עימם עניין אישי. תנאי השוק ביחס לעסקאות בנקאיות נבחנים בהשוואה לתנאים או שלבעל השליטה 

עם  ,להוראות ניהול בנקאי תקין 312שורים בהתאם להוראה בהיקפים דומים, כמקובל בבחינת עסקאות עם אנשים ק ,עסקאות מאותו סוג

ין אישי בעסקה עמם; תנאי השוק ביחס לעסקאות שאינן עסקאות ילקוחות הבנק שאינם אנשים קשורים או אינם גורמים שיש לבעלי השליטה ענ

שנבחנו בטרם הוחלט על  ספקים אחריםבנקאיות ייבחנו ביחס לעסקאות מאותו סוג שהבנק מתקשר בהן עם ספקים ו/או ביחס להצעות של 

במקרים בהם אין לבנק עסקאות מאותו סוג ייבחנו תנאי השוק ביחס לעסקאות מאותו סוג הנעשות במשק, ובתנאי שהעסקה  ההתקשרות.

  הינה במהלך העסקים הרגיל ושלעסקאות מסוג זה קיים שוק בו נעשות עסקאות דומות. 

חלה לגביהן, במידה  אינה 312ניהול בנקאי תקין לגבי עסקאות חבות אשר הוראת  -   אינו חל לגביהן 312עסקאות חבות אשר נוהל בנקאי תקין 

, ולתת לגביה גילוי בדוח 312 ניהול בנקאי תקין לבנק על עסקה כאמור, הבנק מתחייב להביא כל עסקה כאמור לאישור בהתאם להוראת  שייוודע

 ה חריגה" לגבי עסקאות אלו תהיה בדומה להגדרות שקבע הבנק לעיל."עסק- השנתי של הבנק. הגדרת "עסקה זניחה" ו
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  להלן ריכוז הנתונים בעניין עסקאות בנקאיות שהינן עסקאות עם קבוצת בעלי שליטה (במיליוני שקלים חדשים):

  עסקאות חבות   א.

  2014בדצמבר  31  

  קבוצת בעלי השליטה

  יתרת

  מאזניאשראי

  מסגרת

  לא מנוצלת

נכסי סיכון 

ובעים הנ

מפעילות 

  בנגזרים

  ערבויות שניתנו 

על ידי הבנק להבטחת 

 אשראי של בעל שליטה 

  או צד קשור אליו

סך הכל 

  )1( חבות

 1 - - - 1  הקבוצת ורטהיים וחברות פרטיות בשליטת

 46 - - 33 13  קרובי קבוצת ורטהיים

 47 - - 33 14  סך הכל קבוצת ורטהיים

         התקבוצת עופר וחברות פרטיות בשליט

 349 14 22 56 257  קרובי קבוצת עופר 

        קבוצת עופרקרובי תאגידים מדווחים בשליטת 

 166 - - 75 91   בתי זיקוק לנפט בע"מ

 11 - - 11 -  כימיקלים לישראל בע"מ

 2 2 - - -  כרמל אולפינים בע"מ

 528 16 22 142 348   קבוצת עופר  סך הכל

  

  2013בדצמבר  31  

  וצת בעלי השליטהקב

  יתרת

 מאזניאשראי

  מסגרת

  לא מנוצלת

נכסי סיכון 

הנובעים 

מפעילות 

  בנגזרים

  ערבויות שניתנו 

על ידי הבנק להבטחת 

 אשראי של בעל שליטה 

  או צד קשור אליו

סך הכל 

  )1( חבות

 - - - - - הקבוצת ורטהיים וחברות פרטיות בשליטת

 58 8 1 32 17 קרובי קבוצת ורטהיים

 58 8 1 32 17 הכל קבוצת ורטהייםסך

 - - - - - הקבוצת עופר וחברות פרטיות בשליטת

 374 26 43 51 254 קרובי קבוצת עופר

       תאגידים מדווחים בשליטת קרובי קבוצת עופר

 153 - - 46 107 בתי זיקוק לנפט בע"מ       

 9 - - 9 - כימיקלים לישראל בע"מ

 2 2 - - - כרמל אולפינים בע"מ

 538 28 43 106 361   קבוצת עופר  סך הכל

  , לאחר קיזוז ניכויים מותרים.312חבות כהגדרתה בהוראות ניהול בנקאי תקין   ) 1(
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  פיקדונות  ב.

  2014בדצמבר  31  

   2014היתרה הגבוהה בשנת   2014בדצמבר  31ליום  יתרה  קבוצת בעלי השליטה

 1 1  הקבוצת ורטהיים וחברות פרטיות בשליטת

 12 2  םוחברות פרטיות בשליטתקרובי קבוצת ורטהיים 

     קבוצת ורטהייםקרובי תאגידים מדווחים בשליטת 

 3 3  אמות השקעות בע"מ

 16 6  סך הכל קבוצת ורטהיים

 22 14  הקבוצת עופר וחברות פרטיות בשליטת

 239 104  םוחברות פרטיות בשליטתקרובי קבוצת עופר 

     טת קבוצת עופרתאגידים מדווחים בשלי

 - -  מליסרון בע"מ

     קבוצת עופר קרובי תאגידים מדווחים בשליטת

 4 4 בתי זיקוק לנפט בע"מ

 1,410 492 החברה לישראל בע"מ

 89 3 כימיקלים לישראל בע"מ

 3 3 כרמל אולפינים בע"מ

 1,767 620  סך הכל קבוצת עופר

  

  2013בדצמבר  31  

   2013היתרה הגבוהה בשנת   2013בדצמבר  31יום ל יתרה  קבוצת בעלי השליטה

 5 2 הקבוצת ורטהיים וחברות פרטיות בשליטת

 24 24 םוחברות פרטיות בשליטת קרובי קבוצת ורטהיים

    תאגידים מדווחים בשליטת קרובי קבוצת ורטהיים

 3 1 אמות השקעות בע"מ

 37 27 סך הכל קבוצת ורטהיים

 8 9 הבשליטתקבוצת עופר וחברות פרטיות 

 393 148 םוחברות פרטיות בשליטת קרובי קבוצת עופר

    תאגידים מדווחים בשליטת קבוצת עופר

 2 - מליסרון בע"מ

    תאגידים מדווחים בשליטת קרובי קבוצת עופר

 2 - בתי זיקוק לנפט בע"מ

 897 797 החברה לישראל בע"מ

 6 4 כימיקלים לישראל בע"מ

 3 - מכרמל אולפינים בע"

 1,311 958 סך הכל קבוצת עופר
  

למיטב ידיעתו של הבנק, עסקאות עם אנשים קשורים נעשו במהלך העסקים הרגיל, בתנאי שוק ובתנאים דומים לתנאי עסקאות עם גורמים שאינם 

  קשורים בבנק.
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  )3)(2)(1(שכר רואי החשבון המבקרים

  באלפי שקלים חדשים

  

  

    הבנק    מאוחד  

  2014  2013  2014  2013  

      :)4(עבור פעולות הביקורת

 6,312 6,307 7,131 7,146  )5(רואי החשבון המבקרים

 419 375 1,114 1,065  רואי החשבון המבקרים האחרים

 6,731 6,682 8,245 8,211  סך הכל

      

      :)6(עבור שירותי מס

 - - - -  רואי החשבון המבקרים

 176 183 176 183  רואי החשבון המבקרים האחרים

      

      עבור שירותים אחרים:

 1,281 1,505 1,281 1,505  )5()7(רואי החשבון המבקרים

 - - 203 478  רואי החשבון המבקרים האחרים

 1,457 1,688 1,660 2,166  סך הכל

 8,188 8,370 9,905 10,377  סך הכל שכר רואי החשבון המבקרים

  
הכללית השנתית על שכר רואה החשבון המבקר בעבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים לביקורת, לפי סעיפים  דיווח של הדירקטוריון לאסיפה  )1(

  .1999- לחוק החברות, התשנ"ט 167- ו 165

  שכר רואה החשבון המבקר כולל תשלומים לשותפויות ולתאגידים בשליטתם וכן כולל תשלומים על פי חוק מע"מ.  )2(

  ושכר שנצבר. כולל שכר ששולם  )3(

  ביקורת דוחות כספיים שנתיים וסקירת דוחות ביניים.  )4(

  כולל רואי חשבון מבקרים אחרים בסניפי חו"ל.  )5(

  כולל תשלומים בגין עריכת דוח מותאם לצרכי מס הכנסה ודוחות לרשויות המס.  )6(

  כולל תשלומי ייעוץ ושירותים שונים.   )7(
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  הדירקטוריון 
  

  

  הדירקטוריון של הבנק, עיסוקם העיקרי וחברותם בדירקטוריונים אחרים נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים:להלן שמות חברי 

  

   )1() 2(משה וידמן, יושב ראש

  יו"ר-יו"ר, ניהול סיכונים-אשראי  חברות בוועדות הדירקטוריון

  לא  301דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין

  לא   גדרתו בחוק החברותדירקטור חיצוני כה

  לא  דירקטור בלתי תלוי

  כן  בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

  כן  בעל כשירות מקצועית

  כן  )3(דירקטור מומחה

או של של חברה קשורה שלו , שלועובד של התאגיד, של חברה בת

  בעל עניין בתאגיד

  

  לא

  2.8.2010  תאריך תחילת כהונה כדירקטור בבנק

  האוניברסיטה העברית ירושלים. - כלה מדע המדינה כל- בוגר  השכלה

האוניברסיטה העברית  - מנהל עסקים (התמחות במימון)-מוסמך

  ירושלים

  יו"ר הדירקטוריון, משה וידמן בע"מ (בעלים)  עיסוק נוכחי

ת בע"מ, החברה דירקטור בבנק לאומי לישראל בע"מ, פרטנר תקשור  שנים אחרונות למעט עיסוק נוכחי) 5(במהלך עיסוק קודם 

לישראל בע"מ, כימיקלים לישראל בע"מ, מפעלי ים המלח בע"מ, רותם 

אמפרט נגב בע"מ, מליסרון בע"מ, אלרוב נדלן ומלונאות בע"מ, רוזבאד 

בע"מ, יפאורה תבורי בע"מ, עופר השקעות בע"מ, ד"ש איפקס הולדינגס 

אחים  בע"מ, כאבמ בע"מ,  עופר פיתוח והשקעות בע"מ, עופר סחף בע"מ,

עופר השקעות בע"מ, אחים עופר תעשיות אשקלון בע"מ, אחים עופר חיפה

תשל"ד בע"מ, אחים עופר ירושלים בע"מ, אחים עופר אחזקת נכסים 

חוף אלמוג אילת , רכזים בע"מ, עופר מרכזי סחר בע"מבע"מ, עופר מ

בע"מ, עאבמ בע"מ, אחים עופר הנדסה ופיתוח בע"מ, עופר נכסי תעשיה 

"מ, מבני עופרים בע"מ, מליסה בע"מ, סי.אי.די. חברה ישראלית נצרת בע

עופר השקעת יזמות ,להשקעות ופיתוח בע"מ, מיסלטו הולדינד בי.וי. בע"מ

אנרגיה וניהול בע"מ, עופר השקעת מקורות אנרגיה בע"מ, הרברט סמואל 

) 1989(ניהול) בע"מ, עופר קיט ונופש בע"מ, אחים עופר אחזקות ( 10

יפר קניונים בע"מ(בפירוק מרצון), אחים עופר רעננה בע"מ בע"מ, מל

(בפירוק מרצון), עופר מרכזי מסחר ניהול מעוף בע"מ (בפירוק מרצון), נאות

  יוליעד בע"מ- בע"מ, רזידנס טאוורס בע"מ, כרמלי1990חוף האלמוג

  לא  בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד

ת חשבונאית ופיננסית דירקטור שהתאגיד רואה אותו כבעל מומחיו

  לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון

  

  לא
  
  
  "בעל נסיון בנקאי" לפי הנחיות הפיקוח על הבנקים. )1(

  .2012בדצמבר  1החל מיום הבנק דירקטוריון  שב ראשמכהן כיו )2(

  .2000-כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס )3(
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  המשך -הדירקטוריון 
  

  
   )1(צבי אפרת

   אשראי  חברות בוועדות הדירקטוריון

  לא  301דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין
  לא  דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות

  לא  דירקטור בלתי תלוי
  לא  בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

  כן  בעל כשירות מקצועית
  כן  )2(חהדירקטור מומ

עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של
  בעל עניין בתאגיד

  
  לא

  24.1.1995  תאריך תחילת כהונה כדירקטור בבנק
  האוניברסיטה   - ) במשפטים ועו"ד LL.Bאקדמאית, בוגר (.  השכלה

  העברית בירושלים
  י. גורניצקי ושות', -עורכי דין שותף בכיר במשרד   שנים אחרונות 5עיסוק נוכחי ובמהלך 

  דירקטור באפרת סמית חברה לנאמנות, דירקטור באפרת 
  שירותים משפטיים

  לא  בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד
דירקטור שהתאגיד רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

  לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון
  
  לא

  

  
   סבינה בירן

  ניהול סיכונים, תגמול  ביקורת,  רות בוועדות הדירקטוריוןחב
  כן  301דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין

  לא  דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות
  כן  דירקטור בלתי תלוי

  כן  בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
  כן  בעל כשירות מקצועית

  כן  )2(דירקטור מומחה
ל התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של עובד ש

  בעל עניין בתאגיד
  
  לא

  27.2.2012  תאריך תחילת כהונה כדירקטור בבנק
ברסיטת חיפה, מוסמכת במנהל אוני - בוגרת מדעי המדינה וכלכלה  השכלה

ואט, לימודי מ.א. במדעי המדינה ויחסים-אוניברסיטת הארייט  - עסקים
  וניברסיטת תל אביב. א -בינלאומיים

   MVP-B.LTDבעלים ומנכ"ל משותף בחברת   עיסוק נוכחי
  דירקטורית: חברת שופרסל בע"מ 

  יו"ר עמותת התיירות ת"א, יו"ר כים ניר בע"מ   שנים אחרונות למעט עיסוק נוכחי) 5(במהלך עיסוק קודם 
דירקטורית: לאומי פרטנרס חתמים בע"מ, רפא"ל, הפניקס גמל בע"מ, 

  ניקס ביטוח בע"מ, פוקס ויזל בע"מהפ
  לא  בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד

דירקטור שהתאגיד רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
  לא  לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון

  
 
  " לפי הנחיית הפיקוח על הבנקים."בעל ניסיון בנקאי )1(

  .2000-ללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"סכהגדרת מונח זה בתקנות החברות (כ )2(
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  המשך -הדירקטוריון 
  

  
   רון גזית

  ניהול סיכונים  חברות בוועדות הדירקטוריון
  לא  301דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין

  לא  דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות
  לא  דירקטור בלתי תלוי

  לא  שבונאית ופיננסיתבעל מומחיות ח
  כן  בעל כשירות מקצועית

  כן  )1(דירקטור מומחה
עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של

  בעל עניין בתאגיד
  
  לא

  14.12.2003  תאריך תחילת כהונה כדירקטור בבנק
  אביב-אוניברסיטת תל - ) במשפטים ועו"ד .LL.Bאקדמאית, בוגר (  השכלה
גזית רוטנברג  - מייסד וראש משרד עו"ד רון גזית רוטנברג ושות' דירקטור   נוכחי עיסוק

  )2002נאמנות, ר. גזית עו"ד (
  גובר רדיו בע"מ - דירקטור  שנים אחרונות למעט עיסוק נוכחי) 5(במהלך עיסוק קודם 

  לא  בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד
חשבונאית ופיננסית דירקטור שהתאגיד רואה אותו כבעל מומחיות

  לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון
  
  לא

  
  

    אבי זיגלמן
  יו"ר-יו"ר, ניהול סיכונים, תגמול -ביקורת  חברות בוועדות הדירקטוריון

  כן  301דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין
 כן  דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות

 כן  י תלוידירקטור בלת
  כן  בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

  כן  בעל כשירות מקצועית
  כן  )1(דירקטור מומחה

עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של
  בעל עניין בתאגיד

  
  לא

  19.9.2007  תאריך תחילת כהונה כדירקטור בבנק
  אביב,-וניברסיטת תלא -) חשבונאות וכלכלה B.Aאקדמאית, בוגר (.  השכלה

-אוניברסיטת תל -) כלכלת עסקים (עם התמחות במימון) .M.Aמוסמך (
  אביב, רואה חשבון מוסמך

  ייעוץ פיננסי וחברות בדירקטוריונים   שנים אחרונות 5במהלך עיסוק
דירקטור: תפרון בע"מ, כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ, מכהן כיום כ

  אקויטי השקעות בע"מ. אולטרה
  לא  ן משפחה של בעל עניין אחר בתאגידב

דירקטור שהתאגיד רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
  לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון

  
  כן

  

  .2000-כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס  ) 1(
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  המשך -הדירקטוריון 
  

  
   )1(ברהם זלדמןא

  -  חברות בוועדות הדירקטוריון

  לא  301דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין
  לא  דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות

  לא  דירקטור בלתי תלוי
  כן  בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

  כן  בעל כשירות מקצועית
  כן  )2(דירקטור מומחה

של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של עובד של התאגיד, 
  בעל עניין בתאגיד

  
  לא

  26.2.2015  תאריך תחילת כהונה כדירקטור בבנק
(ללא  אוניברסיטת חיפה -סטטיסטיקה וכלכלה, מנהל עסקים לימודי  השכלה

  השלמת חובות התואר)
דירקטור  ),2012 משנתמכהן כיום כיו"ר דירקטוריון פוקס ויזל בע"מ (  עיסוק נוכחי

  .בחברות: א. זלדמן ניהול בע"מ, ליליות בע"מ, ליליות בייקרי בע"מ
יו"ר דירקטוריון: בנק לאומי למשכנתאות בע"מ, לאומי פרטנרס חתמים   למעט עיסוק נוכחי) שנים אחרונות 5(במהלך  עיסוק קודם

בע"מ, לאומי פרטנרס מחקרים בע"מ, לאומי סטארט בע"מ, לאומי 
  ) בע"מ2000סטארט ניהול (

דירקטור: פז נפט בע"מ, פרטנר תקשורת בע"מ, אלקטרה מוצרי צריכה
) סופר פארם בע"מ, 2008-2011בע"מ,  פוקס ויזל בע"מ ( 1970

 APAXאבגול תעשיות בע"מ, טכנורוב בע"מ, ארכימדס גלובל קפריסין, 

LEUMI INC ,פודלאב , אייפקס לאומי שותפים,  שידורי קשת בע"מ
  כ"ל לאומי פרטנרס בע"מ. מנקפיטל בע"מ,

  לא  בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד
דירקטור שהתאגיד רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

  לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון
  
  לא

  

  
  "בעל ניסיון בנקאי" לפי הנחיית הפיקוח על הבנקים. )1(

  .2000-בר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"סכהגדרת מונח זה בתקנות החברות (כללים בד )2(
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  המשך -הדירקטוריון 
  

  
   אשר-נחשון יואב

  אשראי  חברות בוועדות הדירקטוריון

  לא  301דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין

 לא   דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות

 לא  דירקטור בלתי תלוי

  כן  ת ופיננסיתבעל מומחיות חשבונאי

  כן  בעל כשירות מקצועית

  כן  )1(דירקטור מומחה

עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של

  בעל עניין בתאגיד

  

  כן

  27.2.2012  תאריך תחילת כהונה כדירקטור בבנק

מנהל אוניברסיטת תל אביב, מוסמך -  אקדמאית, בוגר כלכלה וחשבונאות  השכלה

  האוניברסיטה העברית בירושלים -  ם התמחות באסטרטגיהעסקים ע

סמנכ"ל כספים, סגן נשיא לפיננסים ופיתוח עסקי, החברה המרכזית ליצור  עיסוק נוכחי

  משקאות קלים בע"מ

דירקטור: חברת נביעות טבע הגליל בע"מ,  מי גליל בע"מ (הוגשה בקשת

פצת משקאותמיזוג עם נביעות טבע הגליל בע"מ), החברה המרכזית לה

יקב תבור בע"מ, איגוד יצרני חלב ומוצריו בישראל בע"מ (בפירוק מרצון),

) בע"מ, משק צוריאל הפצה בע"מ (בפירוק מרצון), שידורי קשת2005(

  ,TURK TUBORG BIRA VE MALTבע"מ, מירה טרידינג בע"מ, 

SANAYII A.S    ,(טורקיה)PAZARLAMA A.S  TUBORG ,(טורקיה)  

 INTERNATONAL DAIRIES CORPORATION  B.V. (הולנד)

AL BREWERIES B.V ,(הולנד)   

UNITED ALBANIAN BREWERIES SH.P.K (אלבניה).  

דירקטוריון ד"ש  יו"ר דירקטוריון חברת נביעות טבע הגליל בע"מ, יו"ר  שנים אחרונות למעט עיסוק נוכחי) 5(במהלך עיסוק קודם 

יות בע"מ, דירקטור במחלבת משקאייפקס הולדינג בע"מ ובמילקו תעש

  צוריאל בע"מ.

  לא  בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד

דירקטור שהתאגיד רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

  לא  לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון

    

  .2000-וני), התש"סכהגדרת מונח זה בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצ  )1(
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   מרדכי מאיר 

  ביקורת  חברות בוועדות הדירקטוריון

  לא  301דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין

 לא  דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות
 לא  דירקטור בלתי תלוי

  כן  בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

  כן  בעל כשירות מקצועית

  כן  )1(דירקטור מומחה

עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של
  בעל עניין בתאגיד

  
  לא

  24.12.2008  תאריך תחילת כהונה כדירקטור בבנק

 אביב, רואה חשבון מוסמך.-אוניברסיטת תל -בוגר חשבונאות וכלכלה   השכלה

דירקטור בחברות:  עופר השקעות  ,מנהל כללי מירב מנהלים בע"מ  עיסוק נוכחי 
בע"מ, מליסרון בע"מ, מליסה בע"מ, כ.א.ב.מ. בע"מ, אחים עופר השקעות 

חוץ בע"מ, אחים עופר (תעשיות אשקלון) בע"מ, אחים עופר (חיפה 
תשל"ד) בע"מ, אחים עופר (ירושלים) בע"מ, עופר מרכזים בע"מ, אחים 

פר מרכזי מסחר ניהול מעוף עופר הנדסה ופיתוח בע"מ, מיסטלטו בי.וי., עו
חוטי חשמל ) בע"מ, 1989אחים עופר אחזקות (בע"מ (בפירוק מרצון), 

  בפירוק מרצון. - בפירוק מרצון, נכסי מי דל בע"מ - (נכסים) בע"מ

  בריטיש השקעות בע"מ, בני משה קרסו בע"מ (קרסו נדל"ן בע"מ)  שנים אחרונות למעט עיסוק נוכחי) 5(במהלך עיסוק קודם 

  לא  משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד בן

דירקטור שהתאגיד רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
  לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון

  
  לא

  

  
   אברהם נוימן

  ביקורת, תגמול, ניהול סיכונים  חברות בוועדות הדירקטוריון
  כן  301קין דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי ת

 כן  דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות
 כן  דירקטור בלתי תלוי

  כן  בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
  כן  בעל כשירות מקצועית

  כן  )1(דירקטור מומחה
עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של

  בעל עניין בתאגיד
  
  לא

  11.4.2013  בבנק תאריך תחילת כהונה כדירקטור
  האוניברסיטה העברית בירושלים. - דוקטור לפילוסופיה (מתמטיקה)  השכלה

  עיסוק נוכחי

  האוניברסיטה העברית בירושלים  - פרופסור למתמטיקה
 NAE HOLDINGSדירקטור: א. נוימן השקעות בע"מ, א. נוימן בע"מ, 

LTD, BIDORBUY.COM, TLD HOLDINGS LTD.  
  -   שנים אחרונות למעט עיסוק נוכחי) 5ך (במהלעיסוק קודם 

  לא  בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד
דירקטור שהתאגיד רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

  לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון
  
  לא

  

  .2000-), התש"סכהגדרת מונח זה בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני  )1( 
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   גדעון סיטרמן

  תגמול, ביקורת, ניהול סיכונים  חברות בוועדות הדירקטוריון
  כן  301דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין

 כן  דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות
 כן  דירקטור בלתי תלוי

  כן  בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
  כן  בעל כשירות מקצועית

  כן  )1(דירקטור מומחה
עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של

  בעל עניין בתאגיד
  לא

  07.07.2009  תאריך תחילת כהונה כדירקטור בבנק
  רואה חשבון, אוניברסיטת ת"א  - וכלכלה חשבונאותבוגר  השכלה

  פנינוש בע"מ  ו"ר ובעלים של חברתי  עיסוק נוכחי
משרד התחבורה והבטיחות מנהל כללי בניין בע"מ,  קל מנהל כללי  שנים אחרונות למעט עיסוק נוכחי) 5(במהלך עיסוק קודם 

  יו"ר נמל אשדוד ,דירקטור בקמור בע"מ בדרכים,
  לא  בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד

נסית דירקטור שהתאגיד רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופינ
  כן  לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון

  

  
   ליאורה עופר

  אשראי  חברות בוועדות הדירקטוריון
  לא  301דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין

 לא  .דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות
 לא  דירקטור בלתי תלוי

  לא  בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
  כן  על כשירות מקצועיתב

  כן  )1(דירקטור מומחה
עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של

  בעל עניין בתאגיד
כמפורט להלן,  דירקטורית בחברות מקבוצת עופר השקעות בע"מ,

לרבות חברות קבוצת עופר השקעות המחזיקות (במישרין ובעקיפין) 
  במניות הבנק.

  23.1.2006  הונה כדירקטור בבנקתאריך תחילת כ
  בית הספר הריאלי העברי בחיפה -תיכונית  השכלה

  יו"ר מליסרון בע"מ, יו"ר עופר השקעות בע"מ  חברות בדירקטוריונים
דירקטורית: אורו השקעות בע"מ, אורו יעוץ וניהול בע"מ, הלידור יזמים 

, בע"מ) 1989בע"מ, קניון רמת אביב בע"מ, אחים עופר אחזקות (
אחים עופר (רעננה) בע"מ (בפירוק מרצון), עופר סחף בע"מ, אחים 

עופר אחזקת נכסים בע"מ, חוף האלמוג  אילת בע"מ, ע.א.ב.מ. בע"מ, 
מבני עופרים בע"מ, עופר פיתוח והשקעות בע"מ, עופר נכסי תעשיה 

(נצרת) בע"מ, עופר מרכזי מסחר בע"מ, סי.אי.די. החברה הישראלית 
) בע"מ, כרמלי 1990בע"מ, נאות חוף האלמוג (להשקעות ופיתוח 

(ניהול) בע"מ, עופר השקעות מקורות  10יוליעד בע"מ, הרברט סמואל 
  אנרגיה בע"מ, עופר השקעות יזמות אנרגיה (ניהול) בע"מ

אחרים,  ניהול עסקים וחברות בתחום המקרקעין, ההשקעות ובתחומים  שנים אחרונות למעט עיסוק נוכחי) 5(במהלך עיסוק קודם 
  ובכלל זה חברות בדירקטוריונים כמפורט לעיל

ובת דודו של מר  אחותו של מר דורון עופר ,בתו של מר יולי עופר ז"ל  בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד
  אייל עופר

דירקטור שהתאגיד רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
  לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון

  
  לא

  

  .2000-כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס  )1(
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   יונתן קפלן

  ניהול סיכונים  חברות בוועדות הדירקטוריון
  לא  301דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין

 לא  חברותדירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק ה
 לא  דירקטור בלתי תלוי

  כן  בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
  כן  בעל כשירות מקצועית

  כן  )1(דירקטור מומחה
עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של

  בעל עניין בתאגיד
  
  לא

  12.5.2011  תאריך תחילת כהונה כדירקטור בבנק
אוניברסיטת תל אביב, רואה חשבון מוסמך,  - ותבוגר כלכלה וחשבונא  השכלה

אוניברסיטת חיפה, המכללה  - מוסמך במדעי המדינה ובטחון לאומי
  לביטחון לאומי תל אביב.

  יועץ כלכלי  עיסוק נוכחי
דירקטור: וילאר אינטרנציונאל בע"מ, כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ, 

ית למשקאות קלים עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ, החברה המרכז
  ) בע"מ.1966אפ שיווק (- בע"מ, מבשלות בירה בינלאומית בע"מ, פארם

  דירקטור: סולבר תעשיות בע"מ  שנים אחרונות למעט עיסוק נוכחי) 5(במהלך עיסוק קודם 
  לא  בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד

דירקטור שהתאגיד רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
  כן  עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לצורך

  

  
   אסנת רונן

  אשראי, ביקורת, תגמול  חברות בוועדות הדירקטוריון
  כן  301דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין

 כן  דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות
 כן  דירקטור בלתי תלוי

  כן  בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
  כן  בעל כשירות מקצועית

  כן  )1(דירקטור מומחה
עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של

  בעל עניין בתאגיד
  
  לא

  23.10.2013  תאריך תחילת כהונה כדירקטור בבנק
אוניברסיטת תל אביב. מוסמך מנהל  - בוגר מתמטיקה ומדעי המחשב  השכלה

  ברסיטת תל אביב.אוני - עסקים בהתמחות מימון
דירקטורית בפרטנר תקשורת בע"מ, פוקס ויזל בע"מ, יועצת לחברת   עיסוק נוכחי 

Liquident.  
שותפה בויולה פרייבט אקויטי, דירקטורית: עמיעד מערכות מים בע"מ,   שנים אחרונות למעט עיסוק נוכחי) 5(במהלך עיסוק קודם 

מטומי מדיה גרופ אירונאוטיקס בע"מ, אורעד מערכות הייטק בע"מ, 
  בע"מ, דגניה סיליקון בע"מ, אודיוקודס בע"מ, די פארם בע"מ.

  לא  בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד
דירקטור שהתאגיד רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

  לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון
  
  לא

  

  .2000-בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (כללים  )1(
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   יוסף שחק

  אשראי, ביקורת, תגמול  חברות בוועדות הדירקטוריון

  כן  301דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין
  לא  דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות

  כן  דירקטור בלתי תלוי
  כן  ות חשבונאית ופיננסיתבעל מומחי

  כן  בעל כשירות מקצועית
  כן  )1(דירקטור מומחה

עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של
  בעל עניין בתאגיד

  לא

  26.4.2010  תאריך תחילת כהונה כדירקטור בבנק

האוניברסיטה העברית בירושלים, רואה  - אקדמאית, בוגר חשבונאות  השכלה
  בון מוסמךחש

  יועץ חשבונאי פיננסי לחברות ולדירקטוריונים  עיסוק נוכחי
בעל שליטה, שחק -דירקטור: תפרון בע"מ, יוגי ייעוץ והשקעות בע"מ

בעל מניות, חבר המועצה  -בעל מניות, י.ש. בע"מ -ושות' נכסים בע"מ 
, התיאטרון הלאומי הבימה הציבורית של המוסד לתקינה חשבונאית

  (דח"צ)

חבר ועדת ביקורת של בנק ישראל, דירקטור בד"ש ניהול קופות גמל   שנים אחרונות למעט עיסוק נוכחי) 5(במהלך וק קודם עיס
, דירקטור בפסגות בית השקעותבע"מ, דירקטור באלול תמארינד בע"מ

  פלג ניא בע"מ ,בע"מ

  לא  בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד

ומחיות חשבונאית ופיננסית דירקטור שהתאגיד רואה אותו כבעל מ
  לא  לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון

  

  

  .2000-כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס  )1(
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ישיבות של ועדות הדירקטוריון  66ו כן, בתקופה זו התקיימו כמ .ישיבות של מליאת הדירקטוריון 18קיים דירקטוריון הבנק  2014במהלך שנת 

  השתלמויות דירקטורים. 3-ו

  .ועדת תגמולוסיכונים, ועדת אשראי, הוועדות הקבועות של הדירקטוריון הן: ועדת ביקורת, ועדת ניהול 

  ועד למועד פרסום הדוחות הכספיים: 2014להלן השינויים שאירעו במהלך שנת 

עם התפטרותו עומד מספר הדירקטורים בעלי מיומנות  הודיע מר משה ורטהיים על התפטרותו מדירקטוריון הבנק. 2014 בספטמבר 15ביום 

  דירקטורים. 10חשבונאית ופיננסית על 

 שעל סדר, 2015בפברואר   26ביום  תתקייםכנס אסיפה כללית מיוחדת אשר הוחלט ל 2015בינואר  19ביום בישיבת דירקטוריון שהתקיימה 

ר התנגדות כי מ הודיע המפקח על הבנקים כי אין לו 2014בדצמבר  18ביום  מן כדירקטור בבנק. יצוין כידמינויו של מר אברהם זל יומה

   מן ימונה לדירקטור בבנק.דאברהם זל

מספר , עם מינויו. לדירקטור בבנקנק את מינויו של מר אברהם זלדמן אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות הב 2015 בפברואר 26ביום 

  .דירקטורים 11עומד על הדירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית 

  דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית

דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית. לדעת הדירקטוריון, מספר זה מאפשר לו לעמוד בכל החובות  3לי של אדירקטוריון הבנק קבע מספר מינימ

ועדת ב כמו כן, קבע הדירקטוריון, כיהמוטלות עליו, ובמיוחד בהתייחס לאחריותו לבדיקת מצבו הכספי של התאגיד ולעריכת הדוחות הכספיים ואישורם. 

ורים בעלי דירקט 11בדירקטוריון נכון למועד פרסום דוחות אלו מכהנים  .דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית 2לפחות הביקורת יהיו חברים 

יונתן , גדעון סיטרמןאברהם נוימן,  ,מרדכי מאיראשר, - יואבנחשון ם זלדמן, האבראבי זיגלמן, משה וידמן, סבינה בירן, מיומנות חשבונאית ופיננסית: ה"ה 

  .מיומנות חשבונאית ופיננסית ורים בעלידירקט 7מכהנים  הביקורתועדת ב .יוסף שחקקפלן, אסנת רונן, ו

  

  ששמותיהם צוינו לעיל, ואשר מכוחן יש לראותם כבעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית: ,ביחס לכל אחד מהדירקטורים בבנק להלן העובדות

  

  משה וידמן
שנים דירקטור בחברות  25- בשתי חברות תעשייתיות, למעלה מכמנהל כללי בוגר כלכלה, בעל תואר שני במינהל עסקים, התמחות במימון, שימש 

  מכהן כיושב ראש דירקטוריון הבנק. דירקטוריון במספר חברות. כיושב ראשעדות כספים וביקורת, שימש מובילות, חבר בו

  

  סבינה בירן
בשתי חברות תעופה, דירקטורית כמנהלת כללית בוגרת מדעי המדינה וכלכלה, אוניברסיטת חיפה, בעלת תואר שני במנהל עסקים, שימשה 

  דירקטוריון בחברה תעשייתית. כיושבת ראשבחברות פרטיות וציבוריות, בעבר שימשה 
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  אבי זיגלמן 
בעל רישיון רואה חשבון. עוסק בייעוץ פיננסי  ,שני בכלכלת עסקים עם התמחות במימון, בעל תואר תואר ראשון בחשבונאות ובכלכלה בוגר

  .KPMG -חייקין -מקצועית, במשרד רואי החשבון סומךומשמש דירקטור בחברות שונות. שימש בעבר כשותף בכיר, ראש המחלקה ה

  אברהם זלדמן
, אוניברסיטת חיפה. משמש כיושב ראש הדירקטוריון בחברה ציבורית. ללא השלמת חובות התואר לימודי סטטיסטיקה וכלכלה ומנהל עסקים

ללי בלאומי פרטנרס בע"מ. כיהן כדירקטור כיהן כחבר הנהלה בבנק לאומי, כיושב ראש הדירקטוריון בבנק לאומי למשכנתאות וכמנהל כ

  בחברות פרטיות וציבוריות.

  אשר-נחשון יואב
בוגר כלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת תל אביב, בעל תואר שני במנהל עסקים עם התמחות באסטרטגיה, סמנכ"ל כספים, סגן נשיא לפיננסים 

  ירקטור בחברות פרטיות וציבוריות.ופיתוח עסקי, ד

  מרדכי מאיר
רואה חשבון. כתשע שנות עבודה במשרד סומך חייקין כרואה חשבון בכיר, דירקטור בחברות  תל אביב,וגר כלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת ב

התמחות בייעוץ  -חברת הייעוץ מירב מנהלים בע"מ מנהל כללי של אחרונות השנים הבמהלך  .תיועץ לבעלי עניין בחברות ציבוריוציבוריות, 

  נדל"ן וכספים, לגופים וחברות גדולות. ובייצוג לענפי

  אברהם נוימן
) ובמרכז לחקר הרציונליות (משנת 1982-1989), במחלקה לכלכלה (1982פרופסור באוניברסיטה העברית, במכון למתמטיקה (משנת 

  .BIDORBUY.COMדירקטוריון בחברה  כיושב ראש ). כיהן כדירקטור בחברות ציבוריות ומכהן1990

  

  ןגדעון סיטרמ
, בעל ידע רחב בחשבונאות ויושב ראש נמל אשדוד משרד התחבורהמנהל כללי של לשעבר לשעבר חבר רשות ניירות הערך, רואה חשבון, 

  וכלכלה ובפיננסים.

  

  יונתן קפלן
ירקטור בחברות בוגר כלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת תל אביב, רואה חשבון, בעל תואר שני במדעי המדינה, וביטחון לאומי, יועץ כלכלי, ד

  פרטיות וציבוריות, בעבר נציב מס הכנסה.
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  אסנת רונן
-אביב. בעלת תואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון, אוניברסיטת תל-בוגרת תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב, אוניברסיטת תל

  חברות פרטיות וציבוריות.בבית השקעות, דירקטורית ב למנהל הכלליאביב. שימשה כמשנה 

  

  יוסף שחק
, דירקטור בחברות פרטיות וציבוריות בוגר חשבונאות, האוניברסיטה העברית בירושלים, רואה חשבון, יועץ חשבונאי פיננסי בחברות פרטיות

  .וציבוריות, בעבר נשיא לשכת רואי חשבון בישראל

  

ו על פועלם לקידום הבנק, פרי שקידתם לקיום שירותי הבנק באחריות הראויה. דירקטוריון הבנק מודה למנהל הכללי, להנהלת הבנק ולעובדי

  הדירקטוריון מעריך את המאמצים המתמידים של המנהל הכללי, הנהלת הבנק ועובדיו להרחבת העסקים וחוג הלקוחות.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   אלדד פרשר  משה וידמן  
   מנהל כללי  יושב ראש הדירקטוריון  

  

  

  הדוחות הכספיים: תאריך אישור

   2015במרץ    9  רמת גן, 

 באדר התשע"ה  "חי           
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 250  סיכון אשראי לפי ענפי משק  ה'תוספת
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235 

  תוספת א' -  סקירת ההנהלה
  מידע רב תקופתי  - מאזן מאוחד 
  2010 -  2014לסוף השנים 

  מיליוני שקלים חדשים)(בסכומים מדווחים 

  

  

  2014  2013  2012  2011  2010  

       נכסים

 12,614 15,972 16,671 26,060 26,798  מזומנים ופיקדונות בבנקים

 7,449 8,432 9,041 7,000 14,259  ניירות ערך

 247 136 207 70 107  ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר

 110,474 120,931 130,244 139,880 148,912  אשראי לציבור

 )3,471( )1,638( )1,593( )1,315( )1,343(  הפרשה להפסדי אשראי

           

 107,003 119,293 128,651 138,565 147,569  אשראי לציבור, נטו 

 92 196 317 305 307  אשראי לממשלות

 52 52 60 60 52  השקעות בחברות כלולות

 1,546 1,616 1,658 1,656 1,702  בניינים וציוד

 87 87 87 87 87   נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין

 3,405 3,115 3,518 3,606 5,602   נכסים בגין מכשירים נגזרים

 809 1,347 2,032 2,204 2,081  נכסים אחרים

 133,304 150,246 162,242 179,613 198,564  סך כל הנכסים

       

       התחייבויות והון

 104,601 118,883 128,081 141,244 152,379  ונות הציבורפיקד

 2,432 2,007 1,694 2,041 1,258   פיקדונות מבנקים

 172 152 107 62 55  פיקדונות הממשלה

  -  -  -  - 223  ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר

 9,813 12,202 14,039 16,443 20,580  איגרות חוב וכתבי התחייבויות נדחים

 2,892 3,964 3,773 3,538 6,497   התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 5,898 4,984 5,296 5,950 6,072  )1(התחייבויות אחרות

 125,808 142,192 152,990 169,278 187,064  סך כל ההתחייבויות

 7,130 7,666 8,811 9,852 10,987  המיוחס לבעלי מניות הבנק הון עצמי

 366 388 441 483 513  שאינן מקנות שליטה זכויות

 7,496 8,054 9,252 10,335 11,500  סך כל ההון 

 133,304 150,246 162,242 179,613 198,564  סך כל ההתחייבויות וההון
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  תוספת ב' - סקירת ההנהלה 
  תקופתי - מידע רב - דוח רווח והפסד מאוחד 

  2010 -  2014בדצמבר  31- סתיימו בהלשנים ש
  מים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)סכו

  

  
 2014  2013  2012  2011)1(  2010)1(  

 5,509 6,840 6,591 6,442  )2(5,347 הכנסות ריבית

 2,621 3,741 3,377 2,978 1,972 הוצאות ריבית

         

 2,888 3,099 3,214 3,464 3,375 הכנסות ריבית, נטו

 473 338 276 288 173 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 2,415 2,761 2,938 3,176 3,202 הכנסות ריבית, נטו לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי

      הכנסות שאינן מריבית

 )25( 18 95 14 173 הכנסות (הוצאות) מימון שאינן מריבית

 1,432 1,474 1,452 1,458 )2(1,395 עמלות

 33 17 26 27 44 הכנסות אחרות

 1,440 1,509 1,573 1,499 1,612 ן מריביתסך כל ההכנסות שאינ

      הוצאות תפעוליות ואחרות

 1,529 1,615 1,701 1,836 1,869  משכורות והוצאות נלוות

 585 608 652 683 705 אחזקה ופחת בניינים וציוד

 14 - - - -  הפחתות וירידת ערך של נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין 

 438 444 433 438 458  הוצאות אחרות

 2,566 2,667 2,786 2,957 3,032 סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

 1,289 1,603 1,725 1,718 1,782 רווח לפני מיסים

 469 522 599 592 673 הפרשה למיסים על הרווח

 820 1,081 1,126 1,126 1,109 רווח לאחר מיסים 

 - 1 - )4( 5 ת מסחלק ברווחים (הפסדים) של חברות כלולות, לאחר השפע

      רווח נקי:

 820 1,082 1,126 1,122 1,114 לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 )19( )38( )50( )44( )31( המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 801 1,044 1,076 1,078 1,083 המיוחס לבעלי מניות הבנק

    

 .לדוחות הכספיים כ"ו. 1דמות סווגו מחדש כדי להתאימם למבנה החדש שאומץ על ידי המפקח על הבנקים. לפרטים ראה ביאור נתוני דוח רווח והפסד לתקופות קו )1(

  . לדוחות הכספיים.1.ג.1בנושא מדידת הכנסות ריבית, ראה ביאר  FAS91 (ASC310-20)לפרטים בדבר יישום תקן אמריקאי  )2(
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  תקופתי - מידע רב - והפסד מאוחד דוח רווח 
  2010 -  2014בדצמבר  31- סתיימו בהלשנים ש

  סכומים מדווחים

  
  
  2014  2013  2012  2011  2010   

            )1(רווח למניה רגילה בשקלים חדשים

            :רווח בסיסי

 3.63 4.65  4.77  4.72  4.70 סך הכל רווח נקי המיוחס לבעלי המניות הרגילות של התאגיד הבנקאי
    

       רווח מדולל:

 3.58 4.57 4.74 4.69 4.68 סך הכל רווח נקי המיוחס לבעלי המניות הרגילות של התאגיד הבנקאי
    
  

  נקוב.   ערך₪  0.1מניה בת  )1(
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  תוספת ג' - סקירת ההנהלה 
  )1(ות שלומאוחד ושל חברות של הבנק -  שיעורי הכנסה והוצאה

  רבדצמב 31סתיימה ביום הלשנה ש
  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  נכסים -א. יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית 

 201420132012  

  
  יתרה

 )2(ממוצעת
 הכנסות
 ריבית

 שיעור
 הכנסה

  יתרה
 )2(ממוצעת

  הכנסות
 ריבית

  שיעור 
 הכנסה

   יתרה
 )2(ממוצעת

  הכנסות
 ריבית

  שיעור 
 הכנסה

 %-ב     %-ב  %-ב 
 י ריביתנכסים נושא

 )3(אשראי לציבור
 5.01 )7(6,048 120,786 4.57 )7(5,966 130,481 3.58 )7(5,026 140,363בישראל

 3.67 98 2,670 3.93 100 2,545 4.47 103 2,305 מחוץ לישראל

 4.98 6,146 123,456 4.56 6,066 133,026 3.60 5,129 142,668סך הכל

 אשראי לממשלה
 2.98 7 235 2.90 9 310 2.97 9 303בישראל

 - - - - - - - - - מחוץ לישראל

 2.98 7 235 2.90 9 310 2.97 9 303סך הכל

 פיקדונות בבנקים
 2.11 40 1,893 1.96 21 1,073 0.43 8 1,841בישראל

 6.37 16 251 6.03 21 348 1.69 5 296 מחוץ לישראל

 2.61 56 2,144 2.96 42 1,421 0.61 13 2,137סך הכל

 פיקדונות בבנקים מרכזיים 
 1.29 157 12,147 1.02 170 16,648 0.50 108 21,614בישראל

 0.17 2 1,209 0.13 2 1,546 - - 1,535 מחוץ לישראל

 1.19 159 13,356 0.95 172 18,194 0.47 108 23,149סך הכל

כשו ניירות ערך שנשאלו או נר
 במסגרת הסכמי מכר חוזר

 2.06 4 194 0.80 1 125 0.50 1 199בישראל
 - - - - - - - - - מחוץ לישראל

 2.06 4 194 0.80 1 125 0.50 1 199סך הכל

איגרות חוב מוחזקות לפידיון 
 )4(וזמינות למכירה

 2.47 177 7,153 2.10 118 5,632 0.85 62 7,294בישראל
 1.51 23 1,522 1.36 17 1,249 1.45 16 1,105 מחוץ לישראל

 2.31 200 8,675 1.96 135 6,881 0.93 78 8,399סך הכל

 )5(איגרות חוב למסחר
 1.71 19 )11(1,113 1.70 17 )11(1,001 0.78 9 1,149בישראל

 - - 3 - - 1 - - - מחוץ לישראל

 1.70 19 1,116 1.70 17 1,002 0.78 9 1,149סך הכל

 4.42 6,591 149,176 4.00 6,442 160,959 3.00 5,347 178,004 סך כל הנכסים נושאי ריבית

חייבים בגין פעולות בכרטיסי 
 2,853 2,941 2,914 אשראי

נכסים אחרים שאינם נושאים 
     5,436     5,159     5,793 )6(ריבית

     157,465     169,059     186,711 סך כל הנכסים

סך הנכסים נושאי ריבית 
המיוחסים לפעילויות מחוץ 

 2.46 139 5,655 2.46 140 5,689 2.37 124 5,241 לישראל
  

  ראה הערות להלן .
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  המשך - תוספת ג'  - סקירת ההנהלה 
  )1(של הבנק ושל חברות מאוחדות שלו - שיעורי הכנסה והוצאה 

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
  ם מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)סכומי

  

  

  התחייבויות והון -ב. יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית 

 201420132012  

 
  יתרה

 )2(ממוצעת
 הוצאות
ריבית

 שיעור
הכנסה

  יתרה
 )2(ממוצעת

  הוצאות
 ריבית

  שיעור 
 הכנסה

   יתרה
 )2(ממוצעת

  הוצאות
 ריבית

  שיעור 
 הכנסה

 %-ב   %-ב %-ב   
יות נושאות ריביתהתחייבו

 פיקדונות הציבור
בישראל

 0.53 25 4,680 0.31 15 4,804 0.10 5 5,204 לפי דרישה
 2.56 2,507 97,795 1.95 2,094 107,417 1.15 1,359 118,599 לזמן קצוב

 מחוץ לישראל
 - - - - - - - - 6 לפי דרישה 
 1.25 59 4,729 1.05 41 3,918 0.86 29 3,358 לזמן קצוב
 2.42 2,591 )11(107,204 1.85 2,150 )11(116,139 1.10 1,393 127,167סך הכל

 פיקדונות הממשלה
 3.79 5 132 4.40 4 91 5.17 3 58בישראל

 - - - - - - - - - מחוץ לישראל
 3.79 5 132 4.40 4 91 5.17 3 58סך הכל

 בנקים פיקדונות מ
 2.32 67 2,892 1.59 34 2,139 1.23 17 1,381בישראל

 1.01 1 99 1.05 1 95 0.66 1 152 מחוץ לישראל
 2.27 68 2,991 1.57 35 2,234 1.17 18 1,533סך הכל

איגרות חוב וכתבי 
 התחייבויות נדחים

 5.19 710 13,678 5.16 786 15,243 2.97 556 18,752בישראל
 - - - - - - - - - מחוץ לישראל

 5.19 710 13,678 5.16 786 15,243 2.97 556 18,752סך הכל
 התחייבויות אחרות

 0.74 3 405 1.01 3 298 0.53 2 380בישראל
 - - - - - - - - - מחוץ לישראל

 0.74 3 )11(405 1.01 3 )11(298 0.53 2 380סך הכל
ת נושאותסך הכל התחייבויו

 2.71 3,377 124,410 2.22 2,978 134,005 1.33 1,972 147,890ריבית
פיקדונות הציבור שאינם 

 )11(15,065 )11(17,356 19,035 נושאים ריבית
זכאים בגין פעולות בכרטיסי

 2,853 2,941 2,914אשראי
התחייבויות אחרות שאינן 

     6,465     4,957     5,939 )8(נושאות ריבית
     148,793     159,259     175,778 סך כל ההתחייבויות

     8,672     9,800     10,933 סך כל האמצעים ההוניים
סך כל ההתחייבויות 
     157,465     169,059     186,711 והאמצעים ההוניים

 1.71     1.78     1.67     פער הריבית

 על נכסים )9(תשואה נטו
 נושאי ריבית

 2.18 3,135 143,521 2.17 3,366 155,270 1.90 3,281 172,763בישראל
 1.40 79 5,655 1.72 98 5,689 1.79 94 5,241 מחוץ לישראל

 2.15 3,214 149,176 2.15 3,464 160,959 1.90 3,375 178,004סך הכל
סך ההתחייבויות נושאות 

ריבית המיוחסות לפעילויות 
   1.24 60 4,828 1.05 42 4,013 0.85 30 3,516 חוץ לישראלמ

  ראה הערות להלן .
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  המשך - תוספת ג'  - סקירת ההנהלה 
  )1(של הבנק ושל חברות מאוחדות שלו - שיעורי הכנסה והוצאה 

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  מידע נוסף על נכסים והתחייבויות נושאי ריבית המיוחסים לפעילות בישראל -ית ג. יתרות ממוצעות ושיעורי ריב

  2014 2013 2012  

  
   יתרה

  )2(ממוצעת

  הכנסות

  (הוצאות)

 ריבית

  שיעור 

  הכנסה

  (הוצאה)

   יתרה

  )2(ממוצעת

  הכנסות

  (הוצאות)

 ריבית

  שיעור 

  הכנסה

  (הוצאה)

   יתרה

 )2(ממוצעת

  הכנסות

  (הוצאות)

 ריבית

  שיעור 

  סההכנ

  (הוצאה)

 %-ב  %-ב  %-ב   

 מטבע ישראלי לא צמוד
 4.82 3,798 78,872 3.77 3,388 89,813 3.23 3,397 105,258 סך נכסים נושאי ריבית

סך התחייבויות נושאות 

 )2.52( )11( )1,610( )11(63,983 )1.64( )11()1,173(  )11(71,621 )0.90( )781( 86,547 ריבית

 2.30     2.13     2.33     פער הריבית

מטבע ישראלי צמוד למדד
 4.66 2,248 48,248 5.02 2,590 51,568 2.79 1,505 53,845 סך נכסים נושאי ריבית

סך התחייבויות נושאות 

 )4.50( )11()1,562( 34,733 )4.75( )11( )1,681( 35,377 )2.63( )987( 37,594 ריבית

 0.16     0.27     0.16     פער הריבית

מטבע חוץ (לרבות מטבע 
ישראלי צמוד למטבע חוץ)

 2.48 406 16,401 2.33 324 13,889 2.35 321 13,660 סך נכסים נושאי ריבית

סך התחייבויות נושאות 

 )0.69( )145( 20,866 )0.36( )82( 22,994 )0.86( )174( 20,233 ריבית

 1.79     1.97     1.49     פער הריבית

 סך פעילות בישראל
 4.50 6,452 143,521 4.06 6,302 155,270 3.02 5,223 172,763 סך נכסים נושאי ריבית

סך התחייבויות נושאות 

 )2.77( )3,317( 119,582 )2.26( )2,936( 129,992 )1.35( )1,942( 144,374 ריבית

 1.73     1.80     1.67     פער הריבית

  ראה הערות להלן .
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  המשך - תוספת ג'  - סקירת ההנהלה 
  )1( של הבנק ושל חברות מאוחדות שלו - שיעורי הכנסה והוצאה 

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  ד. ניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית

  2012לעומת  2013  2013לעומת  2014  

  )10(קיטון) בגלל שינויגידול (  

  שינוי נטו

  )10(גידול (קיטון) בגלל שינוי

 מחיר  כמות מחיר  כמות    שינוי נטו

     נכסים נושאי ריבית
 אשראי לציבור

 )82( )525( 443 )940( )1,294( 354 בישראל

 2 7 )5( 3 14 )11( מחוץ לישראל

 )80( )518( 438 )937( )1,280( 343 סך הכל

   נכסים נושאי ריבית אחרים

 )68( )96( 28 )139( )185( 46 בישראל

 )1( )3( 2 )19( )18( )1( מחוץ לישראל

 )69( )99( 30 )158( )203( 45 סך הכל

 )149( )617( 468 )1,095( )1,483( 388 סך כל הכנסות הריבית

  

 התחייבויות נושאות ריבית
 פיקדונות הציבור

 )423( )606( 183 )745( )873( 128 בישראל

 )18( )10( )8( )12( )7( )5( מחוץ לישראל

 )441( )616( 175 )757( )880( 123 סך הכל

התחייבויות נושאות ריבית 
    אחרות

  
  

 42 11 31 )249( )328( 79 בישראל

 - - - - - - מחוץ לישראל

 42 11 31 )249( )328( 79 סך הכל

 )399( )605( 206 )1,006( )1,208( 202 ל הוצאות הריביתסך כ

  
 הנתונים בלוחות אלה ניתנים לאחר השפעת מכשירים נגזרים מגדרים.   )1(
 על בסיס יתרות יומיות). -לא צמוד  -על בסיס יתרות לתחילת החודשים (במגזר מטבע ישראלי   )2(
 סדי אשראי. לרבות חובות פגומים שאינם צוברים הכנסות ריבית.לפני ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות להפ  )3(
נוכתה היתרה הממוצעת של  2012- ו 2013, 2014בדצמבר  31 בימים ושל שנה שהסתיימ לתקופותמהיתרה הממוצעת של איגרות חוב זמינות למכירה   )4(

ות בהון העצמי במסגרת רווח כולל אחר מצטבר בסעיף "התאמות בגין רווחים שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של איגרות חוב זמינות למכירה, הכלול
 מיליוני שקלים בהתאמה. 0- מיליוני שקלים ו 7יליוני שקלים, מ 9הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן" בסך 

, נוספה (נוכתה) היתרה הממוצעת של רווחים 2012- ו 2013, 2014בדצמבר  31 בימים ושל שנה שהסתיימ לתקופותלמסחר מהיתרה הממוצעת של איגרות חוב   )5(
 .בהתאמה, מיליוני שקלים 12מיליוני שקלים ובסך  18) מיליוני שקלים, בסך 33(הפסדים) שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של איגרות חוב למסחר בסך (

 פסדי אשראי.לרבות מכשירים נגזרים, נכסים אחרים שאינם נושאים ריבית ובניכוי הפרשה לה  )6(
 , בהתאמה.2012- ו 2013, 2014בדצמבר  31 בימים ושל שנה שהסתיימ תקופותלמיליוני שקלים נכללו בהכנסות ריבית  251- ו 284 ,417עמלות בסך   )7(
 לרבות מכשירים נגזרים.  )8(
 הכנסות ריבית נטו לחלק לסך הנכסים נושאי הריבית. - תשואה נטו   )9(
 בכמות חושב על ידי הכפלת המחיר החדש בשינוי בכמות. השינוי המיוחס לשינוי במחיר חושב על ידי הכפלת הכמות הישנה בשינוי במחיר. השינוי המיוחס לשינוי  )10(
 .סווג מחדש  )11(
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  ד' תוספת  - סקירת ההנהלה 
  לשינויים בשיעורי הריבית חשיפה של הבנק וחברות מאוחדות שלו
  )סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים

  
  
    2014בדצמבר  31 ליום  

  

   עם
   דרישה

  עד חודש

  מעל חודש
  עד שלושה
  חודשים

 מעל שלושה
  חודשים עד

  שנה

  מעל שנה
   עד שלוש

  שנים

   מעל שלוש
   עד חמש

  שנים

   מעל חמש
   עד עשר
    שנים

                
         מטבע ישראלי לא צמוד

  נכסים פיננסיים, סכומים לקבל בגין מכשירים נגזרים
          נכסים פיננסיים מורכביםובגין

  90,0993,2043,7495,3136,6896,241 )3)(1(נכסים פיננסיים

  8,7065,57431,86010,9407,38010,189 מכשירים פיננסיים נגזרים (למעט אופציות)

  -2,2112,1103,353170123 אופציות (במונחי נכס הבסיס)

  101,01610,88838,96216,42314,19216,430 סך הכל שווי הוגן

התחייבויות פיננסיות, סכומים לשלם בגין מכשירים
         נגזרים ובגין והתחייבויות פיננסיות מורכבות

  82,2463,7959,7485,1322,6072,500  )1(התחייבויות פיננסיות

  21,21817,38018,1239,2116,34810,419 מכשירים פיננסיים נגזרים (למעט אופציות)

  -3,4172,1193,16491123  אופציות (במונחי נכס הבסיס)

  106,88123,29431,03514,4349,07812,919 סך הכל שווי הוגן

          מכשירים פיננסיים, נטו

  7,9271,9895,1143,511(12,406)(5,865) החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר

  270(3,241)(8,355)(10,344)(18,271)(5,865)  רת במגזרהחשיפה המצטב
   

  
 הערות ספציפיות:

 ים.למעט יתרות מאזניות של מכשירים פיננסיים נגזרים, שווי הוגן של מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים ושווי הוגן של מכשירים פיננסיים מורכב  )1(
  יים הממוצע האפקטיבי.ממוצע משוקלל לפי שווי הוגן של משך הח  )2(
 כולל מניות המוצגות בטור "ללא תקופות פרעון".  )3(
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  2013בדצמבר  31ליום   2014בדצמבר  31ליום  

  מעל  עשר
  עד עשרים

  שנים

  מעל
   עשרים
  שנה

   ללא
   תקופת
   פירעון

   סך הכל
  שווי הוגן

    שיעור
   תשואה
  פנימי

 משך חיים

   ממוצע
  )2(אפקטיבי

   סך הכל
  הוגן שווי

    שיעור
   תשואה
  פנימי

 משך חיים

   ממוצע
  )2(אפקטיבי

  בשנים  באחוזים    בשנים  באחוזים       

                   
 

          

  1,39277498117,2623.430.88103,1103.850.59

  80--74,729 1.1960,543 1.25

  ---7,967 0.735,596 0.73

  1,47277498199,958  0.99169,249  0.83

  

            

  515231-106,7740.670.48100,9571.310.39

  89--82,788 1.3860,545 1.55

  ---8,914 0.856,318 0.85

  604231-198,476  0.87167,820  0.83

            

  868(154)4981,482  1,429  

  1,1389841,4821,482      
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  המשך -  תוספת ד' - סקירת ההנהלה 
  חשיפה של הבנק וחברות מאוחדות שלו לשינויים בשיעורי הריבית

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  
  
    2014בדצמבר  31ליום  

  

   עם

   דרישה

  עד חודש

  מעל חודש

  עד שלושה

  חודשים

 מעל שלושה

  חודשים עד

  שנה

  מעל שנה

   עד שלוש

  שנים

   מעל שלוש

   משעד ח

  שנים

   מעל חמש

   עד עשר

    שנים

                

               מטבע ישראלי צמוד מדד

  נכסים פיננסיים, סכומים לקבל בגין מכשירים נגזרים
         ובגין נכסים פיננסיים מורכבים

  1,5212,67611,59420,82912,9243,726 )1(נכסים פיננסיים

  892593907417751,364 מכשירים פיננסיים נגזרים (למעט אופציות)

  1,6102,93511,98421,57013,6995,090 סך הכל שווי הוגן

התחייבויות פיננסיות, סכומים לשלם בגין מכשירים נגזרים
         ובגין והתחייבויות פיננסיות מורכבות

  3,9631,9754,81312,7148,5246,615 )1(התחייבויות פיננסיות

  6066954,3771,8441,8151,276 ים נגזרים (למעט אופציות)מכשירים פיננסי

  4,5692,6709,19014,55810,3397,891 סך הכל שווי הוגן

        מכשירים פיננסיים, נטו

 (2,801)2652,7947,0123,360(2,959) החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר

  1007,11210,4727,671(2,694)(2,959) החשיפה המצטברת במגזר
    

  
 הערות ספציפיות:

 ים.למעט יתרות מאזניות של מכשירים פיננסיים נגזרים, שווי הוגן של מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים ושווי הוגן של מכשירים פיננסיים מורכב  )1(
 ממוצע משוקלל לפי שווי הוגן של משך החיים הממוצע האפקטיבי.  )2(
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  2013בדצמבר  31ליום   2014בדצמבר  31ליום      

  מעל  עשר

  עד עשרים

  שנים

  מעל

   עשרים

  שנה

   ללא

   תקופת

   פירעון

   סך הכל

  שווי הוגן

    שיעור

   תשואה

  פנימי

 משך חיים

   ממוצע

  )2(אפקטיבי

   סך הכל

  שווי הוגן

    שיעור

   תשואה

  פנימי

 משך חיים

   ממוצע

  )2(אפקטיבי

  בשנים  באחוזים    בשנים  באחוזים        

                    

 

           

 1,0263829354,6272.602.6654,4012.363.01

 ---3,618 3.163,829 3.54

 1,0263829358,245  2.6958,230  3.04

 

           

 1,965-240,5710.963.3738,9961.653.74

 4--10,617 1.6812,787 1.54

 1,969-251,188  3.0251,783  3.20

           

 (943)382917,057  6,447  

 6,7286,7667,0577,057      
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  המשך - תוספת ד'  - סקירת ההנהלה 
  חשיפה של הבנק וחברות מאוחדות שלו לשינויים בשיעורי הריבית

  ים)סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדש

  
  
    2014בדצמבר  31ליום  

  

  עם

  דרישה

  עד חודש

  מעל חודש

  עד שלושה

  חודשים

  מעל שלושה

  חודשים עד

  שנה

  מעל שנה

  עד שלוש

  שנים

  מעל שלוש

  עד חמש

  שנים

  מעל חמש

  עד עשר

    שנים

                

               )1(מטבע חוץ

  נכסים פיננסיים, סכומים לקבל בגין מכשירים נגזרים
         ים מורכביםובגין נכסים פיננסי

 10,2755,3482,292574216908 )2(נכסים פיננסיים

 30,08122,86819,7394,1032,6726,676 מכשירים פיננסיים נגזרים (למעט אופציות)

 -1,9044,1193,490144123 אופציות (במונחי נכס הבסיס)

 42,26032,33525,5214,8213,0117,584 סך הכל שווי הוגן

התחייבויות פיננסיות, סכומים לשלם בגין מכשירים נגזרים
        ובגין והתחייבויות פיננסיות מורכבות

 16,7309,0139,04350268152 )2(התחייבויות פיננסיות

 16,54010,85530,7054,8212,8106,494 מכשירים פיננסיים נגזרים (למעט אופציות)

 -2,2472,2963,688237123 נכס הבסיס)אופציות (במונחי 

 35,51722,16443,4365,5603,0016,646 סך הכל שווי הוגן

        מכשירים פיננסיים, נטו

 10938(739)(17,915)6,74310,171 החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר

 (792)(1,730)(1,740)(1,001)6,74316,914 החשיפה המצטברת במגזר
     

  הערות ספציפיות:
  לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ.  )1(

 ים.למעט יתרות מאזניות של מכשירים פיננסיים נגזרים, שווי הוגן של מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים ושווי הוגן של מכשירים פיננסיים מורכב  )2(

 ממוצע האפקטיבי.ממוצע משוקלל לפי שווי הוגן של משך החיים ה  )3(
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  2013בדצמבר  31ליום   2014בדצמבר  31ליום      

  מעל  עשר

  עד עשרים

  שנים

  מעל

   עשרים

  שנה

   ללא

   תקופת

   פירעון

   סך הכל

  שווי הוגן

    שיעור

   תשואה

  פנימי

   משך חיים

   ממוצע

  )3(אפקטיבי

   סך הכל

  שווי הוגן

    שיעור

   תשואה

  פנימי

 משך חיים

   ממוצע

  )3(אפקטיבי

  בשנים  באחוזים    בשנים  באחוזים        

                    

  

           

  206415919,8562.460.7718,1422.320.55

  22--86,161 1.5352,785 1.62

  ---9,780 0.426,262 0.42

  4264159115,797  1.3177,189  1.27

  

            

  8-135,5170.610.3328,1320.250.27

  11--72,236 0.9044,137 1.25

 ---8,591 0.445,159 0.44

 19-1116,344  0.6977,428  0.84

           

 2364158(547)  (239)  

 (769)(705)(547)(547)      
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  המשך - תוספת ד'  - סקירת ההנהלה 
  ת מאוחדות שלו לשינויים בשיעורי הריביתחשיפה של הבנק וחברו

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  
  
    2014בדצמבר  31ליום  

  

   עם

   דרישה

  עד חודש

  מעל חודש

  עד שלושה

  חודשים

 מעל שלושה

  חודשים עד

  שנה

  מעל שנה

   עד שלוש

  שנים

   מעל שלוש

   עד חמש

  שנים

   מעל חמש

   עד עשר

    שנים

                

               כספימגזר לא

  נכסים פיננסיים, סכומים לקבל בגין מכשירים נגזרים
               ובגין נכסים פיננסיים מורכבים

  ----(4)- אופציות (במונחי נכס הבסיס)

  ----(4)- סה"כ שווי הוגן

         חשיפה כוללת לשינויים בשיעורי הריבית

  ם נגזרים נכסים פיננסיים, סכומים לקבל בגין מכשירי
         ובגין נכסים פיננסיים מורכבים

  101,89511,22817,63526,71619,82910,875 )2) (1(נכסים פיננסיים

  38,87628,70151,98915,78410,82718,229 מכשירים פיננסיים נגזרים (למעט אופציות)

  -4,1156,2296,843314246 אופציות (במונחי נכס הבסיס)

  144,88646,15876,46742,81430,90229,104 סך הכל שווי הוגן

התחייבויות פיננסיות, סכומים לשלם בגין מכשירים נגזרים
         ובגין והתחייבויות פיננסיות מורכבות

  102,93914,78323,60418,34811,1999,267 )1(התחייבויות פיננסיות

  38,36428,93053,20515,87610,97318,189 אופציות)מכשירים פיננסיים נגזרים (למעט

  -5,6644,4196,852328246 אופציות (במונחי נכס הבסיס)

  146,96748,13283,66134,55222,41827,456 סך הכל שווי הוגן

         מכשירים פיננסיים, נטו

 8,2628,4841,648(7,194)(1,974)(2,081) סך הכל החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית

 5,4977,145(2,987)(11,249)(4,055)(2,081) סך הכל החשיפה המצטברת
   

 הערות ספציפיות:
 ים.למעט יתרות מאזניות של מכשירים פיננסיים נגזרים, שווי הוגן של מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים ושווי הוגן של מכשירים פיננסיים מורכב  )1(
 כולל מניות המוצגות בטור "ללא תקופות פירעון".  )2(
 ממוצע משוקלל לפי שווי הוגן של משך החיים הממוצע האפקטיבי.  )3(

  
 הערות כלליות:

שמנכים אותם אל ת לוח זה, הנתונים לפי תקופות מייצגים את הערך הנוכחי של זרמי המזומנים העתידיים של כל מכשיר פיננסי, כשהם מהוונים לפי שיעורי הריביב   - 
  בדוח הכספי.  )2 20השווי ההוגן בעקביות להנחות שלפיהן חושב השווי ההוגן של המכשיר הפיננסי בביאור 

  בדוח הכספי.) 3 20 שיעור תשואה פנימי הינו שיעור הריבית המנכה את תזרימי המזומנים הצפויים ממכשיר פיננסי אל השווי ההוגן הכלול בגינו בביאור   - 
ינוי קטן ים ממוצע אפקטיבי של קבוצת מכשירים פיננסיים מהווה קירוב לשינוי באחוזים בשווי ההוגן של קבוצת המכשירים הפיננסיים שיגרם כתוצאה משמשך חי  - 

 ) בשיעור התשואה הפנימי של כל אחד מהמכשירים הפיננסיים.0.1%(גידול של 
כבים, הכוללים רכיבים נגזרים משובצים שלא חולצו, בהתאם להוראות הדיווח לציבור. בין היתר, עסקאות מסוימות שביצע הבנק מהוות מכשירים פיננסיים מור  - 

ת עם ברירת כוללות עסקאות אלה הלוואות עם תחנות יציאה, פיקדונות נושאי ריבית מדורגת עם מועדי משיכה, אשראים ופיקדונות עם הבטחת רצפה ופיקדונו
גין מכשירים אלו באופן סביר, באמצעות פריסת פירעון תזרימי המזומנים על פי מועדי החוזה והנחות שונות המבוססות על הצמדה. הבנק משקף את סיכון הריבית ב

 שאינו מהותי. ניסיון העבר. המכשירים בהם לא ניתן לשקף באופן סביר את החשיפה לסיכון ריבית על ידי פריסה לתקופות החוזיות המתאימות, מסתכמים להיקף
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  2013בדצמבר  31ליום   2014בדצמבר  31ליום      

  מעל  עשר

  עד עשרים

  שנים

  מעל

   עשרים

  שנה

   ללא

   תקופת

   פירעון

   סך הכל

  שווי הוגן

    שיעור

   תשואה

  פנימי

 משך חיים

   ממוצע

  )3(אפקטיבי

   סך הכל

  שווי הוגן

    שיעור

   תשואה

  פנימי

 משך חיים

   ממוצע

  )3(אפקטיבי

  בשנים  חוזיםבא    בשנים  באחוזים        

                    

  

                    

  - - - (4) - - (1) - - 

  - - - (4) - - (1)  - - 

           

  

           

  2,438179950191,7452.921.38175,6533.231.33

  102--164,508 1.41117,157 1.49

  ---17,747 0.5611,858 0.57

  2,540179950374,000  1.35304,668  1.37

  

            

  2,4882313182,8620.871.09168,0851.211.15

  104--165,641 1.19117,469 1.44

 ---17,509  0.6511,477  0.67

 2,5922313366,012  1.12297,031  1.24

           

 (52)(52)9477,988  7,636  

 7,0937,0417,9887,988     
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  תוספת ה' - סקירת ההנהלה 
  מאוחד  - סיכון אשראי לפי ענפי משק 

  2014בדצמבר  31ליום 
  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  

  

  כוללסיכון אשראי   )2(וסיכון אשראי חוץ מאזני (למעט נגזרים) )1(חובות

  

              

 )1(חובות  

  ערבויות 

  והתחייבויות אחרות 

 סך הכל על חשבון לקוחות

  איגרות 

 )4(חוב

  שווי הוגן

 נגזרים

  

 1  - 817 192 625 חקלאות

 442  - 8,784 3,057 5,727 תעשיה

 3 16 26,328 17,159 9,169 )6(בינוי -בינוי ונדל"ן 

 1  - 2,496 230 2,266 פעילויות בנדל"ן -בינוי ונדל"ן 

 376 1 1,143 443 700 חשמל ומים

 42  - 8,857 2,308 6,549 מסחר

 4  - 758 133 625 בתי מלון, שירותי הארחה ואוכל

 14  - 1,466 338 1,128 תחבורה ואחסנה

 20  - 1,435 454 981 תקשורת ושירותי מחשב

 1,554  - 13,039 9,608 3,431 שירותים פיננסיים

 2  - 3,263 752 2,511 שירותים עסקיים אחרים

 29  - 1,315 387 928 שירותים ציבוריים וקהילתיים

   2,488 17 69,701 35,061 34,640 סה"כ סיכון אשראי מסחרי

  -  - 102,179 6,273 95,906 הלוואות לדיור -אנשים פרטיים 

 19  - 25,591 10,790 14,801 אחר -אנשים פרטיים 

   2,507 17 197,471 52,124 145,347 סך הכל 

 50 48 4,762 1,197 3,565 בגין פעילות לווים בחוץ לארץ

   2,557 65 202,233 53,321 148,912 סך הכל סיכון אשראי לציבור

 3,045 342 4,393 9 4,384 תאגידים בנקאיים

  - 13,853 360 53 307  ממשלות

   5,602 14,260 206,986 53,383 153,603 סך הכל  סיכון אשראי
  
 וניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר. איגרות חובבבנקים וחובות אחרים, למעט  פיקדונותאשראי לציבור, אשראי לממשלות,   ) 1(
 סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות לווה, למעט מכשירים נגזרים.  ) 2(
 שראי חוץ מאזניים (מוצגים במאזן בסעיף התחייבויות אחרות).כולל בגין מכשירי א  ) 3(
 מיליוני שקלים חדשים. 107 בסךכולל ניירות ערך שנשאלו   ) 4(
לא  יור שבגינןהפיגור והלוואות לדסיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני פגום, נחות או בהשגחה מיוחדת, לרבות בגין הלוואות לדיור שבגינן קיימת הפרשה לפי עומק   )5(

  .ימים או יותר 90קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור הנמצאות בפיגור של 
מיליוני שקלים חדשים שהועמדו לקבוצות רכישה  1,747מיליוני שקלים חדשים וסיכון אשראי חוץ מאזני בסך של  1,423כולל סיכון אשראי מאזני בסך של   )6(

  מסוימות הנמצאות בהליכי בנייה.
הפיקוח על  להוראותירוג האשראי שלו במועד הדוח תואם את דירוג האשראי לביצוע אשראי חדש בהתאם למדיניות הבנק. בהתאם אשר דסיכון אשראי   )7(

  בדרך של מכאן ואילך. 2014בנקים, יישום ההוראה הינו מהדוחות לשנת ה
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  סיכון אשראי 

  ) בעייתיוסיכון אשראי חוץ מאזני (למעט נגזרים )1(חובות    כולל בעייתי

  )3(הפסדי אשראי           

 

 

 

  עסקאות 

 סך הכל עתידיות

  דירוג 

  פגום )5(בעייתי  )7(אשראיביצוע 

  הוצאות בגין 

  הפסדי אשראי

  מחיקות 

 חשבונאיות נטו

  יתרת הפרשה

 להפסדי אשראי

-  818 803 15111(1) 7 

134 9,360 9,271 8975(14)1 86 

2 26,349 26,042 307245(59)(14) 148 

-  2,497 2,238 25925516999 91 

103 1,623 1,622 111- 3 

36 8,935 8,732 2031412021 102 

4 766 749 17783 14 

8 1,488 1,448 4035(8)(1) 13 

6 1,461 1,456 51-- 6 

2,073 16,666 16,547 11959(31)(16) 89 

1 3,266 3,219 4718169 35 

411,3851,359 2619(2)(5) 9 

 2,40874,61473,486 1,12886710196 603 

-102,179101,231 9483622 624 

7025,68025,361 184749352 189 

 2,478202,473200,078 2,260944200170 1,416 

404,9004,885 159(18)(15) 29 

 2,518207,373204,963 2,275953182155 1,445 

7148,4948,494 --(9)(4) 5 

-14,21314,213 ---- - 

 3,232230,080227,670 2,275953173151 1,450 
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 המשך - תוספת ה'  - סקירת ההנהלה 
  מאוחד  - סיכון אשראי לפי ענפי משק 

  2013בדצמבר  31ליום 
  חים (במיליוני שקלים חדשים)סכומים מדוו

  

  

 

  

 סיכון אשראי כולל )2(וסיכון אשראי חוץ מאזני (למעט נגזרים) )1(חובות

 

       

 )1(חובות 

  ערבויות 

  והתחייבויות אחרות 

 סך הכל על חשבון לקוחות

  איגרות 

 )4(חוב

  שווי הוגן

 )7(נגזרים

 

 - - 753 190 563 חקלאות

 61 51 9,605 3,773 5,832 תעשיה

 3 24 25,024 16,005 )7(9,019 )6(בינוי –בינוי ונדל"ן 

 1  - 2,277 274  )7(2,003 פעילויות בנדל"ן -בינוי ונדל"ן 

 472 17 921 290 631 חשמל ומים

 30  - 8,563 1,938 6,625 מסחר

 - - 639 151 488 בתי מלון, שירותי הארחה ואוכל

 5 - 1,410 396 1,014 תחבורה ואחסנה

 16 - 1,888 667 1,221 תקשורת ושירותי מחשב

 754  - 10,218 7,037 3,181 שירותים פיננסיים

 2 - 3,237 826 2,411 שירותים עסקיים אחרים

 112 - 1,174 307 867 שירותים ציבוריים וקהילתיים

   1,456 92 65,709 31,854 33,855 סך הכל סיכון אשראי מסחרי

  -  - 92,453 4,164 88,289 הלוואות לדיור - אנשים פרטיים

 4  - 23,695 10,282 13,413 אחר -אנשים פרטיים 

   1,460 92 181,857 46,300 135,557 סך הכל 

 31 40 5,273 950 4,323 בגין פעילות לווים בחוץ לארץ

   1,491 132 187,130 47,250 139,880 סך הכל סיכון אשראי לציבור

 2,115 348 3,163 20 )7(3,143 בנקאיים תאגידים

 - 6,502 315 10  )7(305  ממשלות

   3,606 6,982 190,608 47,280 143,328 סך הכל  סיכון אשראי

  
  זר.אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט איגרות חוב וניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חו  ) 1(
 סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות לווה, למעט מכשירים נגזרים.  ) 2(
 כולל בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים (מוצגים במאזן בסעיף התחייבויות אחרות).  ) 3(
 מיליוני שקלים חדשים. 70כולל ניירות ערך שנשאלו בסך   ) 4(
נן לא מאזני וחוץ מאזני פגום, נחות או בהשגחה מיוחדת, לרבות בגין הלוואות לדיור שבגינן קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור והלוואות לדיור שבגי סיכון אשראי  )5(

 ימים או יותר. 90קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור הנמצאות בפיגור של 
מיליוני שקלים חדשים שהועמדו לקבוצות רכישה  1,339סיכון אשראי חוץ מאזני בסך של מיליוני שקלים חדשים ו 1,409כולל סיכון אשראי מאזני בסך של   )6(

  מסוימות הנמצאות בהליכי בנייה.
  סווג מחדש.  )7( 

 

  



253 

  

  

  

  

  

  

  

  סיכון אשראי 

 וסיכון אשראי חוץ מאזני (למעט נגזרים) בעייתי )1(חובות כולל בעייתי

 )3(הפסדי אשראי     

  

  

 

  עסקאות 

  פגום )5(בעייתי כלסך ה עתידיות

  הוצאות בגין 

  הפסדי אשראי

  מחיקות 

 חשבונאיות נטו

  יתרת הפרשה

 להפסדי אשראי

           - 753 6 5 (1) 1 6 

240 9,957 279 95 59 12 103 

5 25,056 463)7( 407)7( (19) 3 181 

- 2,278 423)7( 414)7( (3) - 15 

356 1,766 2 2 - - 1 

63 8,656 246 151 8 44 110 

- 639 14 5 5 3 10 

18 1,433 30 26 (3) - 20 

39 1,943 46 42 (2) 1 7 

1,037 12,009 174 171 (6) 56 109 

4 3,243 35 21 15 19 30 

189 1,475 24 15 (1) (1) 6 

  1,951 69,208 1,742 1,354 52 138 598 

- 92,453 1,078 2 185 365 640 

9 23,708 206 83 57 63 148 

  1,960 185,369 3,026 1,439 294 566 1,386 

119 5,463 88 35 (6) (1) 32 

  2,079 190,832 3,114 1,474 288 565 1,418 

1,505 7,131 -  -  -  -  10 

-  6,817 -  -  -  -  -  

  3,584 204,780 3,114 1,474 288 565 1,428 
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  תוספת ו' -סקירת ההנהלה 
  )1(מאוחד  -שיפות למדינות זרות ח

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים) 

  

  

  לכל אחת מהן הוא  מידע בדבר סך החשיפות למדינות זרות ובדבר חשיפות למדינות שסך סכום החשיפה -חלק א' 

  :מהון, לפי הנמוך 20%מסך נכסי המאוחד או מעל  1%מעל 

  2014בדצמבר  31ליום

        )2(חשיפה מאזנית   
  חשיפה   

    )3)(2( חוץ מאזנית

 חשיפה מאזנית מעבר לגבול  המדינה

חשיפה מאזנית של שלוחות של
  התאגיד הבנקאי במדינה זרה

      לתושבים מקומיים

  

    
חשיפה מאזנית 

  מעבר לגבול

 לאחרים לבנקים )4(לממשלות  

  חשיפה
  מאזנית
לפני ניכוי

התחייבויות
  מקומיות

  ניכוי בגין
התחייבויות
  מקומיות

  חשיפה
  מאזנית

 נטו לאחר
  ניכוי

התחייבויות
  מקומיות

  סך כל
החשיפה 
 המאזנית

סיכון 
אשראי 
מאזני 
  בעייתי

חובות 
  פגומים

  סך 
 חשיפה 

  חוץ 
 מאזנית

  מזה: 
  סיכון 

  אשראי
 מאזני- חוץ

  בעייתי
   לפירעון

  שנה עד

  לפירעון
  מעל 
  שנה

 1,128 2,293 - 2,595 - 6 3,421 - 351 351 1,175 1,238 1,008 ארצות הברית
 413 692 - 1,135 - 7 1,646 541 402 943 598 507 - בריטניה
 1,254 534 - 499 - 13 1,788 - - - 1,361 427 - צרפת
 1,256 1,751 - 2,452 - 6 3,007 - - - 1,929 1,055 23 אחרות

סך כל החשיפות 
 4,051 5,270 - 6,681 - 32 9,862 541 753 1,294 5,063 3,227 1,031 למדינות זרות

מזה: סך כל 
החשיפות
 LDC 23 - 636 - - - 659 2 - 124 - 302 357למדינות

מזה: סך כל 
החשיפות

למדינות יוון, 
פורטוגל, ספרד, 
 28 9 - 22 - - 37 - - - 33 4 -איטליה ואירלנד 

  

ת על בסיס סיכון סופי. הצד הנושא בסיכון הסופי הוא אדם, עסק, החשיפה המוצגת לעיל מייצגת, בהתאם להוראות המפקח על הבנקים, חשיפו

י מוסד או מכשיר כלשהו המספק לבנק "חיזוקי אשראי", כגון ערבויות, בטחונות, חוזי ביטוח ונגזרי אשראי. כאשר לא קיים "חיזוק אשראי", אז

  הצד הנושא בסיכון הסופי הוא החייב עצמו.

  

  

 ר השפעת ערבויות, בטחונות נזילים ונגזרי אשראי.על בסיס סיכון סופי, לאח  )  1(
ות סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני, סיכון אשראי מסחרי בעייתי וחובות פגומים מוצגים לפני השפעת הפרשה להפסדי אשראי, ולפני השפעת ביטחונ  ) 2(

  המותרים לניכוי לצורך חבות של לווה ושל קבוצת לווים.
 יננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה.סיכון אשראי במכשירים פ  )3(
  ממשלות, מוסדות רשמיים ובנקים מרכזיים.  ) 4(
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  המשך  -תוספת ו'  -סקירת ההנהלה 
  )1(מאוחד  -חשיפות למדינות זרות 

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים) 

  

  

  

  

  2013בדצמבר  31ליום

        )2(חשיפה מאזנית   
  פה חשי  

    )3)(2( חוץ מאזנית

  המדינה
חשיפה מאזנית מעבר

  לגבול

חשיפה מאזנית של שלוחות של
  התאגיד הבנקאי במדינה זרה

      לתושבים מקומיים

  

    
חשיפה מאזנית 

  מעבר לגבול

 לאחרים לבנקים)4(לממשלות  

  חשיפה
  מאזנית
לפני ניכוי

התחייבויות
  מקומיות

 ניכוי בגין
התחייבויות
  מקומיות

  יפה חש
  מאזנית

 נטו לאחר
  ניכוי

התחייבויות
  מקומיות

  סך כל
החשיפה
  המאזנית

סיכון 
אשראי 
מאזני 
 בעייתי

חובות 
 פגומים

  סך
  חשיפה 

  חוץ
  מאזנית

  מזה: 
  סיכון 
  אשראי

 מאזני- חוץ
  בעייתי

  לפירעון
  עד שנה

  לפירעון
  מעל 
  שנה

 947 1,913 - 1,750 16 27 2,860 - )5(289 )5(289 1,259 898 )5(703ארצות הברית
 778 350 - 1,048 9 6 1,699 571 274 845 726 402 - בריטניה
 1,177 486 - 510 - 16 1,663 - - - 1,504 159 - צרפת
 1,078 1,596 - 1,860 2 61 2,674 - - - 1,704 970 - אחרות

סך כל החשיפות
 3,980 4,345 - 5,168 27 110 8,896 571 563 1,134 5,193 2,429 703 למדינות זרות

מזה: סך כל 
החשיפות 
 LDC - 37 486 - - - 523 4 - 249 - 180 343למדינות 

מזה: סך כל 
החשיפות 

למדינות יוון, 
פורטוגל, ספרד, 
 43 20 - 4 - - 63 - - - 61 2 -איטליה ואירלנד 

  

  

  

  

  

 י אשראי.על בסיס סיכון סופי, לאחר השפעת ערבויות, בטחונות נזילים ונגזר  )  1(
ות סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני, סיכון אשראי מסחרי בעייתי וחובות פגומים מוצגים לפני השפעת הפרשה להפסדי אשראי, ולפני השפעת ביטחונ  ) 2(

  המותרים לניכוי לצורך חבות של לווה ושל קבוצת לווים.
 גבלות חבות של לווה.סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מ  )3(
 ממשלות, מוסדות רשמיים ובנקים מרכזיים.  ) 4(
 סווג מחדש.  )5(
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  המשך -תוספת ו'  -סקירת ההנהלה 
  )1( מאוחד  -חשיפות למדינות זרות 

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים) 

  

 
  מסך הנכסים במאוחד  1%ן לבי 0.75%מידע בדבר מדינות שסך  החשיפה  לכל אחת מהן הינו בין  - חלק ב'
  :, לפי הנמוךמההון 20%לבין  15%או בין 

 חשיפה חוץ מאזנית חשיפה מאזנית    

 1,003 724  גרמניה
     

  אין חשיפה נדרשת לדיווח, בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים. 2013בדצמבר  31נכון ליום 

  
  זרות עם בעיות נזילותמידע בדבר חשיפה מאזנית למדינות  -חלק ג'

  תנועה בסכום החשיפה המאזנית למדינות זרות עם בעיות נזילות:

  

  2014בדצמבר  31ביום  שהסתיימהלשנה  

 סך הכל פורטוגל אירלנד יוון  

 5 - 5 -  סכום החשיפה בתחילת תקופת הדיווח

 1 - 1 -  שינויים נטו בסכום החשיפה לזמן קצר

 6 - 6 -  סכום חשיפה בסוף תקופת הדיווח

  

  

  2013בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

 סך הכל פורטוגל אירלנד יוון  

 6 - 6 -  סכום החשיפה בתחילת תקופת הדיווח

 )1( - )1( -  שינויים נטו בסכום החשיפה לזמן קצר

 5 - 5 -  סכום חשיפה בסוף תקופת הדיווח

  

  
 ות נזילים ונגזרי אשראי.על בסיס סיכון סופי, לאחר השפעת ערבויות, בטחונ  )  1(
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  'ז תוספת  - סקירת ההנהלה 
  רבעוני- מידע רב -  מאזנים מאוחדים

  2014 לסוף כל רבעון בשנת
  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  רבעון ראשון  רבעון שני  רבעון שלישי  רבעון רביעי  

      נכסים

 29,684 27,181 26,139 26,798  מזומנים ופיקדונות בבנקים

 6,519 9,744 12,579 14,259   ניירות ערך

 297 112 70 107  ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר 

 142,359 144,646 148,003 148,912   אשראי לציבור

 )1,298( )1,293( )1,304( )1,343(  הפרשה להפסדי אשראי
       

 141,061 143,353 146,699 147,569   אשראי לציבור, נטו

 302 285 299 307  אשראי לממשלה

 60 61 64 52   השקעות בחברות כלולות

 1,655 1,658 1,668 1,702  בניינים וציוד

 87 87 87 87  נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין 

 3,280 3,467 5,367 5,602   נכסים בגין מכשירים נגזרים

 1,809 2,210 2,169 2,081  נכסים אחרים

 184,754 188,158 195,141 198,564  נכסיםסך כל ה

      

      התחייבויות והון

 145,701 148,063 150,648 152,379  פיקדונות הציבור

 2,106 1,523 1,727 1,258   פיקדונות מבנקים

 61 56 56 55  פיקדונות הממשלה

 - - - 223  ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר

 17,887 19,120 21,059 20,580  ב וכתבי התחייבויות נדחיםאיגרות חו

 3,002 3,303 5,060 6,497  התחייבויות בגין מכשירים נגזרים 

 5,376 5,176 5,302 6,072  התחייבויות אחרות 

 174,133 177,241 183,852 187,064  סך כל ההתחייבויות

 10,130 10,418 10,779 10,987  המיוחס לבעלי מניות הבנקהון 

 491 499 510 513  זכויות שאינן מקנות שליטה

 10,621 10,917 11,289 11,500  סך כל ההון 

 184,754 188,158 195,141 198,564  סך כל ההתחייבויות וההון
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  המשך -  ז'  תוספת - סקירת ההנהלה 
  רבעוני- מידע רב - מאזנים מאוחדים 

  2013לסוף כל רבעון בשנת 
  ליוני שקלים חדשים)סכומים מדווחים (במי

  

  

  רבעון ראשון  רבעון שני  רבעון שלישי  רבעון רביעי  

      נכסים

 18,024 23,640 21,743 26,060  מזומנים ופיקדונות בבנקים

 9,374 6,661 7,431 7,000   ניירות ערך

 194 37 153 70  ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר 

 132,118 134,242 138,112 139,880   אשראי לציבור

 )1,575( )1,389( )1,365( )1,315(  הפרשה להפסדי אשראי
     

 130,543 132,853 136,747 138,565   אשראי לציבור, נטו

 307 300 304 305  אשראי לממשלה

 61 62 62 60   השקעות בחברות כלולות

 1,632 1,631 1,634 1,656  בניינים וציוד

 87 87 87 87  יים ומוניטין נכסים בלתי מוחש

 3,701 3,412 3,180 3,606   נכסים בגין מכשירים נגזרים

 1,634 1,920 1,991 2,204  נכסים אחרים

 165,557 170,603 173,332 179,613  סך כל הנכסים

      

      התחייבויות והון

  130,117 135,699  135,863 141,244  פיקדונות הציבור

 2,054 2,106 1,950 2,041   פיקדונות מבנקים

 98 89 77 62  פיקדונות הממשלה

 14,845 14,807 16,542 16,443  איגרות חוב וכתבי התחייבויות נדחים

 3,752 3,259 3,378 3,538  התחייבויות בגין מכשירים נגזרים 

 5,131 4,838 5,473 5,950  התחייבויות אחרות 

 155,997 160,798 163,283 169,278  סך כל ההתחייבויות

 9,108 9,341 9,574 9,852  המיוחס לבעלי מניות הבנקהון 

 452 464 475 483  זכויות שאינן מקנות שליטה

 9,560 9,805 10,049 10,335  סך כל ההון 

 165,557 170,603 173,332 179,613  סך כל ההתחייבויות וההון
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  תוספת ח' - סקירת ההנהלה 
  רבעוני- רב מידע - דוח רווח והפסד מאוחד 

  2014תמצית דוח רווח והפסד מאוחד לפי רבעונים בשנת 
  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  
  רבעון ראשון  רבעון שני  רבעון שלישי  רבעון רביעי 

 991 1,639 1,469 1,248 )1(הכנסות ריבית

 278 716 576 402 הוצאות ריבית
       

 713 923 893 846 הכנסות ריבית, נטו

 (5) 23 5 150 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 718 900 888 696 הכנסות ריבית, נטו לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי

     הכנסות שאינן מריבית

 81 )2( 51 43 הכנסות (הוצאות) מימון שאינן מריבית

 348 338 345 364 )1(עמלות

 9 7 9 19 הכנסות אחרות

 438 343 405 426 תסך כל ההכנסות שאינן מריבי

     הוצאות תפעוליות ואחרות

 456 462 498 453 משכורות והוצאות נלוות

 171 177 181 176 אחזקה ופחת בניינים וציוד

 100 108 113 137 הוצאות אחרות

 727 747 792 766 סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

 429 496 501 356 רווח לפני מיסים

 158 187 189 139 הרווח הפרשה למיסים על 
       

 271 309 312 217 רווח לאחר מיסים 

 1 2 3 )1( חלק ברווחים (הפסדים), נטו, של  חברות כלולות, לאחר השפעת מס

     רווח נקי:

 272 311 315 216 לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 )8( )9( )11( )3( המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 264 302 304 213 המיוחס לבעלי מניות הבנק

      

      )2(רווח למניה רגילה בשקלים חדשים

      :רווח בסיסי

 1.15 1.31 1.32 0.92  סך הכל רווח נקי המיוחס לבעלי המניות הרגילות של התאגיד הבנקאי
    

      רווח מדולל:

 1.14 1.30 1.31 0.92  הרגילות של התאגיד הבנקאי סך הכל רווח נקי המיוחס לבעלי המניות
    

  . לדוחות הכספיים.1.ג.1בנושא מדידת הכנסות ריבית, ראה ביאר  FAS91 (ASC310-20)לפרטים בדבר יישום תקן אמריקאי    )1(
  ערך נקוב.₪  0.1מניה בת    ) 2(
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  המשך -  תוספת ח' - סקירת ההנהלה 
  רבעוני- מידע רב - דוח רווח והפסד מאוחד 

  2013תמצית דוח רווח והפסד מאוחד לפי רבעונים בשנת 
  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  
  רבעון ראשון  רבעון שני  רבעון שלישי  רבעון רביעי 

 1,413 1,704 2,058 1,267 הכנסות ריבית

 611 831 1,053 483 הוצאות ריבית
    

 802 873 1,005 784 הכנסות ריבית, נטו

 34 181 68 5 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 768 692 937 779 הכנסות ריבית, נטו לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי

     הכנסות שאינן מריבית

 33 48 )90( 23 הכנסות (הוצאות) מימון שאינן מריבית

 368 360 356 374 עמלות

 5 8 8  6 הכנסות אחרות

 406 416 274 403 סך כל ההכנסות שאינן מריבית

     הוצאות תפעוליות ואחרות

 445 429 471 491 משכורות והוצאות נלוות

 166 172 172 173 אחזקה ופחת בניינים וציוד

 106 105 112 115 הוצאות אחרות

 717 706 755 779 סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

 457 402 456  403 רווח לפני מיסים

 164 145 143 140 הפרשה למיסים על הרווח 
     

 293 257 313  263 רווח לאחר מיסים 

 )2( 1 1 )4( חלק ברווחים (הפסדים), נטו, של  חברות כלולות, לאחר השפעת מס

     רווח נקי:

 291 258 314 259 לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 (11) (13) (13) (7) המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 280 245 301 252 הבנקהמיוחס לבעלי מניות 

      

      )1(רווח למניה רגילה בשקלים חדשים

      רווח בסיסי:

 1.23 1.07 1.32 1.10  סך הכל רווח נקי המיוחס לבעלי המניות הרגילות של התאגיד הבנקאי
    

      רווח מדולל:

 1.22 1.06 1.31 1.09  של התאגיד הבנקאי סך הכל רווח נקי המיוחס לבעלי המניות הרגילות
                

  ערך נקוב.₪  0.1מניה בת    ) 1(
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  (Certification)הצהרה 
  
  

  אני, אלדד פרשר, מצהיר כי:

  (להלן: "הדוח"). 2014סקרתי את הדוח השנתי של בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן: "הבנק") לשנת   .1

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים   .2

  נכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.ש

בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי,   .3

  ם של הבנק לימים ולתקופות המוצגים בדוח.תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומני

) ולבקרה הפנימית של הבנק על דיווח 1אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי(  .4

  , וכן: )1(כספי

המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לבנק, קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,   א.

  לרבות תאגידים מאוחדים שלו, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בבנק ובאותם תאגידים, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

עדת לספק מידה קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו, או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית על דיווח כספי כזו, המיו  ב.

סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים למטרות חיצוניות ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים 

  ולהוראות  המפקח על הבנקים והנחיותיו.

י האפקטיביות של הבקרות והנהלים הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו בדוח את מסקנותינו לגב  ג.

  לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן

גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע   ד.

  וח כספי; וכןבאופן מהותי, על הבקרה הפנימית של הבנק על דיו

אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון, לועדת הביקורת של הדירקטוריון של הבנק, בהתבסס   .5

  על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:

לתה של הבקרה הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפע  א.

  לפגוע ביכולתו של הבנק לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי; וכן

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה   ב.

  ספי.הפנימית של הבנק על דיווח כ

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.
  
  
  
  

  אלדד פרשר

  מנהל כללי

 

  2015במרץ  9

  באדר התשע"ה  חי"

  כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר "דוח הדירקטוריון"  )  1(
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  (Certification)הצהרה 
  
  

  אני, מנחם אביב, מצהיר כי:

  (להלן: "הדוח"). 2014ח השנתי של בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן: "הבנק") לשנת סקרתי את הדו  .1

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים   .2

  ס לתקופה המכוסה בדוח.שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייח

בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי,   .3

  בדוח.המוצגים השינויים בהון העצמי ובתזרימי המזומנים של הבנק לימים ולתקופות  ,תוצאות הפעולות

) ולבקרה הפנימית של הבנק על דיווח 1ים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי(אני ואחרים בבנק המצהיר  .4

  , וכן: )1(כספי

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לבנק,   א.

  שלו, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בבנק ובאותם תאגידים, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;לרבות תאגידים מאוחדים 

על דיווח כספי כזו, המיועדת לספק מידה קרה פנימית קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו, או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של ב  ב.

כללי חשבונאות מקובלים וחות הכספיים למטרות חיצוניות ערוכים בהתאם לסבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהד

  המפקח על הבנקים והנחיותיו.ולהוראות 

את מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים בדוח הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו   .ג

  וח בהתבסס על הערכתנו; וכןלגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בד

רביעי שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע הגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברבעון   .ד

  באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי; וכן

הביקורת של הדירקטוריון של הבנק, בהתבסס עדת ולשבון המבקר, לדירקטוריון, אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה הח  .5

  על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:

ה של הבקרה הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים תאת כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעל  א.

  ו של הבנק לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי; וכןלפגוע ביכולת

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה   ב.

  הפנימית של הבנק על דיווח כספי.

  פי כל דין.אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על 
  
  
  
  
  

  מנחם אביב

  סגן מנהל כללי

  חשבונאי ראשי

 

  2015במרץ  9

  באדר התשע"ה  חי"

  כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר "דוח הדירקטוריון"  )  1( 
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  בדבר בקרה פנימית על דיווח כספידוח הדירקטוריון וההנהלה 
  
  

אחראים להקמה ולקיום של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי (כהגדרתה  "הבנק") הנהלה של מזרחי טפחות בע"מ (להלן:הדירקטוריון וה

בהוראות הדיווח לציבור בדבר "דוח הדירקטוריון"). מערכת הבקרה הפנימית של הבנק תוכננה כדי לספק מידה סבירה של בטחון לדירקטוריון 

על הבנקים ם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח ולהנהלה של הבנק לגבי הכנה והצגה נאותה של דוחות כספיים המפורסמים בהתא

גם אם נקבע כי מערכות אלו הינן  ,והנחיותיו. ללא תלות בטיב רמת התכנון שלהן, לכל מערכות הבקרה הפנימית יש מגבלות מובנות. לפיכך

  .הן יכולות לספק מידה סבירה של בטחון בלבד בהתייחס לעריכה ולהצגה של דוח כספי ,אפקטיביות

המיועדת להבטיח כי עסקאות מבוצעות בהתאם להרשאות ההנהלה, הנכסים  ,ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה

בנוסף, ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון נוקטת צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת  .ים מהימניםימוגנים, והרישומים החשבונא

  ) ביצוע, לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית.monitorאפקטיביים ומנטרים (

בהתבסס על  2014 בדצמבר 31הנהלת הבנק בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי ליום 

 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-של ה) 1992(קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית 

(COSO) .מאמינה  בהתבסס על הערכה זו, ההנהלה(believes)  הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי הינה  2014בדצמבר  31כי ליום

  אפקטיבית.

רייטמן ב ,בוקרה על ידי רואי החשבון המבקרים של הבנק 2014 בדצמבר 31האפקטיביות של הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי ליום 

בדבר האפקטיביות של הבקרה בלתי מסוייגת  אשר בו נכללה חוות דעת 266 כפי שצויין בדוח שלהם בעמוד מספר ,ושות' הראלמגור ז

  .2014בדצמבר  31הפנימית של הבנק על דיווח כספי ליום 

  

  

  

  

  

  

  
 מנחם אביב  אלדד פרשר  משה וידמן  

  
  הל כלליסגן מנ  מנהל כללי  יושב ראש הדירקטוריון

 חשבונאי ראשי
  

  תאריך אישור הדוחות הכספיים:

  2015במרץ  9רמת גן, 

  באדר התשע"ה  חי"            
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  דוחות כספיים
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  תוכן העניינים
  

 266  בקרה פנימית על דיווח כספי -דין וחשבון רואי החשבון המבקרים

 267  דין וחשבון רואי החשבון המבקרים

 268  מאזן

 269  ווח והפסדדוח ר

 271  דוח מאוחד על הרווח הכולל

 272  דוח על השינויים בהון

 274  דוח על תזרימי המזומנים

 276  ביאורים לדוחות הכספיים

  



266 

  
  

   -דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של בנק מזרחי טפחות בערבון מוגבל 
  ה פנימית על דיווח כספיבהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים בדבר בקר

  

  
, 2014בדצמבר  31ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של בנק מזרחי טפחות בע"מ וחברות בנות (להלן ביחד "הבנק") ליום 

 Committee of Sponsoring-שפורסמה על ידי ה) 1992(בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית 

Organizations of the Tread way Commission  להלן)COSO" הדירקטוריון וההנהלה של הבנק אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על .("
דיווח כספי, ולהערכתם את האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי, הנכללת בדוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח 

  היא לחוות דעה על בקרה פנימית על דיווח כספי של הבנק בהתבסס על ביקורתנו.כספי המצורף. אחריותנו 
נכסיהן והכנסותיהן מריבית, נטו לפני הוצאות בגין  אשר שאוחדו בנות של חברות כספי דיווח על פנימית בקרה של האפקטיביות את בדקנו לא

בדצמבר  31 ליום המאוחדים הכספיים המתייחסים בדוחות סכומים, בהתאמה, מה8.74%-ו 6.98%-כ הפסדי אשראי הכלולים באיחוד מהווים
 מבקרים חשבון רואי ידי על בוקרה חברות אותן של דיווח כספי על פנימית בקרה של ולשנה שהסתיימה באותו תאריך. האפקטיביות 2014

 על מבוססת ,חברות אותן של כספי דיווח על פנימית בקרה של מתייחסת לאפקטיביות שהיא ככל ,דעתנו וחוות לנו הומצאו אחרים שדוחותיהם

  .האחרים המבקרים החשבון רואי דוחות
בארה"ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על  PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board(-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה

ים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה דיווח כספי, כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל. על פי תקנ
סבירה של בטחון אם קוימה, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה 

טיביות התכנון והתפעול של בקרה פנימית והערכה של אפק וכן בחינהפנימית על דיווח כספי, הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית, 
בהתבסס על הסיכון שהוערך. ביקורתנו כללה גם ביצוע נהלים אחרים שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי 

  החשבון המבקרים האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.
המיועד לספק מידה סבירה של בטחון לגבי המהימנות של דיווח כספי וההכנה של דוחות בקרה פנימית על דיווח כספי של בנק הינה תהליך 

), ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו. בקרה פנימית Israeli GAAPכספיים למטרות חיצוניות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל (
) מתייחסים לניהול רשומות אשר, בפירוט סביר, משקפות במדויק ובאופן 1על דיווח כספי של בנק כוללת את אותם מדיניות ונהלים אשר: (

) מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי 2נאות את העסקאות וההעברות של נכסי הבנק (לרבות הוצאתם מרשותו); (
ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו, ושקבלת  )Israeli GAAPלאפשר הכנת דוחות כספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל (

) מספקים מידה סבירה של ביטחון לגבי 3(-כספים והוצאת כספים של הבנק נעשים רק בהתאם להרשאות הדירקטוריון וההנהלה של הבנק; ו
כולה להיות להם השפעה מניעה או גילוי במועד של רכישה, שימוש או העברה (לרבות הוצאה מרשות) בלתי מורשים של נכסי הבנק, שי

  מהותית על הדוחות הכספיים.
בשל מגבלותיה המובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי עשויה שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות לגבי העתיד על 

בנסיבות או שמידת הקיום של בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים 
  המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.

האחרים, הבנק קיים, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על  החשבון המבקרים רואי דוחות ועל ביקורתנו על לדעתנו, בהתבסס
  .COSOשפורסמה על ידי ) 1992(בקרה פנימית  , בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של2014בדצמבר  31דיווח כספי ליום 

ביקרנו גם בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ותקני ביקורת מסוימים שיישומם בביקורת של תאגידים בנקאיים נקבע לפי הוראות 
ווח והפסד, הדוחות על ואת דוחות ר 2013-ו 2014בדצמבר  31לימים  -של הבנק ומאוחדים  -המפקח על הבנקים והנחיותיו, את המאזנים 

לכל אחת משלוש השנים בתקופה  -של הבנק ומאוחדים  -הרווח הכולל, הדוחות על השינויים בהון העצמי והדוחות על תזרימי המזומנים 
 על בהתבססלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים, כלל חוות דעת ב 2015במרץ  9, והדוח שלנו מיום 2014בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

הלב בדבר תביעות שהוגשו כנגד הבנק לרבות בקשות להכיר בהן  תשומת הפניית האחרים, וכן החשבון המבקרים רואי דוחות ועל קורתנובי
  .האמריקאים לקוחותיה עם הבנק חקירת משרד המשפטים בארצות הברית הנוגעת לעסקי קבוצת ובדבר כתובענות ייצוגיות

  
  
  

  בריטמן אלמגור זהר ושות'
   ןרואי חשבו

 

  2015במרץ  9 תל אביב

  באדר התשע"ה חי"      
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  דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של בנק מזרחי טפחות בערבון מוגבל 
  
  

ואת המאזנים המאוחדים  2013-ו 2014בדצמבר  31"הבנק") לימים  -ביקרנו את המאזנים המצורפים של בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן 

של  -והדוחות על תזרימי המזומנים העצמי ות רווח והפסד, הדוחות על הרווח הכולל, הדוחות על השינויים בהון לאותם תאריכים ואת דוח

 באחריות הדירקטוריון הינם אלה כספיים . דוחות2014בדצמבר  31לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  -הבנק ומאוחדים 

  .ביקורתנו על בהתבסס אלה כספיים דוחות לע דעה לחוות היא אחריותנו הבנק. של וההנהלה

לימים  המאוחדים הנכסים מכלל 7.5%- ו 6.98%- באיחוד מהווים כ הכלולים חברות בנות שאוחדו אשר נכסיהן של הכספיים הדוחות את ביקרנו לא

דוחות הרווח והפסד המאוחדים , בהתאמה, והכנסותיהן מריבית, נטו לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי הכלולות ב2013 -ו 2014בדצמבר  31

, בהתאמה, מכלל ההכנסות במאוחד מריבית, נטו לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי, לשנים שהסתיימו בימים 5.34%- , ו6.82%, 8.74%- מהווים כ

מיליון  19כן, לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברה כלולה שההשקעה בה היא בסך - , בהתאמה. כמו2012- ו 2013, 2014בדצמבר  31

 לנו הומצאו אחרים שדוחותיהם חשבון רואי ידי על בוקרו חברות אותן של הדוחות הכספיים .2013-ו 2014בדצמבר  31שקלים חדשים לימים 

  .האחרים החשבון דוחות רואי על מבוססת חברות, אותן בגין שנכללו לסכומים מתייחסת שהיא ככל ,דעתנו וחוות

חשבון),  רואה של חשבון (דרך פעולתו רואי בתקנות שנקבעו תקנים לרבות מקובלים בישראל, ביקורת נילתק בהתאם ביקורתנו את ערכנו

על פי  ותקני ביקורת מסויימים שיישומם בביקורת של תאגידים בנקאיים נקבע לפי הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו. 1973-ג"התשל

מטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון, שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה ב

 שיושמו החשבונאות כללי של בחינה גם כוללת הכספיים. ביקורת שבדוחות ובמידע בסכומים ראיות התומכות של מדגמית בדיקה כוללת ביקורת

 סבורים בכללותה. אנו בדוחות הכספיים ההצגה נאותות הערכת וכן בנקה של וההנהלה הדירקטוריון ידי על שנעשו המשמעותיים ושל האומדנים

  .דעתנו לחוות נאות בסיס מספקים האחרים החשבון רואי ודוחות שביקורתנו

נאות, מכל הבחינות המהותיות, את  באופן ל משקפים"הנ הכספיים אחרים, הדוחות חשבון רואי של הדוחות ועל ביקורתנו על לדעתנו, בהתבסס

ותזרימי המזומנים של העצמי ואת תוצאות הפעולות, השינויים בהון  2013-ו 2014בדצמבר  31לימים  -של הבנק ובמאוחד  -הכספי המצב 

 Israeli, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל (2014בדצמבר  31הבנק ובמאוחד לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

GAAPת הכספיים הנ"ל ערוכים בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו. ). כמו כן לדעתנו, הדוחו  

  :מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב

 . ביחס לתביעות שהוגשו כנגד הבנק לרבות בקשות להכיר בהן כתובענות ייצוגיות.ב-)א.11ד.19לאמור בביאור  .1

  .אמריקאיםה יהלקוחות עם הבנק קבוצתפטים בארצות הברית הנוגעת לעסקי ת משרד המשחקיר בדבר) 13ד.19לאמור בביאור  .2

בישראל,  רואי חשבון לשכת ידי על שאומצו כפי כספי, דיווח על פנימית בקרה של ביקורת בדבר ב"בארה  PCAOB-ה לתקני גם בהתאם ביקרנו

 פנימית בקרה של המשולבת שנקבעו במסגרת קריטריונים לע , בהתבסס2014בדצמבר  31 הבנק ליום של כספי דיווח על הפנימית הבקרה את

 כספי דיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות מסויגת על בלתי דעת חוות כלל 2015במרץ  9  מיום שלנו והדוח  COSOידי על שפורסמה )1992(

  .הבנק של

  
  
  

  בריטמן אלמגור זהר ושות'
   רואי חשבון

 

  2015במרץ  9תל אביב 

  הבאדר התשע"  חי"
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  בדצמבר 31ליום  -מאוחד ושל הבנק  -מאזן 
  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  
  
  הבנק  מאוחד  ביאור  

    2014  2013  2014  2013  

       נכסים

 21,121 22,425 26,060 26,798 2  מזומנים ופיקדונות בבנקים

 5,046 12,053 7,000 14,259 3, 15  )1(ניירות ערך

 70 107 70 107 15  או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזרניירות ערך שנשאלו 

 132,894 141,265 139,880 148,912 4  אשראי לציבור

 )1,287( )1,293( )1,315( )1,343( 4  הפרשה להפסדי אשראי 
          

 131,607 139,972 138,565 147,569   אשראי לציבור, נטו 

 305 307 305 307 5  אשראי לממשלות

 2,366 2,516 60 52 6  כלולות) -בחברות מוחזקות (במאוחד השקעות 

 1,498 1,516 1,656 1,702 7  בניינים וציוד

 - - 87 87 ד'6  נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין

 3,602 5,600 3,606 5,602 ה'19   נכסים בגין מכשירים נגזרים

 2,064 1,890 2,204 2,081 8   נכסים אחרים

 167,679 186,386 179,613 198,564    סך כל הנכסים

       

       התחייבויות והון

 137,756 151,834 141,244 152,379 9  פיקדונות הציבור

 7,915 8,333 2,041 1,258 10   פיקדונות מבנקים

 51 46 62 55   פיקדונות הממשלה

  -  223  -  223    ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר

 3,985 3,777 16,443 20,580 11  וכתבי התחייבויות נדחים איגרות חוב

 3,537 6,496 3,538 6,497 ה'19  התחייבויות בגין מכשירים נגזרים 

 4,583 4,690 5,950 6,072 12  )2(התחייבויות אחרות

 157,827 175,399 169,278 187,064    סך כל ההתחייבויות

 9,852 10,987 9,852 10,987   הבנקהמיוחס לבעלי מניות  הון עצמי

 - - 483 513    זכויות שאינן מקנות שליטה

 9,852 10,987 10,335 11,500 13  סך כל ההון 
 167,679 186,386 179,613 198,564    סך כל ההתחייבויות וההון

מיליוני שקלים חדשים  8,541 -חדשים) ובבנק מיליוני שקלים  5,131 - 2013בדצמבר  31מיליוני שקלים חדשים בשווי הוגן במאוחד (ביום  8,896 מזה: )1(
  מיליוני שקלים חדשים). 4,948  -  2013בדצמבר  31(ביום 

מיליוני שקלים  103 -  2013בדצמבר  31מיליוני שקלים חדשים (ביום  102 -מזה: הפרשה להפסדי אשראי בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים, במאוחד  )2(
  מיליוני שקלים חדשים). 102 - 2013בדצמבר  31דשים (ביום מיליוני שקלים ח 101 - חדשים) ובבנק 

  הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

  
  

  
 מנחם אביב  אלדד פרשר  משה וידמן  

  
  סגן מנהל כללי  מנהל כללי  יושב ראש הדירקטוריון

 חשבונאי ראשי
  תאריך אישור הדוחות הכספיים:

  2015  במרץ  9רמת גן, 

  באדר התשע"ה  חי"         
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  מאוחד ושל הבנק  - דוח רווח והפסד 
  בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

 

  הבנק  מאוחד  ביאור  

    2014  2013  2012  2014  2013  2012  

 6,158 6,049 )1(4,962 6,591 6,442 )1(5,347  22 הכנסות ריבית

 3,355 3,046 2,022 3,377 2,978 1,972  22 הוצאות ריבית
              

 2,803 3,003 2,940 3,214 3,464 3,375   הכנסות ריבית, נטו

 277 283 150 276 288 173  א'4 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 2,526 2,720 2,790 2,938 3,176 3,202   הכנסות ריבית, נטו לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי

         נן מריביתהכנסות שאי

 82 26 157 95 14 173  23  הכנסות מימון שאינן מריבית

 1,180 1,202 )1(1,144 1,452 1,458 )1(1,395  24 עמלות

 20 19 33 26 27 44  25 הכנסות אחרות

 1,282 1,247 1,334 1,573 1,499 1,612   סך כל ההכנסות שאינן מריבית

         הוצאות תפעוליות ואחרות

 1,474 1,578 1,629 1,701 1,836 1,869  26 ות והוצאות נלוותמשכור

 566 588 616 652 683 705   אחזקה ופחת בניינים וציוד

 318 326 338 433 438 458  27 הוצאות אחרות

 2,358 2,492 2,583 2,786 2,957 3,032   סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

 1,450 1,475 1,541 1,725 1,718 1,782   רווח לפני מיסים

 516 515 602 599 592 673  28 הפרשה למיסים על הרווח 

 934 960 939 1,126 1,126 1,109   רווח לאחר מיסים 

  חלק ברווחים (הפסדים) של  חברות מוחזקות 

 142 118 144 - )4( 5  ב'6 כלולות), לאחר השפעת מס -(במאוחד 

         רווח נקי:

 1,076 1,078 1,083 1,126 1,122 1,114   שאינן מקנות שליטה  לפני ייחוס לבעלי זכויות

 - - - )50( )44( )31(   המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 1,076 1,078 1,083 1,076 1,078 1,083   הבנקהמיוחס לבעלי מניות 

  

  . לדוחות הכספיים.1.ג.1ריבית, ראה ביאור בנושא מדידת הכנסות  )FAS91 (ASC 310-20לפרטים בדבר יישום תקן אמריקאי   ) 1(

  

  הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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  המשך -מאוחד ושל הבנק  - דוח רווח והפסד 
  בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש

  סכומים מדווחים

  

  

  2012  2013  2014  ביאור   

        29  )1(רווח למניה

        רווח בסיסי למניה (בשקלים חדשים)

 4.77  4.72  4.70    הבנקרווח נקי המיוחס לבעלי מניות 

          

          רווח מדולל למניה (בשקלים חדשים)

 4.74  4.69  4.68    הבנקרווח נקי המיוחס לבעלי מניות 

  

 ש"ח ערך נקוב.  0.1מניה בת   )1(

  

  אורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.יהב
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  דוח מאוחד על הרווח הכולל
  כומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)ס

  

 

  2014  2013  2012   

 רווח נקי:
 1,126 1,122 1,114 לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 )50( )44( )31( המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 1,076 1,078 1,083 רווח נקי המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי

 לל אחר, לפני מיסיםרווח כו
 73 22 )10( התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן, נטו

 - )3( 6 התאמות מתרגום דוחות כספיים 

 )22( - 23 רווחים (הפסדים) נטו בגין גידורי תזרים מזומנים

 51 19 19 סך כל הרווח הכולל האחר, לפני מיסים

 )18( )10( )7( השפעת המס המתייחס

 רווח (הפסד) כולל אחר, לאחר מיסים
 33 9 12 רווח כולל אחר לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 )3( 2 1 בניכוי הפסד (רווח) כולל אחר המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 30 11 13 רווח (הפסד) כולל אחר המיוחס לבעלי מניות הבנק, לאחר מיסים

 רווח כולל:
 1,159 1,131 1,126 לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 )53( )42( )30( המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 1,106 1,089 1,096 רווח כולל המיוחס לבעלי מניות הבנק
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  עצמיה דוח על השינויים בהון
  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  
  הון מניות
  )1(ופרמיה

   קרן הון מהטבה בשל עסקאות
  מניות תשלום מבוסס

  מניות 
  באוצר

 סך הכל הון מניות
  נפרע וקרנות הון

  

    2,082  )76(  155  2,003  2012בינואר  1יתרה ליום 

    -  -  -  -  רווח נקי לתקופה
    11  -  11  -  הטבה בשל עסקאות תשלום מבוסס מניות

    28  -  28  -  השפעת המס המתייחס
    -  -  )55(  55  )2(מימוש עסקאות תשלום מבוסס מניות

    -  -  -  -  רווח (הפסד) כולל אחר, נטו לאחר השפעת המס
    2,121  )76(  139  2,058  2012בדצמבר  31יתרה ליום 

                
    -  -  -  -  רווח נקי לתקופה
    -  -  -  -  דיבידנד ששולם

    14  -  14  -  הטבה בשל עסקאות תשלום מבוסס מניות
    13  -  13  -  השפעת המס המתייחס

    -  -  )50(  50  )2(מימוש עסקאות תשלום מבוסס מניות
    -  -  -  -  רווח (הפסד) כולל אחר, נטו לאחר השפעת המס

    2,148  )76(  116  2,108  2013בדצמבר  31יתרה ליום 

            
    -  -  -  -  רווח נקי לתקופה

    40  -  40  -  הטבה בשל עסקאות תשלום מבוסס מניות
    )1(  -  )1(  -  השפעת המס המתייחס

    -  -  )89(  89  )2(מימוש עסקאות תשלום מבוסס מניות
    -  -  -  -  רווח (הפסד) כולל אחר, נטו לאחר השפעת המס

    2,187  )76(  66  2,197  2014בדצמבר  31יתרה ליום 

  
   .1986במרץ  31הפרמיה על המניות נוצרה לפני   )1(
 2013ש"ח ע.נ. כל אחת, כנגד מימוש של אופציות במסגרת תכנית אופציות לעובדים. בשנת  0.1מניות רגילות בנות  1,240,933הונפקו  2014בשנת   )2(

הונפקו  2012ש"ח ע.נ. כל אחת, כנגד מימוש של אופציות במסגרת תכנית אופציות לעובדים. בשנת  0.1מניות רגילות בנות  2,378,980הונפקו 
  ש"ח ע.נ. כל אחת, כנגד מימוש של אופציות, במסגרת תכנית אופציות לעובדים. 0.1בנות מניות רגילות  1,948,544

   רווח כולל אחר מצטבר. – 31לפרטים ראה ביאור   )3(
  .להלן 13לפרטים בדבר מגבלות שונות על חלוקת דיבידנד, ראה ביאור   )4(
  .1כ"ז. 1, ראה ביאור 2015בינואר  1ברית בנושא זכויות עובדים, החל מיום לפרטים בדבר ההשפעה הצפויה של אימוץ כללי החשבונאות בארצות ה  )5(

  
  הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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  (הפסד) רווח 
  סך הכל  )4(עודפים  )3(כולל אחר מצטבר

  זכויות שאינן 
  מקנות שליטה

  סך כל
  העצמיההון 

  )30(  5,614  7,666  388  8,054  

  -  1,076  1,076  50  1,126  

  -  -  11  -  11  

  -  -  28  -  28  

  -  -  -  -  -  

  30  -  30  3  33  

  -  6,690  8,811  441  9,252  

                 

  -  1,078  1,078  44  1,122  

  -  )75(  )75(  -  )75(  

  -  -  14  -  14  

  -  -  13  -  13  

  -  -  -  -  -  

  11  -  11  )2(  9  

  11)5(  7,693)5(  9,852  483  10,335  

            

  -  1,083  1,083  31  1,114  

  -  -  40  -  40  

  -  -  )1(  -  )1(  

  -  -  -  -  -  

  13  -  13  )1(  12  

  24)5(  8,776)5(  10,987  513  11,500  
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  מאוחד ושל הבנק - וח על תזרימי המזומנים ד
  בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  הבנק  מאוחד  

  2014  2013  2012  2014  2013  2012  

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 1,076 1,078 1,083 1,126 1,122 1,114 רווח נקי לתקופה

 התאמות:
  בלתי מחולקים הפסדים ) ברווחים( הבנקחלקו של 

 )142( )118( )144( - 4 )5( של חברות כלולות

 207 215 220 230 243 246 פחת על בניינים וציוד 

 277 283 150 276 288 173 הוצאות בגין הפסדי אשראי

הפסד (רווח) משינוי ערך ניירות ערך לפדיון, משינוי ערך 

 )160( 33 )213( (244) 32 )193( וממכירת ניירות ערך זמינים למכירה

 8 3 2 8 3 2 ירידת ערך של ניירות ערך המוחזקים למכירה

רווח שמומש וטרם מומש מהתאמות לשווי הוגן של ניירות 

 )44( )38( )4( (44) )38( )4( ערך למסחר

 - - )10( - - )10( רווח ממימוש בניינים וציוד

 11 14 40 11 14 40 בשל עסקאות תשלום מבוסס מניות הטבה 

 6 )86( 53 17 )80( 50 מיסים נדחים, נטו

 )8( )10( )15( (8) 5 )21( קיטון (גידול) בעודף היעודה על העתודה –פיצויי פרישה 

 63 311 )515( 66 332 )545( השפעת תנועות בשער החליפין על יתרות מזומנים

 פיםשינוי נטו בנכסים שוט
 (39) )1(470 )10( (1,296) )1(1,322 346 פיקדונות בבנקים

 (9,296) )9,584( )8,515( (9,669) )10,202( )9,177( אשראי לציבור

 (121) 12 )2( (121) 12 )2( אשראי לממשלות

 (71) 137 )37( (71) 137 )37( ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר

 (432) )84( )1,975( (425) )88( )1,973( ין מכשירים נגזריםנכסים בג

 (1,065) 778 522 (1,064) 780 522 ניירות ערך למסחר

 (660) )73( 138 (689) )87( 90 נכסים אחרים, נטו

 שינוי נטו בהתחייבויות שוטפות
 993 )289( 418 )313( 347 )783( פיקדונות מבנקים

 10,099 14,960 14,078 9,263 13,163 11,135 פיקדונות הציבור

 )48( )42( )5( )45( )45( )7( פיקדונות מהממשלה

 - - 223 - - 223 ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר

 )183( )236( 2,959 )191( )235( 2,959 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 112 549 88 208 644 115 התחייבויות אחרות

 )36( 266 )39( 73 454 )98( הפרשי צבירה שנכללו בפעולות השקעה ומימון

 547 8,549 8,490 )2,902( 8,127 4,160 מזומנים נטו מפעילות שוטפת
  
 )  סווג מחדש.1(

  .אורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהםיהב
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  המשך - מאוחד ושל הבנק -  דוח על תזרימי המזומנים
  בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

 הבנק מאוחד 

  2014  2013  2012  2014  2013  2012  

 תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
 - - )3,400( )420( )646( )3,477( רכישת איגרות חוב מוחזקות לפדיון

 - - - 25 - - תמורה מפדיון איגרות חוב מוחזקות לפדיון

 )6,581( )2,942( )12,715( )7,479( )2,942( )12,930( רכישת ניירות ערך זמינים למכירה

 6,786 2,761 8,647 7,898 4,197 8,658 כירת ניירות ערך זמינים למכירהתמורה ממ

 606 638 124 819 674 153 תמורה מפדיון ניירות ערך זמינים למכירה

 )200( )203( )244( )228( )236( )298( רכישת בניינים וציוד

 - - 21 - - 21 תמורה ממימוש בניינים וציוד

 )8( )6( 25 )8( )6( 17 בחברות כלולות (השקעה)מימוש 

 603 248 )7,542( 607 1,041 )7,856( מזומנים נטו מפעילות השקעה

 תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 - - - 2,161 3,007 5,809 התחייבויות נדחים הנפקת איגרות חוב וכתבי

 )414( )406( )169( )397( )1,057( )1,574( פדיון איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

 - )75( - - )75( - דיבידנד ששולם לבעלי מניות

 )414( )481( )169( 1,764 1,875 4,235 מזומנים נטו מפעילות מימון

 736 8,316 779 )531( 11,043 539 מניםגידול (קיטון) במזו

 12,269 12,942 20,947 14,991 14,394 25,105 יתרת מזומנים לתחילת תקופה

 )63( )311( 515 )66( )332( 545 השפעת תנועות בשער החליפין על יתרות מזומנים

 12,942 )1(20,947 22,241 14,394 )1(25,105 26,189 יתרת מזומנים לסוף תקופה

 ריבית ומסים ששולמו ו/או התקבלו
 6,139 6,085 5,086 6,602 6,596 5,929 ריבית שהתקבלה

 3,301 3,079 2,509 3,270 3,032 1,760 ית ששולמהריב

 24 1 8 24 1 8 דיבידנדים שהתקבלו

 - 1 79 - 5 80 מסים על הכנסה שהתקבלו

 528 623 705 556 654 800 מסים על הכנסה ששולמו
        

 פעולות שלא במזומן –נספח א' 
 44 5 10 44 5 10 רכישות בניינים וציוד

        
  

 )  סווג מחדש.1(
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  2014בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 
  
  

 כללי דיווח ומדיניות חשבונאית -  1ביאור 
  
  

  כללי   א.

  להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו.) וIsraeli GAAPי חשבונאות מקובלים בישראל (לכללהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם   )1

הביאורים לדוחות הכספיים מתייחסים לדוחות הכספיים של הבנק ולדוחות הכספיים המאוחדים של הבנק והחברות המאוחדות שלו, פרט   )2

  בד.למקרים, בהם צוין בביאור, כי הוא מתייחס לבנק בלבד או למאוחד בל

  .הבאדר תשע" י"ח, 2015 במרץ 9הדוחות הכספיים אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון הבנק ביום   

  הגדרות  )3

  ים שנסחרים בארצות הברית נדרשים ליישם כללי החשבונאות שבנקים אמריקא  "כללי חשבונאות מקובלים

  (הקודיפיקציה). ASC 105 -ב ושנקבעכפי     בבנקים בארצות הברית"

") IFRS, והם כוללים תקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן: "IASB- תקנים ופרשנויות שאומצו על ידי ה   "ווח כספי בינלאומיים"תקני די

לרבות פרשנויות לתקנים אלה שנקבעו על ידי הועדה  )"IAS"(להלן:  ותקני חשבונאות בינלאומיים

פרשנויות שנקבעו  או )IFRIC-IFRS Interpretation Committee(לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 

  , בהתאמה.(SIC)על ידי הועדה המתמדת לפרשנויות 

"IASB"    .הועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים  

"FASB"    .הועדה לתקני חשבונאות בארצות הברית   

  בנק מזרחי טפחות בע"מ.    "הבנק"

  חברות הנשלטות על ידי הבנק.    בנות"  "חברות

  שלו. המאוחדותחברות הבנק וה    "קבוצת הבנק"

ישויות בהן יש לקבוצה השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית, אך לא הושגה בהן     "חברות כלולות" 

  שליטה. ההשקעה בחברות כלולות נכללה בדוחות הכספיים על בסיס שיטת השווי המאזני.

  חברות בנות וחברות כלולות.    "חברות מוחזקות" 

  נציגויות, סניפים או חברות בנות של הבנק מחוץ לישראל.    "שלוחות בחוץ לארץ" 

המטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית שבה הבנק פועל; בדרך כלל, זהו המטבע של הסביבה     "מטבע הפעילות" 

  שבה תאגיד מפיק ומוציא את עיקר המזומנים. 

  המטבע לפיו מוצגים הדוחות הכספיים.     "מטבע ההצגה"

  כח הקנייה הכלכלי של המטבע הישראלי.בעל פי השינויים שהותאם ם נומינלי היסטורי סכו    "סכום מותאם" 
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  המשך - כללי דיווח ומדיניות חשבונאית  -  1ביאור 
  

  

, נומינליים"מועד המעבר"), בתוספת סכומים בערכים  :(להלן 2003בדצמבר  31סכום מותאם ליום     "סכום מדווח" 

  סכומים שנגרעו לאחר מועד המעבר. לאחר מועד המעבר, ובניכוי ושנוספ

  עלות בסכום מדווח.    "עלות" 

  למעט בעלי עניין. ,גילויים בהקשר לצד קשור ,IAS24-ב כהגדרתם    "צדדים קשורים" 

, 1968- לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1בתאגיד בסעיף  ,", להגדרת "בעל עניין1בפסקה כהגדרתם     "בעלי עניין" 

  ות הדיווח לציבור.ב' להורא80ם בסעיף תוכהגדר

  

  עקרונות הדיווח הכספי  ב.

  באופן המפורט להלן: נערכודוחות כספיים אלה 

 לובהתבסס עוהנחיותיו ") המפקח" –(להלן הטיפול החשבונאי הינו בהתאם להוראות המפקח על הבנקים  - בנושאים שבליבת העסק הבנקאי   )1

נושאים בליבת העסק במסגרת הוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים. צו כפי שאומ כללי חשבונאות מקובלים בבנקים בארצות הברית

הפרשה להפסדי אשראי, , בהכנסה הכרההבנקאי הוגדרו על ידי הפיקוח על הבנקים כמכשירים פיננסיים כולל, בין היתר, חשבונאות גידור, 

  .התחייבויות תלויות והפרשות, הצגת דוחות כספיים ודיווח מגזרי

תקני דיווח כספי ועל כללי חשבונאות מקובלים בישראל  למבוסס עהטיפול החשבונאי  - אים שאינם בליבת העסק הבנקאי בנוש  )2

  ) המתייחסות אליהם.IFRIC, ופרשנויות של הועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (מסוימים) IFRSבינלאומיים (

  התקינה הבינלאומית מיושמת על פי העקרונות המפורטים להלן: ,בהתאם להוראות הדיווח לציבור של הפיקוח על הבנקים  

 תמטפל הקבוצהבמקרים שבהם עולה סוגיה מהותית אשר אינה מקבלת מענה בתקנים הבינלאומיים או בהוראות היישום של המפקח,   -

  בסוגיה בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארצות הברית החלים ספציפית על נושאים אלו.

במקרים בהם לא קיימת התייחסות ספציפית בתקנים או בפרשנויות לנושאים מהותיים או שקיימות מספר חלופות לטיפול בנושא מהותי,   -

 .על הבנקים הקבוצה פועלת לפי הנחיות יישום ספציפיות שנקבעו על ידי המפקח

ץ בהוראות הדיווח לציבור, הקבוצה פועלת בהתאם במקומות בהם בתקן בינלאומי שאומץ קיימת הפניה לתקן בינלאומי אחר שאומ  -

 להוראות התקן הבינלאומי.

במקומות בהם בתקן בינלאומי שאומץ קיימת הפניה לתקן בינלאומי שלא אומץ בהוראות הדיווח לציבור, הקבוצה פועלת בהתאם   -

 להוראות הדיווח ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראל.

לאומי שאומץ קיימת הפניה להגדרה של מונח שמוגדר בהוראות הדיווח לציבור, תבוא הפניה להגדרה במקומות בהם בתקן בינ  -

  בהוראות במקום ההפניה המקורית.
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  ומטבע הצגה פעילות מטבע  )3

מעוגלים למיליון הקרוב, למעט אם צוין אחרת. ובנק, המאוחדים מוצגים בשקל חדש, שהינו מטבע הפעילות של ה הדוחות הכספיים

שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועל הבנק. למידע בדבר מטבע פעילות של שלוחות בנקאיות בחוץ  השקל הינו המטבע

  להלן.ד.  סעיףלארץ ראה 

  המדידה בסיס  )4

  לן:המפורטים לההפריטים  הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית למעט

  מכשירים פיננסיים נגזרים ומכשירים פיננסיים אחרים אשר נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד (כגון: השקעות בניירות ערך בתיק

 למסחר או מכשירים לגביהם נבחרה חלופת השווי ההוגן);

 ;מכשירים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה 

 ;תשלומים מבוססי מניות 

 מוחזקים למכירה וקבוצת נכסים  המוחזקים למכירה;נכסים שאינם שוטפים ה 

 נכסי והתחייבויות מסים נדחים 

 מסוגים שונים, כגון הפרשות להפסדי אשראי והפרשה בגין תביעות משפטיות; הפרשות 

 ;נכסים והתחייבויות בגין הטבות לעובדים 

  בחברות כלולותהשקעות 

 31העלות ההיסטורית, הותאם לשינויים במדד המחירים לצרכן עד ליום  שנמדדו על בסיס ופריטי הוןערכם של נכסים לא כספיים 

עורך הבנק את דוחותיו  2004בינואר  1אינפלציונית. החל מיום -כלכלת ישראל לכלכלה היפר נחשבה. עד למועד זה 2003בדצמבר 

 הכספיים בסכומים מדווחים.

  שימוש באומדנים    )5

להוראות המפקח על הבנקים ו (Israeli GAAP)לכללי חשבונאות מקובלים בישראל  בעריכת הדוחות הכספיים המאוחדים בהתאם

באומדנים ובהנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים  ,נדרשת הנהלת הבנק להשתמש בשיקול דעת, בהערכות, והנחיותיו

  יות שונות מאומדנים אלה.התוצאות בפועל עלולות להיובהר כי של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. 

בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים בהכנת הדוחות הכספיים, נדרשת הנהלת הבנק להניח הנחות באשר לנסיבות ולאירועים הכרוכים 

באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת האומדנים, מתבססת הנהלת הבנק על ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל 

  ות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן.הנחות סביר

האומדנים וההנחות נסקרים באופן שוטף ושינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה בה תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית 

  מושפעת.

ים פרטיים. לפרטים נוספים בגין אשראי לאנשלרבות פרסם המפקח על הבנקים הנחיה בנושא הפרשה קבוצתית  2015בינואר  19ביום 

  . להלן.3.גראה סעיף 

  



  

279 

  המשך - כללי דיווח ומדיניות חשבונאית  -  1ביאור 
  

  

  יישום לראשונה של תקני חשבונאות, עדכוני תקינה חשבונאית והוראות הפיקוח על הבנקים  .ג

להלן תיאור מהות על הבנקים.  הפיקוחות תקני חשבונאות והורא לראשונה מיישם הבנק 2014בינואר  1החל מתקופות המתחילות ביום   

  השינויים במדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים ותאור של אופן השפעת היישום לראשונה, ככל שהיתה:

הוראה בנושא מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי ואימוץ כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארצות הברית בנושא מדידת  .1

  הכנסות ריבית

פורסם חוזר המפקח על הבנקים אשר נועד להתאים את הוראות הדיווח לציבור לכללי החשבונאות המקובלים  2011בדצמבר  29ביום   

  ) (להלן: "ההוראה").ASC 310-20, FAS91בארצות הברית בנושא עמלות שאינן ניתנות להחזרה ועלויות אחרות (

לויות ישירות ליצירת הלוואות. העמלות והעלויות הכשירות בהתאם ההוראה קובעת כללים לטיפול בעמלות מיצירת הלוואות ובע  

לקריטריונים שנקבעו בהוראה, לא יוכרו באופן מיידי בדוח רווח והפסד אלא יובאו בחשבון בחישוב שיעור הריבית האפקטיבית של 

  ההלוואה.

מו כן, קובעת כללים בנוגע לטיפול בשינויים ההוראה משנה את הטיפול בעמלות ועלויות הקשורות להתחייבויות להקצאת אשראי, וכ  

בתנאי החוב אשר לא מהווים אירגון מחדש של חוב בעייתי, טיפול בפירעונות מוקדמים של חובות וכן טיפול בעסקאות מתן אשראי אחרות 

  כגון עסקאות סינדיקציה.

  שינוי בתנאי חוב

ם, בוחן הבנק אם תנאי ההלוואה שונו באופן מהותי. בהתאם לכך של מימון מחדש או ארגון מחדש של חובות שאינם בעייתיי במקרים

מהערך הנוכחי של  10%-בוחן הבנק האם הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים בהתאם לתנאים החדשים של ההלוואה שונה לפחות ב

כאמור, כל העמלות שטרם תזרימי המזומנים שנותרו בהתאם לתנאים הנוכחיים, או האם מדובר בשינוי מטבע של ההלוואה. במקרים 

הופחתו וכן עמלות פירעון מוקדם שנגבו מהלקוח בגין שינוי בתנאי אשראי מוכרות ברווח והפסד. אחרת, העמלות נכללות כחלק 

  מההשקעה נטו בהלוואה החדשה ומוכרות כהתאמת תשואה כאמור לעיל.

  עמלות פירעון מוקדם

 1, עמלות פירעון מוקדם שחוייבו בגין פירעון מוקדם שבוצע לפני 2013אוקטובר ב 17על פי הוראות המעבר של יישום ההוראה, מיום 

  שנים.ושטרם הופחתו, ימשיכו להיות מוכרות על פני תקופה של שלוש  2014בינואר 

  .מוכרות מיידית במסגרת הכנסות ריבית, בהתאם לכללים שנקבעו 2014בינואר  1עמלות שחוייבו בגין פירעון מוקדם שבוצע לאחר 

פרסם הפיקוח על הבנקים קובץ שאלות ותשובות בנושא עמלות שאינן ניתנות להחזרה ועלויות אחרות, אשר  2013באוקטובר  31ביום 

. בין היתר, נקבע כי תאגיד בנקאי לא יוכל לדחות עלויות פנימיות ביצירת הלוואות ללא אישור FAS91קובע את אופן היישום לראשונה של 

  כספי בפיקוח על הבנקים. מוקדם מיחידת דיווח

  באופן של יישום למפרע. 2012בינואר  1הבנק מיישם את ההוראה בנוגע למתכונת דוח רווח והפסד החל מיום 

(וללא דחיית העלויות  (ASC 310-20)מיישם הבנק את התיקונים הקשורים לאימוץ נושא מדידת הכנסות ריבית  2014בינואר  1החל מיום 

  .2014בינואר  1ירת הלוואה) באופן של מכאן ואילך על עסקאות שנוצרו או חודשו החל מיום הישירות הנגרמות ביצ

  השפעות היישום לראשונה של ההוראה

כאמור, יישום ההוראה הינו בדרך של מכאן ולהבא, ולפיו שינה הבנק את אופן ההכרה בהכנסה ואת סיווגן של העמלות שפורטו, כחלק   

  , זאת בהתאם למהות העמלה.עמלותמהכנסות ריבית או הכנסות מ
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 לשנהלהלן פרטים על השפעת יישום ההוראה על הכנסות הריבית נטו, ההכנסות שאינן מריבית (מעמלות) והרווח הנקי של הבנק 

  (במיליוני שקלים חדשים): 2014בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

  

  2014בדצמבר  31ביום  לשנה שהסתיימה  

  (מבוקר)  

  השפעת יישום ההוראה  

  153  הכנסות ריבית, נטו

  )92(  הכנסות שאינן מריבית (עמלות)

  38  רווח נקי
   

מוסברת בעיקרה בדחיית הכנסות עמלות בגין מתן אשראי והפסקת פריסה של עמלות מפירעון מוקדם וטיפול בשינוי השפעת היישום 

  בעקבות יישום ההוראה, חלו שינויי סיווג מסויימים בין הכנסות ריבית להכנסות מעמלות. תנאי החוב. כמו כן,

  סכומים שסווגו מחדש מחוץ לרווח כולל אחר .2

מיישם הבנק את ההנחיות שנקבעו בחוזר הפיקוח על הבנקים בנושא דיווח על סכומים שסווגו מחדש מחוץ  2014בינואר  1החל מיום 

החוזר נועד להתאים את דרישות הגילוי בקשר לסיווג מחדש של פריטים מחוץ לרווח כולל אחר מצטבר, בהתאם לרווח כולל אחר מצטבר. 

  .ASU 2013-02לעדכון תקן חשבונאות אמריקאי 

בהתאם להוראות החוזר, יינתן גילוי על סעיפים בדוח רווח והפסד בהם נכללו סכומים שסווגו מחדש מרווח כולל אחר מצטבר לדוח רווח 

. ליישום הוראות החוזר אין השפעה על הדוחות 2014בינואר  1הפסד. יישום ההוראות נעשה בדרך של יישום למפרע החל מיום ו

   הכספיים, מלבד השפעה הצגתית על ביאור רווח כולל אחר מצטבר.

  פרטייםהפרשה קבוצתית בגין אשראי לאנשים  .3

בנושא הפרשה קבוצתית בגין אשראי לאנשים  ון הוראות הדיווח לציבורחוזר לעדכפרסם המפקח על הבנקים  2015בינואר  19ביום 

להביא בחשבון את הפסדי העבר, אשר יחושבו בהתאם לממוצע  הבנקבקביעת הפרשה להפסדי אשראי על , החוזרפרטיים. על פי 

להפרשה ל גורמים סביבתיים) (השפעה שהאיכותיות שיעור ההתאמות  כילוודא  נדרש הבנקהפסדי העבר בחמש השנים האחרונות, וכן 

חוזר יבוצעו ביישום ההנחיות  הצרכני שאינו פגום.מיתרת האשראי  0.75%-לא יפחת מ צרכני,בגין אשראי הקבוצתית להפסדי אשראי 

  להבא.ובדרך של מכאן 

ויישום מתודולוגיית  והוא נערך לפיתוח, בגין אשראי לאנשים פרטיים קבוצתיתה, ביצע הבנק התאמה להפרשה החוזרבהתאם לדרישות 

של  האיכותיתההתאמה הכל, תוספת סך כנדרש בהוראות.  איכותיחישוב ההפרשה הקבוצתית המביאה בחשבון מקדם התאמה 

הסתכמה  ,2014בדוחות הכספיים לשנת אשראי שנזקפה לסעיף הוצאות בגין הפסדי ההפרשה הקבוצתית בגין אשראי לאנשים פרטיים 

י ההוראות, מסתכמת ההתאמה האיכותית בבנק פ לאחר תוספת ההתאמה האיכותית כנדרש על. ים, לפני מסמיליוני שקלים חדש 54-כב

  .0.5%בשיעור של ובבנק יהב  0.75%בשיעור של 
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  מטבע חוץ והצמדה:  . ד

  עסקאות במטבע חוץ  )1

עילות של הבנק ושלוחותיו (שקל חדש) לפי שער החליפין שבתוקף בתאריכי העסקאות. עסקאות במטבע חוץ מתורגמות למטבע הפ  

  נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ במועד הדיווח, מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער החליפין שבתוקף לאותו יום. 

הפעילות לתחילת השנה, כשהיא מתואמת לריבית הפרשי שער בגין הפריטים הכספיים הינם ההפרש שבין העלות המופחתת במטבע 

 האפקטיבית ולתשלומים במשך השנה, לבין העלות המופחתת במטבע חוץ מתורגמת לפי שער החליפין לסוף השנה. 

נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ והנמדדים לפי שווי הוגן, מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער החליפין שבתוקף   

ום בו נקבע השווי ההוגן. הפרשי שער הנובעים מתרגום למטבע הפעילות מוכרים ברווח והפסד, פרט להפרשים הנובעים מתרגום בי

למטבע הפעילות של גידורי תזרים מזומנים, וכן, התאמות לשווי הוגן של השקעות בקרנות מסויימות המטופלות בשיטת השווי המאזני, 

  אשר מוכרים ברווח כולל אחר. 

  פריטים לא כספיים הנקובים במטבע חוץ והנמדדים לפי עלות היסטורית, מתורגמים לפי שער החליפין שבתוקף למועד העסקה.  

  שלוחות בנקאיות בחוץ לארץ  )2

סווגו שלוחות ברשויות מסוימות בחוץ לארץ כפעילות חוץ שמטבע הפעילות שלהן שונה משקל והפרשי השער בגין  1994עד שנת   

, שלוחה IFRS, על פי הוראות המפקח על הבנקים לפני אימוץ 1995פו ישירות להון, כחלק מהפרשי תרגום. החל משנת התרגום נזק

  בנקאית בחוץ לארץ של תאגיד בנקאי סווגה כפעילות חוץ שמטבע הפעילות שלה זהה למטבע הפעילות של התאגיד הבנקאי. 

  

, כדי לקבוע את מטבע הפעילות, נדרש התאגיד הבנקאי 2012בפברואר  14ולחוזר המפקח על הבנקים בנדון מיום  IAS21-בהתאם ל

  לשקול, בין היתר, את הגורמים הבאים:

המטבע אשר משפיע בעיקר על מחירי המכירה של הסחורות והשירותים (בדרך כלל יהיה זה המטבע שבו נקובים ומסולקים מחירי   -

שר הכוחות התחרותיים והפיקוח (רגולציה) שלה קובעים בעיקר את מחירי המכירה של הסחורות והשירותים) והמטבע של המדינה א

  המכירה של הסחורות והשירותים.

המטבע אשר משפיע בעיקר על עלויות העבודה, חומרים ועלויות אחרות להספקת סחורות או שירותים (בדרך כלל, יהיה זה המטבע   -

 שבו נקובות ומסולקות עלויות אלה).

המטבע בו מופקים מקורות כספיים מפעילויות מימון והמטבע  :יכולים לספק ראיה למטבע הפעילות של הישות, כגוןגורמים נוספים ה  -

  בו בדרך כלל מוחזקים תקבולים מפעילות שוטפת.

מהוות שיעור הבנק האם יש לפעילות החוץ מידה ניכרת של עצמאות, האם עסקאות של השלוחה עם  -בנק יחסיה של השלוחה עם ה  -

והם  הבנקוה או נמוך מפעילות החוץ, האם תזרימי המזומנים מפעילות החוץ משפיעים באופן ישיר על תזרימי המזומנים של גב

זמינים בנקל להעברה אליה, והאם תזרימי המזומנים מפעילות החוץ מספיקים למימון התחייבויותיה הקיימות והחזויות באופן רגיל 

  הבנק. של הישות, ללא העמדת מקורות על ידי

מול לקוחות הבנק (שלא גויסו על ידי השלוחה) אינה והאם פעילות השלוחה אוטונומי, הוא  לקוחות השלוחההאם אופן גיוס   -

  משמעותית.
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  שמעותית.פעילות השלוחה מול הבנק, כדוגמת יתרות נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות, אינה מ  -

ותה הינה עצמאית ועומדת בפני עצמה ואינה הרחבה או השלמה של הפעילות המקומית של הקבוצה. כמו כן, הפעילות השלוחה במ  -

  ת שלה עם מידה משמעותית של אוטונומיה.השלוחה מבצעת את הפעילו

 

זהה למטבע שלהן שמטבע הפעילות  אלהככממשיך הבנק לטפל בשלוחות הבנקאיות בחוץ לארץ , קריטריונים אלו פי בחינה של על

  (שקל חדש). הפעילות של הבנק

  להלן פרטים על שערי החליפין היציגים ומדד המחירים לצרכן ושיעורי השינוי בהם:

  %-שיעור השינוי ב  בדצמבר 31ליום  

  2014  2013  2012  2014  2013  2012  

              : מדד המחירים לצרכן

  1.6  1.8  )0.2(  105.7  107.6  107.4  ת)מדד בגין (לחודש דצמבר, בנקודו

  1.4  1.9  )0.1(  105.5   107.5  107.3  מדד ידוע (לחודש נובמבר בנקודות)

              שער החליפין של:

  )2.3(  )7.0(  12.0  3.733  3.471  3.889  הדולר של ארה"ב (בש"ח)

  )0.4(  )2.8(  )1.2(  4.921  4.782  4.725  אירו (בש"ח)
           

  

  בסיס האיחוד   ה.

  חברות בנות  )1

שליטה היא  הדוחות הכספיים של חברות בנות נכללים בדוחות הכספיים המאוחדים מיום השגת השליטה ועד ליום הפסקת השליטה.  

הכוח לקבוע את המדיניות הפיננסית והתפעולית של חברה כדי להשיג הטבות מפעילויותיה. הבנק מפעיל שיקול דעת בקביעת מועד 

  התקבלה. הרכישה ובאם השליטה

  המדיניות החשבונאית של חברות בנות שונתה במידת הצורך על מנת להתאימה למדיניות החשבונאית שאומצה על ידי הקבוצה.  

  ין בעלי המניות הרווח הכולל בהקצאת   )2

ההפסד ורווח כולל אחר, סך הרווח, ולזכויות שאינן מקנות שליטה.  הבנקרווח או הפסד וכל רכיב של רווח כולל אחר מיוחסים לבעלים של   

  .מיוחס לבעלים של הבנק ולזכויות שאינן מקנות שליטה

  השקעה בחברות כלולות   )3

  במוחזקת מקנה השפעה מהותית. 50%עד  20%קיימת הנחה לפיה החזקה בשיעור של בבחינת קיום השפעה מהותית,   

י ומוכרת לראשונה לפי עלותה. עלות ההשקעה כוללת שיטת השווי המאזנעל פי השקעה בחברות כלולות מטופלת  IAS28-בהתאם ל  

עלויות עסקה. הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את חלקה של הקבוצה בהכנסות ובהוצאות, ברווח או הפסד וברווח כולל אחר של 

נאית של החברה ישויות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, לאחר התיאומים הנדרשים כדי להתאים את המדיניות החשבו

   .הכלולה לזו של הקבוצה, מהיום בו מתקיימת ההשפעה המהותית ועד ליום שבו לא מתקיימת עוד ההשפעה המהותית
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מצו בהוראות הדיווח הבנק לא מבצע תיאומים למדיניות חשבונאית המתייחסת לנושאים בליבת העסק הבנקאי (נושאים שבהם טרם או  

  שיושמה על ידי חברה כלולה ריאלית, המדווחת בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים.לציבור תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים) 

כאשר חלקה של הקבוצה בהפסדים עולה על ערך הזכויות של הקבוצה בחברה המטופלת בהתאם לשיטת השווי המאזני, הערך בספרים   

ות (כולל כל השקעה לזמן ארוך) מופחת לאפס והקבוצה אינה מכירה בהפסדים נוספים, אלא אם לקבוצה יש מחויבות של אותן זכוי

  לתמיכה בחברה המוחזקת או אם שילמה הקבוצה סכומים בעבורה.

 שבוטלו באיחודעסקאות   )4

הדוחות הכספיים עריכת בוטלו במסגרת  יתרות הדדיות בקבוצה והכנסות והוצאות שטרם מומשו, הנובעות מעסקאות בין חברתיות,  

בוטלו כנגד ההשקעה לפי זכויות הקבוצה בהשקעות אלו.  ,המאוחדים. רווחים שטרם מומשו הנובעים מעסקאות עם חברות כלולות

  הפסדים שטרם מומשו בוטלו באותו אופן לפיו בוטלו רווחים שטרם מומשו, כל עוד לא היתה קיימת ראיה לירידת ערך.

  י עסקיםצירופ  )5

  .(acquisition method)הבנק מיישם לגבי כל צירופי העסקים את שיטת הרכישה   

מועד הרכישה הינו המועד בו הרוכשת משיגה שליטה על הנרכשת. הקבוצה שולטת בנרכשת כאשר היא חשופה, או בעלת זכויות,   

ה באמצעות כוח ההשפעה שלה בנרכשת. בבחינת לתשואות משתנות ממעורבותה בנרכשת ויש לה את היכולת להשפיע על תשואות אל

  שליטה נלקחות בחשבון זכויות ממשיות המוחזקות על ידי הקבוצה ועל ידי אחרים.

ן מקנות שאינ כלשהןהקבוצה מכירה במוניטין למועד הרכישה לפי השווי ההוגן של התמורה שהועברה לרבות סכומים שהוכרו בגין זכויות   

הוגן למועד הרכישה של זכות הונית בנרכשת שהוחזקה קודם לכן על ידי הרוכשת, בניכוי הסכום נטו שיוחס שליטה בנרכשת וכן השווי ה

  ברכישה לנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ולהתחייבויות שניטלו.

דיווח  לראשונה של תקני אימוץ - IFRS1-ל C5-ו C4את ההקלה שנקבעה בסעיפים הבנק אימץ מפקח על הבנקים, הבהתאם להנחיות   

, באופן 2011בינואר  1החל מהדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום  IFRS3בהתאם לכך, הקבוצה מיישמת את  בינלאומיים.כספי 

של מכאן ולהבא, ולפיכך, עבור רכישות אשר התבצעו לפני תחולת התקן לא בוצע ייחוס עודף עלות מחודש. הפחתת יתרת המוניטין בגין 

  , ובמקומה נבחן תקופתית הצורך בהפרשה לירידת ערך שאינה בעלת אופי זמני.הופסקהי תחולת התקן השקעות שבוצעו לפנ

, יכיר הבנק במוניטין למועד הרכישה לפי השווי ההוגן של התמורה שהועברה, 2011בינואר  1לאחר ככל שבוצעו או יבוצעו רכישות   

כשת, וכן השווי ההוגן למועד הרכישה של זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו לרבות סכומים בגין זכויות כלשהן שאינן מקנות שליטה בנר

  קודם לכן על ידי הבנק, בניכוי הסכום נטו שיוחס ברכישה לנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו.

ובעת מאירועי העבר ושוויה ההוגן במועד הרכישה בהתחייבות תלויה שניטלה בצירוף עסקים אם קיימת מחויבות בהווה שניכיר הבנק   

  ניתן למדידה באופן מהימן.

  קיזוז נכסים והתחייבויות  .ו

את הוראות הדיווח לציבור של המפקח על  דכןע, אשר 2012בדצמבר  12הבנק מיישם את הכללים שנקבעו בחוזר המפקח על הבנקים מיום 

  הבנקים בנושא קיזוז נכסים והתחייבויות. 
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בהתאם להוראות, תאגיד בנקאי יקזז נכסים והתחייבויות הנובעים מאותו צד נגדי ויציג במאזן את יתרתם נטו בהתקיים התנאים המצטברים 

  הבאים:

 .בגין אותן ההתחייבויות יש לו זכות חוקית בת אכיפה לקיזוז ההתחייבויות מהנכסים  

 ייבויות ולממש את הנכסים על בסיס נטו או בו זמנית.בכוונתו לפרוע את ההתח 

 .גם התאגיד הבנקאי וגם הצד הנגדי חייבים אחד לשני סכומים הניתנים לקביעה 

בהתאם להוראות, תאגיד בנקאי יקזז נכסים והתחייבויות עם שני צדדים נגדיים שונים ויציג במאזן סכום נטו בהתקיים כל התנאים המצטברים 

  שישנו הסכם בין שלושת הצדדים המעגן באופן ברור את זכות התאגיד הבנקאי בגין אותן ההתחייבויות לקיזוז.לעיל, ובתנאי 

כמו כן, נקבע כי תאגיד בנקאי יקזז פיקדונות שפירעונם למפקיד מותנה במידת הגביה מן האשראי שניתן מפיקדונות אלה, כשאין לבנק סיכון 

  להפסד מהאשראי.

בין נכסים בגין מכשירים נגזרים כנגד ההתחייבויות בגין מכשירים נגזרים אלא אם מתקיימים כל התנאים המצטברים תאגיד בנקאי לא יקזז 

גן שלעיל. עם זאת, בהוראות נקבע כי במקרים מסוימים תאגיד בנקאי רשאי לקזז סכומי שווי הוגן שהוכרו בגין מכשירים נגזרים וסכומי שווי הו

(זכאים) הנובעים ממכשירים נגזרים שבוצעו  במזומןלהשיב ביטחון רה ביטחון במזומן (חייבים), או המחויבות שהוכרו בגין הזכות לדרוש חז

, גם אם תנאי הכוונה לפרוע על בסיס נטו או בו זמנית (Master Netting Arrangement) עם אותו צד נגדי בהתאם להסדר להתחשבנות נטו

  אינו מתקיים. 

בין "ניירות ערך שנרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר" לבין "ניירות ערך שנמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר", אם בנוסף, תאגיד בנקאי יקזז 

  מתקיימים תנאים מסוימים שנקבעו בכללי החשבונאות המקובלים בארצות הברית בנושא זה.

  הבנקים.עם זאת, הבנק אינו רשאי לקזז מאזנית סכומים אלא אם קיבל לכך אישור מראש של המפקח על 

בשלב הזה, ממשיך הבנק להציג חשיפות בגין עסקאות ברוטו, למעט פיקדונות שפירעונם למפקיד מותנה במידת הגביה מן האשראי כאמור 

בהתאם לכך, פיקדונות המיועדים למתן אשראי, שפירעונם למפקיד מותנה במידת הגבייה מן האשראי, ולקבוצת הבנק אין סיכון להפסד לעיל. 

  זזו מן האשראי שניתן מפיקדונות אלו. פערי הריבית בגין פעילות זו הוצגו בדוח רווח והפסד בסעיף עמלות.אשראי, קו

  דוח על תזרימי מזומנים  .ז

תזרימי המזומנים  ומפעילות מימון,הדוח על תזרימי המזומנים מוצג כשהוא מסווג לתזרימי מזומנים מפעילות שוטפת, מפעילות השקעה 

עיקריות של הבנק מסווגים לפעילות שוטפת. סעיף המזומנים ושווי מזומנים כולל מזומנים, פיקדונות בבנקים, תעודות  תמפעילויוהנובעים 

  פיקדון סחירות ופיקדונות בבנקים מרכזיים, לתקופה מקורית של עד שלושה חודשים.

  ניירות ערך   .ח

  השקעות בניירות ערך סווגו לשלושה סוגים, כדלקמן:  )1

על פי עלותן איגרות חוב אשר קיימת כוונה ויכולת להחזיקן  עד למועד הפדיון. אגרות חוב אלו מוצגות  -חוב מוחזקות לפדיון איגרות   א)

לפי ערכן הנקוב בתוספת ריבית והפרשי הצמדה או שער שנצברו, ובניכוי או בתוספת מרכיב הניכיון או הפרמיה כלומר,  ת,המופחת

הכנסות מאיגרות החוב לפדיון הפסדים בגין ירידת ערך שהינה בעלת אופי אחר מזמני.  וכן, בניכוי ,ושנוצרו בעת הרכישה וטרם הופחת

  לדוח רווח והפסד על בסיס צבירה.בהתאם, נזקפות 
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או ניירות אשר הבנק בחר למדוד אותם בשווי  ,הקרובהניירות ערך שנרכשו או המוחזקים במטרה למכרם בתקופה  -ניירות ערך למסחר   ב)

ניירות ערך אלו נכללו במאזן לפי שווים ההוגן הוגן דרך רווח והפסד לפי חלופת השווי ההוגן, למעט מניות שלא קיים לגביהן שווי הוגן זמין. 

  פסד.רווחים או הפסדים שטרם מומשו מהתאמה לשווי ההוגן, נזקפו לדוח רווח וה, ביום הדיווח

. ניירות הערך הזמינים ערך למסחר כניירותחוב מוחזקות לפדיון או  כאיגרותניירות ערך אשר לא סווגו  - ניירות ערך זמינים למכירה   ג)

מניות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין, מוצגות לפי שווין ההוגן ביום קבלתן שאינו עולה על למכירה מוצגים במאזן לפי השווי ההוגן. 

, כמו גם דיבידנדים שהתקבלו מהשקעה ות ובניכוי הפרשה לירידת ערך שאינה בעלת אופי זמני אשר נזקפת לדוח רווח והפסדהעל

  . למכירה, שמקורם ברווח בחברה המחלקת לאחר מועד ההשקעה זמינותבמניות 

למס, בסעיף  מתאימה , בניכוי עתודהנטו םומדווחירווחים או הפסדים שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן לא נכללים בדוח רווח והפסד, 

  להלן. 3.חי"ראה סעיף   - לענין ניירות ערך הכוללים נגזר משובץ . מצטבר במסגרת רווח כולל אחרנפרד בהון 

י מטופלות לפי עלות בניכוי הפסדים מירידת ערך בעלת אופ, אחרות שאינן מטופלות לפי שיטת השווי המאזניבקרנות השקעותיו של הבנק   )2

דיבידנדים המתקבלים מהשקעות הבנק בקרנות אלו,  נזקף לדוח רווח והפסד בעת מימוש ההשקעה. אלואחר מזמני. רווח מהשקעות 

 נזקפים לרווח והפסד במועד הזכאות לקבלתם, עד לגובה הרווחים שנצברו ממועד רכישת ההשקעה.

אשון", אלא אם מדובר בנייר שנרכש כחלק מיחסי גידור, או במסגרת עלות ניירות ערך שמומשו מחושבת על בסיס "נכנס ראשון יוצא ר  )3

  והוא מזוהה בנפרד. אחרת,או לכל מטרה ספציפית  ,יצירת פוזיציה אסטרטגית

  להלן.י"ט לענין חישוב שווי הוגן, ראה סעיף   )4

  ירידת ערך:   )5

ידה שחלה בשוויים ההוגן של ניירות ערך הממוינים מידי תקופה האם יר הבנק בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו, בוחן

  לתיק הזמין למכירה או לתיק המוחזק לפדיון מתחת לעלותם היא בעלת אופי אחר מזמני. לצורך כך נבחנים בין היתר הסימנים הבאים:

  מקורית.להחזיק בניירות הערך לתקופה מספקת, אשר תאפשר את השבת נייר הערך לעלותו ה הבנקהכוונה והיכולת של  -

 פרק הזמן בו שווי הנייר היה נמוך בהשוואה לעלותו. -

 שיעור ירידת הערך מסך העלות. -

 שינוי לרעה במצב המנפיק או במצב השוק בכללותו. -

בחינת תנאים המשקפים את מצבו הפיננסי של הגוף המנפיק, לרבות האם ירידת הערך נובעת מסיבות פרטניות הנובעות למנפיק או  -

 אים מאקרו כלכליים.בשל קיומם של תנ

  בירידת ערך שאינה זמנית: הבנקבנוסף, בהתקיים אחד מהמצבים הבאים, מכיר 

 נייר ערך אשר נמכר עד מועד פרסום הדוח לציבור לתקופה זו. -

 מתכוון למכור אותו בתוך פרק זמן קצר. הבנקנייר ערך אשר סמוך למועד פרסום הדוח לציבור לתקופה זו,  -

לבין דירוג איגרות החוב  הבנקביה ירידת ערך משמעותית בין דירוג איגרות החוב במועד שבו היא נרכשה על ידי גרת חוב אשר חלה לגיא -

 במועד פרסום הדוח לתקופה זו.
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 כבעייתית. הבנקגרת חוב אשר לאחר רכישתה סווגה על ידי יא -

 תשלום לאחר רכישתה.איגרת חוב שלגביה חל כשל ב -

נייר ערך אשר ככלל שוויו ההוגן לסוף תקופת הדיווח וגם במועד הסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים נמוך בשיעור משמעותי מהעלות  -

(העלות המופחתת), או שחל לגביו כשל בתשלום לאחר רכישתה, אלא אם מוכח ברמה גבוהה של ביטחון ובהתבסס על ראיות 

 ירידת הערך היא בעלת אופי זמני בלבד. אובייקטיביות כי

הפסד, המתייחסים אם הירידה בשווי ההוגן נחשבת כבעלת אופי אחר מזמני, העלות  של נייר הערך תופחת לשווי ההוגן באופן בו סכומי 

רווח והפסד. שווי זה ישמש  להון בסעיף רווח כולל אחר יסווגו במועד ירידת הערך לדוח לניירות ערך המסווגים כזמינים למכירה, אשר נצברו

  כבסיס עלות חדש ולא יתוקן גם אם בתקופות דיווח עוקבות למועד ירידת הערך תירשם עליה בשווי ההוגן.

במועדים עוקבים להכרה בירידת הערך, הכנסות ריבית מהשקעות בניירות ערך שהם מכשירי חוב יוכרו ככלל על בסיס צבירה בהתאם להפרש 

  ם הצפויים של מכשיר החוב לשווי ההוגן של המכשיר במועד הירידה (בסיס עלות חדש). בין תזרימי המזומני

  חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי  .ט

בהתאם להוראה של המפקח על הבנקים בנושא מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי מיישם הבנק, החל  )1

של רשויות הפיקוח על הבנקים מדות וע, ASC 310 םאמריקאי  תקני חשבונאותאת הכללים שנקבעו בקודיפיקציה של , 2011בינואר  1מיום 

בארצות הברית ושל הרשות לניירות ערך בארצות הברית, כפי שאומצו בהוראות הדיווח לציבור. בנוסף, החל מאותו מועד מיישם הבנק את 

הוראת הפיקוח את , מיישם הבנק 2012מהדוחות השנתיים לשנת כמו כן, החל  פול בחובות בעייתיים.הנחיות הפיקוח על הבנקים בנושא טי

הבנקים מיום  בנוסף, בהתאם לחוזר הפיקוח על על הבנקים בנושא עדכון הגילוי על איכות האשראי של חובות ועל הפרשה להפסדי אשראי.

ליישום  .קים בנוגע לחישוב ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי שאינו לדיורהבנ , מיישם הבנק את הנחיות הפיקוח על2015בינואר  19

  להלן. 4הנחיות החוזר בקשר עם ההפרשה הקבוצתית בגין אשראי לאנשים פרטיים ראה סעיף 

  אשראי לציבור ויתרות חוב אחרות  )2

שנשאלו או שנרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר, ההוראה מיושמת לגבי כל יתרות החוב כגון פיקדונות בבנקים, איגרות חוב, ניירות ערך 

) מדווחים נכסים אחריםואשראי לציבור, אשראי לממשלה וכו'. אשראי לציבור ויתרות חוב אחרות (כגון: אשראי לממשלה, פיקדונות בבנקים 

, אך לפני ניכוי הפרשה בספרי הבנק לפי יתרת חוב רשומה. יתרת החוב הרשומה מוגדרת כיתרת החוב, לאחר ניכוי מחיקות חשבונאיות

  להפסדי אשראי בגין אותו חוב. יתרת החוב הרשומה אינה כוללת ריבית צבורה שלא הוכרה, או שהוכרה בעבר ולאחר מכן בוטלה.

לגבי יתרות חוב אחרות, לגביהן קיימים כללים ספציפיים בנושא מדידה והכרה של הפרשה לירידת ערך (כגון איגרות חוב), הבנק ממשיך 

  בסעיף ח' לעיל. כאמורם את אותם כללי מדידה, לייש

  זיהוי וסיווג חובות פגומים  )3

הבנק מסווג את כל החובות הבעייתיים שלו ואת פריטי האשראי החוץ מאזני בעייתיים בסיווגים: השגחה מיוחדת, נחות או פגום. חוב 

לב מיוחדת של הנהלת הבנק. אם החולשות לא יטופלו,  בהשגחה מיוחדת הוא חוב שיש לו חולשות פוטנציאליות, שבגינן נדרשת תשומת

עלולה להיגרם הידרדרות בסיכויים לפירעון החוב. חוב נחות הוא חוב שאינו מוגן באופן מספק על ידי ביטחונות או על ידי יכולת התשלום 

אלף שקלים חדשים שנמצא בפיגור  700של החייב, וקיימת אפשרות שהבנק יספוג בגינו הפסד אם הליקויים לא יתוקנו, לרבות חוב מעל 

  ימים.  89עד  60של 
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מסווג כפגום כאשר בהתבסס על מידע ואירועים עדכניים צפוי שהבנק לא יוכל לגבות את כל הסכומים חדשים שקלים  אלפי 700מעל חוב 

 90חוב. בכל מקרה, חוב מסווג כחוב פגום כאשר קרן או ריבית בגינו מצויים בפיגור של המגיעים לו לפי התנאים החוזיים של הסכם ה

ימים או יותר, למעט אם החוב מובטח היטב ונמצא בהליכי גביה. כמו כן, כל חוב שתנאיו שונו במסגרת ארגון מחדש של חוב בעייתי יסווג 

הפרשה להפסדי אשראי לפי שיטת עומק הפיגור בהתאם לנספח להוראת כחוב פגום, אלא אם לפני הארגון מחדש ולאחריו נערכה בגינו 

  בדבר חובות בעייתיים בהלוואות לדיור. 314ניהול בנקאי תקין מספר 

חוב אשר פורמאלית עבר ארגון מחדש של חוב בעייתי מוגדר כחוב אשר לגביו, מסיבות כלכליות או  -  ארגון מחדש של חוב בעייתי

פיננסיים של חייב, הבנק העניק ויתור בדרך של שינוי בתנאי החוב במטרה להקל על החייב את נטל תשלומי  משפטיות הקשורות לקשיים

המזומן בטווח הקרוב (הפחתה או דחייה של תשלומים במזומן שנדרשים מהחייב) או בדרך של קבלת נכסים אחרים כפירעון החוב 

  (בחלקו או במלואו). 

על ידי הבנק מהווה ארגון מחדש של חוב בעייתי, הבנק מבצע בחינה איכותית של מכלול התנאים לצורך קביעה האם הסדר חוב שבוצע 

) במסגרת ההסדר הבנק 2( -) החייב מצוי בקשיים פיננסיים ו1של ההסדר והנסיבות במסגרתן הוא בוצע, וזאת במטרה לקבוע האם: (

  העניק ויתור לחייב. 

סיים, הבנק בוחן האם קיימים סממנים המצביעים על היותו של הלווה בקשיים במועד לצורך קביעה האם החייב נמצא בקשיים פיננ

ההסדר או על קיום אפשרות סבירה שהלווה יקלע לקשיים פיננסיים לולא ההסדר. בין היתר, הבנק בוחן קיום אחת או יותר מהנסיבות 

כלשהו של הלווה הינו בכשל; לגבי החובות שלמועד  המפורטות להלן: למועד הסדר החוב הלווה נמצא בכשל, לרבות כאשר חוב אחר

ההסדר אינם בפיגור הבנק מעריך האם בהתאם ליכולת הפירעון הנוכחית קיימת סבירות כי בעתיד הנראה לעין הלווה ייקלע למצב של 

ם או קיימים ספקות כשל ולא יעמוד בתנאים החוזיים המקוריים של החוב; החייב הוכרז כפושט רגל, נמצא בתהליך של כינוס נכסי

משמעותיים להמשך קיומו של הלווה כעסק חי; וכן ללא שינוי תנאי החוב, החייב לא יהיה מסוגל לגייס חוב ממקורות אחרים בריבית שוק 

  המקובלת לגבי חייבים שאינם בכשל.

זית, אם מתקיים אחד או יותר הבנק מסיק כי במסגרת ההסדר הוענק לחייב ויתור, גם אם במסגרת ההסדר בוצעה העלאה בריבית החו

מהמצבים הבאים: כתוצאה מארגון מחדש, הבנק לא צפוי לגבות את כל סכומי החוב (לרבות ריבית שנצברה בהתאם לתנאים החוזיים); 

סכומי  שווי הוגן עדכני של הביטחון לגבי חובות מותנים בביטחון אינו מכסה את יתרת החוב החוזית ומצביע על היעדר יכולת גביה של כל

החוב; לחייב לא קיימת אפשרות לגייס מקורות בשיעור הנהוג בשוק עבור חוב בעל תנאים ומאפיינים כגון אלו של החוב שהועמד במסגרת 

  ההסדר. 

הבנק אינו מסווג חוב כחוב בעייתי שאורגן מחדש אם במסגרת ההסדר הוענקה לחייב דחיית תשלומים שאינה מהותית בהתחשב 

ם, בתקופה החוזית לפירעון ובמשך החיים הממוצע הצפוי של החוב המקורי. לעניין זה, אם בוצעו מספר הסדרים בתדירות התשלומי

הכרוכים בשינוי תנאי החוב, הבנק מביא בחשבון את ההשפעה המצטברת של הארגונים הקודמים לצורך קביעה האם הדחייה בתשלומים 

  אינה מהותית.

טרם הארגון מחדש נבחנו על בסיס קבוצתי, יסווגו כחוב פגום ויוערכו על בסיס פרטני לצורך ביצוע חובות שאורגנו מחדש, לרבות כאלה ש

הפרשה להפסדי אשראי או מחיקה חשבונאית. לאור העובדה שהחוב שלגביו בוצע ארגון מחדש של חוב בעייתי לא ייפרע בהתאם 

  ום גם לאחר שהחייב חוזר למסלול פירעון בהתאם לתנאים החדשים.המקוריים שלו, החוב ממשיך להיות מסווג כחוב פג םלתנאים החוזיי
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  חוב פגום חוזר להיות מסווג כחוב שאינו פגום בהתקיים אחד משני המצבים הבאים: -  החזרה של חוב פגום למצב שאינו פגום

עדם וטרם שולמו והבנק צופה פירעון של הקרן הנותרת והריבית בשלמותם לפי תנאי אין בגינו רכיבי קרן או ריבית אשר הגיע מו -

  החוזה (כולל סכומים שנמחקו חשבונאית או הופרשו).

  כאשר החייב נעשה מובטח היטב ונמצא בהליכי גבייה. -

  ל חוב בעייתי.כללי ההחזרה מסיווג פגום כאמור לא יחולו על חובות שסווגו כפגומים כתוצאה מביצוע ארגון מחדש ש

מתקיימים התנאים חוב אשר עבר פורמאלית ארגון מחדש, כך שלאחר הארגון מחדש  - החזרה של חוב פגום למצב פגום וצובר

  המצטברים הבאים:

הערכת אשראי עדכנית ומתועדת היטב על מצבו הפיננסי בהתאם לקיים ביטחון סביר שהחוב ייפרע ויבצע בהתאם לתנאיו החדשים,  -

 ותחזית הפירעון לפי התנאים החדשים. של החייב 

בהלוואות הנפרעות (קרן+ריבית) בתשלומי מזומן ושווה מזומן למשך תקופה סבירה הנמשכת לפחות שישה חודשים עמד  החייב -

 יותר. ארוכיםבטווחים  פרעונותמהחוב שאורגן מחדש בהלוואות עם  20%או שפרע  ,חודשיים בתשלומים

 יום או יותר. 90ון מחדש פיגור של לא קיים בהלוואה לאחר הארג -

  הפרשה להפסדי אשראי  )4

הבנק קבע נהלים לסיווג אשראי ולמדידת ההפרשה להפסדי אשראי כדי לקיים הפרשה ברמה מתאימה לכיסוי הפסדי אשראי צפויים 

ברמה מתאימה כדי לכסות נפרד, הפרשה  בהתייחס לתיק האשראי שלו. בנוסף, קבע הבנק נהלים הנדרשים לקיום, כחשבון התחייבותי

  למתן אשראי, מסגרות אשראי שלא נוצלו וערבויות).  התחייבותהפסדי אשראי צפויים הקשורים למכשירי אשראי חוץ מאזניים (כגון: 

ההפרשה לכיסוי הפסדי האשראי הצפויים בהתייחס לתיק האשראי מוערכת באחד משני מסלולים: "הפרשה פרטנית" ו"הפרשה 

  כן, בוחן הבנק את הנאותות הכוללת של ההפרשה להפסדי אשראי. קבוצתית". כמו 

מיושמת עבור כל חוב שנקבע כי הוא פגום, ואשר יתרתו החוזית (ללא ניכוי מחיקות חשבונאיות, ריבית  -  הפרשה פרטנית להפסדי אשראי

  אלף שקלים חדשים או יותר. 700שלא הוכרה, הפרשות להפסדי אשראי ובטחונות) הינה 

להחליט ולבצע הערכה פרטנית. ההפרשה הפרטנית להפסדי אשראי מוערכת בהתבסס על תזרימי  הבנקחובות אחרים, רשאי לגבי 

 הבנקכאשר  אוהמזומנים העתידיים הצפויים, מהוונים בשיעור הריבית האפקטיבי של החוב המקורי. כאשר גביית החוב מותנית בביטחון, 

 אותו אשראי. להבטחתלהפסדי אשראי על פי השווי ההוגן של הביטחון ששועבד  הפרטניתה ההפרש מוערכתקובע שצפויה תפיסת נכס, 

או כאשר הבנק צפוי  ,חוב כחוב מותנה בביטחון כאשר פרעונו צפוי להתבצע באופן בלעדי מהביטחון המשועבד מגדירלענין זה, הבנק 

  ן ללווה מקורות החזר זמינים ומהימנים אחרים.והכל כאשר אי הנכס,להיפרע מהנכס גם אם לא קיים שיעבוד ספציפי על 

הבנק בוחן באופן שוטף את התחזיות להפסדי אשראי הצפויים בהתאם לתזרימי המזומנים בפועל ומתאים את ההפרשה הפרטנית לתחזיות 

  הבנק בעת סיווג החוב כפגום. שערךהפסדי האשראי בפועל יכולים להיות שונים מהאומדנים המקוריים העדכניות. 
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אלף שקלים חדשים, כפי  700-מיושמת עבור קבוצות גדולות של חובות קטנים (שיתרתם נמוכה מ -קבוצתית להפסדי אשראי הפרשה 

) וכן בגין חובות גדולים שאינם שקבע הבנק) והומוגניים (כגון: חובות בכרטיסי אשראי, הלוואות לדיור וחובות צרכניים הנפרעים בתשלומים

לגביהן חושבה הפרשה בהתאם לדיור פגומים. ההפרשה להפסדי אשראי בגין חובות המוערכים על בסיס קבוצתי, למעט הלוואות 

 :FAS 5להוראות המפקח על הבנקים ספציפית מזערית לפי עומק הפיגור, מחושבת בהתאם לכללים שנקבעו בתקן חשבונאות אמריקאי 

Accounting for Contingencies  להלן)- "FAS 5 ,("שיעור על מבוססת הנוסחה .ח לציבורבהתבסס על הנחיות המפורטות בהוראות הדיוו 

שנים שהסתיימו במועד הדיווח, שיעורי הפסדי העבר  5בטווח של  ובחלוקה לאשראי בעייתי ולא בעייתי,הפסדי העבר לפי ענפי משק, 

) או שיעורי ההפרשה ביחס ליתרה ממוצעת של 2011בינואר  1אלו (החל מיום ו בפועל בשנים טו שנרשמהמייצגים מחיקות חשבונאיות נ

  החובות.

שיעורי הפסד  לממוצעבנוסף הבנק משתמש בשיעור ההפסדים אשר מהווה ממוצע של שיעורי הפסדי העבר בטווח השנים כאמור לעיל. 

מתחשב הבנק גם בנתונים  בקשר לאשראי לציבורעת שיעור ההפרשה הנאות , לצורך קבילעיל היסטוריים בענפי משק שונים כאמור

לרבות מגמות בהיקפי האשראי בכל ענף ותנאים ענפיים, נתונים מקרו כלכליים והערכת איכות כללית של  ,(התאמות איכותיות) נוספים

  האשראי לענף משק. 

 ות הדיווח לציבור בנושא הפרשה קבוצתית בגין אשראי לאנשים פרטיים.פרסם המפקח על הבנקים חוזר לעדכון הורא 2015בינואר  19ביום   

 על פיבנוסף, הוראה זאת כוללת הנחיות לחישוב ההפרשה הקבוצתית בענפי משק אחרים. (שיעור הפסדי האשראי יחושב לכל ענף משק 

  הפסדי העבר בטווח של חמש שנים).

נדרש הבנק כי שיעור ההתאמות האיכותיות אשראי בנקאיים ללא חיוב ריבית,  סיכרטיכמו כן, למעט סיכון אשראי הנובע מחייבים בגין 

מיתרת האשראי הצרכני שאינו פגום. יישום ההנחיות בחוזר  0.75%- להפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי בגין אשראי צרכני, לא יפחת מ

  יבוצעו בדרך של מכאן ולהבא.

בגין אשראי לאנשים פרטיים, והוא נערך לפיתוח ויישום מתודולוגיית  קבוצתיתה, ביצע הבנק התאמה להפרשה החוזרבהתאם לדרישות 

של  האיכותיתההתאמה חישוב ההפרשה הקבוצתית המביאה בחשבון מקדם התאמה איכותי כנדרש בהוראות. סך הכל, תוספת 

הסתכמה  ,2014ת הכספיים לשנת בדוחושנזקפה לסעיף הוצאות בגין הפסדי אשראי ההפרשה הקבוצתית בגין אשראי לאנשים פרטיים 

. לאחר תוספת ההתאמה האיכותית כנדרש על פי ההוראות, מסתכמת ההתאמה האיכותית בבנק מיליוני שקלים חדשים, לפני מס 54-כב

  ).2015בינואר  19(בהתאם לתנאים המיוחדים שנקבעו בחוזר המפקח מיום  0.5%ובבנק יהב בשיעור של  0.75%בשיעור של 

ונוספת, אולם ממשיך לחשב את  כללית הפרשה הבנק לא שומר 2011בינואר  1שעה, החל מיום  ות שנקבעו בהוראתבהתאם להנחי

   והנוספת הכללית ההפרשה מסכום לא יפחת דיווח תקופת כל בתום הקבוצתית ההפרשה סכום מקרה בכל ההפרשה הנוספת ובודק כי

 שיעורי הפיגור, באופן שבו בעומק הבנקים, בהתחשב על המפקח שקבענוסחה  לפי מחושבת לדיור הלוואות בגין מזערית הפרשה

הפיגור. במועד תחילת יישום ההוראה החדשה, נכנס לתוקף תיקון לנספח להוראת ניהול בנקאי תקין  ככל שמעמיק גדלים ההפרשה

לפי נוסחת עומק הפיגור לכלל , חובות בעייתיים בהלוואות לדיור בבנק למשכנתאות, המרחיב את תחולת חישוב ההפרשה 314מספר 

  ההלוואות לדיור, למעט הלוואות שאינן נפרעות בתשלומים תקופתיים והלוואות המממנות פעילות בעלת אופי עסקי. 

, "עדכון 2013במרץ  21מיום  המפקח על הבנקים , כמפורט במכתב329ניהול בנקאי תקין מספר הבנק מיישם את הוראות כמו כן, 

  ן לדיור".הנחיות בנושא נדל"

 בהתאם להוראות, עודכנו ההנחיות בנושא חישוב ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי בגין הלוואות לדיור כמפורט להלן.
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צתית להפסדי בהתאם להוראות המפקח על הבנקים, נדרש הבנק לבחון, ובהתאם לצורך לעדכן את השיטה לקביעת ההפרשה הקבו

אשראי בגין הלוואות לדיור. בבחינת השיטה יש להתחשב במכלול הגורמים המשפיעים על סיכויי הגבייה של הלוואות אלה. כמו כן, נדרש 

, לוודא כי יתרת ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי בשל הלוואות לדיור לא תפחת משיעור 2013הבנק, החל מהרבעון השני של שנת 

  ת הלוואות אלו (לא כולל הלוואות לדיור אשר בשלן קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור או הפרשה פרטנית).מיתר 0.35%של 

עד ליישום ההוראות החדשות כאמור לעיל, חושבה יתרת ההפרשה הקבוצתית בגין הלוואות לדיור כנגזרת מהגידול בהיקף מתן האשראי 

  השוטף, בהשוואה לעבר.

, שנכללה בדוחות הכספיים לשנת 0.35%בוצתית להפסדי אשראי בגין הלוואות לדיור לשיעור של ההתאמה הראשונית של ההפרשה הק

  מיליוני שקלים חדשים לפני מס, ומעודכנת בהתאם, באופן שוטף. 191-הסתכמה לכ 2013

רכת על בסיס . ההפרשה המועFAS 5-ההפרשה הנדרשת בהתייחס למכשירי האשראי החוץ מאזניים מוערכת בהתאם לכללים שנקבעו ב

קבוצתי עבור מכשירי האשראי החוץ מאזניים מבוססת על שיעורי ההפרשה שנקבעו עבור חשיפת האשראי הכוללת (כמפורט לעיל), תוך 

התחשבות בשיעור המימוש לאשראי הצפוי של סיכון האשראי החוץ מאזני. שיעור המימוש לאשראי מחושב  על ידי הבנק בהתבסס על  

הגישה הסטנדרטית,  -סיכון אשראי -, מדידה והלימות הון203כמפורט בהוראות ניהול בנקאי תקין מספר  מקדמי המרה לאשראי

  בהתאמות מסוימות.

 הכרה בהכנסה  )5

במועד סיווג החוב כפגום מגדיר הבנק את החוב כחוב שאינו צובר הכנסות ריבית, ומפסיק לצבור בגינו הכנסות ריבית, למעט האמור לעיל 

מסוימים שאורגנו מחדש. כמו כן, במועד סיווג החוב כפגום מבטל הבנק את כל הכנסות הריבית שנצברו וטרם נגבו, ואשר לגבי חובות 

הוכרו כהכנסה ברווח והפסד. החוב ממשיך להיות מסווג כחוב שאינו צובר ריבית, כל עוד לא בוטל לגביו הסיווג כחוב פגום. לפירוט לגבי 

  להלן. 'א1.גין חובות שסווגו כפגומים ראה בסעיף כהכרה בהכנסה על בסיס מזומן ב

לגבי חובות שנבחנים ומופרשים על בסיס קבוצתי, הבנק מפסיק צבירת הכנסות ריבית כאשר מתקיימים התנאים למחיקה חשבונאית של 

טות הערכה של הפרשה ימי פיגור, למעט אם החוב מובטח היטב ונמצא בהליכי גבייה. חובות אלה כפופים לשי 150החוב, לרוב לאחר 

להפסדי אשראי שמבטיחות שהרווח של הבנק אינו מוטה כלפי מעלה. עמלות בגין איחור על חובות אלה נכללות כהכנסה במועד שבו 

  נוצרה לבנק הזכות לקבלן מהלקוח, ובלבד שהגביה מובטחת באופן סביר.

 מחיקה חשבונאית  )6

על בסיס פרטני, שנחשב כחוב שאינו בר גביה, ובעל ערך נמוך כך שהותרתו כנכס  הבנק מוחק חשבונאית כל חוב או חלק ממנו המוערך

לגבי חוב אינה מוצדקת, או חוב בגינו מנהל הבנק מאמצי גביה ארוכי טווח (המוגדרים ברוב המקרים כתקופה העולה על שנתיים). 

ההפרשה להפסדי אשראי של החלק של היתרה שגבייתו מותנית בביטחון הבנק מבצע באופן מיידי מחיקה חשבונאית כנגד יתרת 

החובות המוערכים על בסיס קבוצתי, נקבעו כללי המחיקה בהתבסס על  לגביהרשומה של החוב העודף על השווי ההוגן של הביטחון. 

איות אינן ימי פיגור רצופים) ועל פרמטרים בעייתיים אחרים. יובהר כי מחיקות חשבונ 150תקופת הפיגור שלהם (ברוב המקרים מעל 

  כרוכות בויתור משפטי והן מקטינות את יתרת החוב המדווחת לצרכים חשבונאיים בלבד, תוך יצירת בסיס עלות חדש לחוב בספרי הבנק.
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  שראי והפרשה להפסדי אשראי.לפני יישום ההוראות בנושא חובות פגומים, סיכון אמדיניות ההפרשה לחובות מסופקים   )7

ההפרשה לחובות מסופקים נקבעה באופן ספציפי, ובנוסף נכללה הפרשה כללית והפרשה נוספת, בהתאם להוראות , 2011בינואר  1לפני 

  המפקח על הבנקים. 

וראות המפקח על ההפרשה הנוספת לחובות מסופקים התבססה על איכות תיק חבויות הלקוחות, לפי מאפייני סיכון כפי שהוגדרו בה

הבנקים. ההפרשה הנוספת לחובות מסופקים מחושבת על פי שיעורים שנקבעו בגין כל אחד ואחד ממאפייני סיכון אלה. ההפרשה 

מסך החבויות שהיו באחריות הבנק וחברות מוחזקות בנקאיות  1%, בסכום שהיווה 2004הכללית הינה בערכים מותאמים לתום שנת 

  . 1991בדצמבר  31ליום 

הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא עדכון הגילוי על איכות אשראי של חובות ועל הפרשה להפסדי אשראי לאימוץ עדכון תקינה חשבונאית   )8

ASU 2010-20. 

הבנק מיישם את הוראות חוזר המפקח על הבנקים בנושא עדכון הגילוי על איכות אשראי של חובות ועל הפרשה להפסדי אשראי לאימוץ   

אשר דורש גילוי רחב יותר לגבי יתרות חובות, תנועה ביתרת ההפרשה להפסדי אשראי, רכישות  ASU 2010-20תקינה חשבונאית  עדכון

  ומכירות מהותיות כלשהן של חובות במהלך תקופת הדיווח וגילויים בנוגע לאיכות האשראי.

ות על יתרת החובות הבעייתיים בכל קבוצת חובות. בנוסף, בין היתר, הבנק נדרש לתת גילוי כמותי על אינדיקציה לאיכות אשראי לפח  

 -נכלל גילוי על איכות האשראי של הלוואות לדיור. הגילוי נדרש עבור כל אחד ממגזרי האשראי (כגון: אשראי מסחרי, אנשים פרטיים 

יות כפי שהוגדרו בהוראה, תוך אחר, בנקים וממשלות) וכן עבור כל אחת מקבוצות החובות העיקר –הלוואות לדיור, אנשים פרטיים 

  הבחנה בין פעילות לווים בישראל לפעילות לווים בחוץ לארץ במידה ומהותי.

בעייתי  מדרישות הגילוי החדשות בדבר ארגון מחדש של חובבדרך של מכאן ולהבא. חלק  2012בינואר  1הבנק מיישם את ההוראות החל מיום   

  .מיישם הבנק דרישות גילוי נוספות בדבר דירוג אשראי 2014. בנוסף, החל מהדוח לשנת 2013בינואר  1מיושמות על ידי הבנק החל מיום 

  לגבי גילויים חדשים כאמור, לא נדרש הבנק לכלול מידע השוואתי.

ר לציבואשראי סיכון אשראי,  4ליישום ההוראות לראשונה לא הייתה השפעה על הדוחות הכספיים, למעט עדכון מתכונת הגילוי בביאור 

  .והפרשה להפסדי אשראי

  

 העברות ושירות של נכסים פיננסיים וסילוק של התחייבויות  .י

העברות ושירות של נכסים פיננסיים  FAS 140 (ASC 860-10)הבנק מיישם את כללי המדידה והגילוי שנקבעו בתקן חשבונאות אמריקאי 

, לצורך הטיפול בהעברות של (ASC 860-10)ות של נכסים פיננסיים , העברות ושירFAS 166ולסילוק של התחייבויות, כפי שתוקן על ידי 

  נכסים פיננסיים וסילוק של התחייבויות.

) הנכס הפיננסי 1בהתאם לכללים אלו העברת נכס פיננסי תטופל חשבונאית כמכירה, אם ורק אם, מתקיימים כל התנאים הבאים: (

) כל מקבל (או, אם המקבלת היא ישות שכל יעודה 2ו בכינוס נכסים אחר; (שהועבר בודד מהגורם המעביר, גם במצב של פשיטת רגל א

ואשר אותה ישות מנועה מלשעבד או להחליף את הנכסים הפיננסיים שקיבלה, כל צד  הינו לעסוק באיגוח או בפעילות מימון מגובה נכסים

המוטב) שקיבל, ולא קיים תנאי שגם מגביל את המקבל  יכול לשעבד או להחליף את הנכסים (או את זכויותשלישי שמחזיק בזכויות מוטב) 

וגם מעניק למעביר הטבה גדולה את הנכסים הפיננסיים מלנצל את זכותו לשעבד או להחליף (או צד שלישי אשר מחזיק בזכויות המוטב) 

שלו, אינם שומרים שליטה  ) המעביר, או חברות מאוחדות שנכללו בדוחותיו הכספיים, או הסוכנים3(; יותר מאשר הטבה טריוויאלית

באופן הבנק מיישם  2012בינואר  1האלה. החל מיום  המועבריםאפקטיבית בנכסים הפיננסיים או בזכויות המוטב המתייחסים לנכסים 

בנושא בחינה מחדש של שליטה אפקטיבית בעסקאות רכש חוזר, שמהווה  ASU 2011-03את עדכון תקינה חשבונאית של מכאן ולהבא 

   . FAS 166 (ASC 860)-כללים שנקבעו בעדכון ל
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הערכת קיום שליטה אפקטיבית מתמקדת בזכויות החוזיות על דוחות הבנק. בהתאם לעדכון,  השפעהבמועד המעבר לא היתה 

שדורש שלמעביר תהיה יכולת לרכוש ניירות שהועברו גם ) קריטריון 1ובהתחייבויות החוזיות של המעביר, ולכן לא מובאים בחשבון: (

  ).1( הנ"ל לקריטריוןהביטחונות בקשר  ) הנחיות בנושא דרישת2במקרה כשל של הנעבר; וכן (

בעסקאות העברת נכסים פיננסיים הבנק קובע כי למעביר נותרת שליטה אפקטיבית על הנכסים שהועברו (ולכן העברת הנכסים תטופל 

  אם מתקיימים כל התנאים שלהלן:כחוב מובטח) 

  ת לנכסים שהועברו.הנכסים שיירכשו חזרה או ייפדו זהים או זהים במהו  -

  .במחיר הניתן לקביעה אותם לפני מועד הפירעון, במחיר קבוע או לפדותההסכם הוא לרכוש אותם חזרה או   -

  .ההסכם נערך בעת ובעונה אחת עם ההעברה  -

כס פיננסי תחשב כמכירה, החלק המועבר חייב לקיים את ההגדרה של זכויות משתתפות. זכויות בנוסף, כדי שהעברה של חלק מנ

משתתפות חייבות לעמוד בקריטריונים הבאים: הזכות צריכה לייצג זכויות פרופורציונלית ביחס למלוא הנכס הפיננסי; כל תזרימי 

פרופורציונלי לחלקם בבעלות; הזכויות אינן זכויות נחותות המתקבלים מהנכסים מחולקים בין זכויות המשתתפות באופן  המזומנים

(subordinated)  למעביר או למחזיקים אחרים בזכויות משתתפות (למעט במקרה של הפרת  חזרהביחס לזכויות אחרות; לא קיימת זכות

עברה, ומחויבויות חוזיות להתחלק מצגים או התחייבויות, התחייבויות חוזיות שוטפות לשירות בנכס פיננסי בשלמותו וניהול חוזה הה

בקיזוז הטבות כלשהן שהתקבלו על ידי מחזיק כלשהו בזכויות משתתפות), ולמעביר וגם למחזיק בזכויות משתתפות אין זכות לשעבד או 

להחליף את הנכס הפיננסי בשלמותו, למעט אם כל המחזיקים בזכויות משתתפות מסכימים לשעבד או להחליף את הנכס הפיננסי 

  בשלמותו.

במידה והעסקה עומדת בתנאים לטיפול בעסקה כמכירה, הנכסים הפיננסים המועברים נגרעים מהמאזן של הבנק. במידה ולא מתקיימים 

תנאי המכירה, ההעברה נחשבת לחוב מובטח. מכירה של חלק מנכס פיננסי שאינו זכות משתתפת מטופלת כחוב מובטח, היינו, הנכסים 

  ירשם במאזן של הבנק והתמורה מהמכירה תוכר כהתחייבות של הבנק.המועברים ממשיכים לה

בהוראות הדיווח לציבור לטיפול בעסקאות השאלה או שאילה של ניירות ערך שבהן ההשאלה  שנקבעוהבנק מיישם הוראות ספציפיות 

המשאיל כביטחון מכשירים נזילים  אלמבוצעת כנגד איכות האשראי הכללית והביטחונות הכלליים של השואל, כאשר השואל אינו מעביר 

  השאלת ניירות הערך, אשר המשאיל רשאי למכור או לשעבד אותם. לעסקתהמתייחסים ספציפית 

 צבירהכאמור מטופלות כאשראי או כפיקדון אשר נמדדים לפי השווי ההוגן של נייר הערך המתייחס. הכנסות על בסיס השאלה ושאילה 

ושינויים בשווי ההוגן (מעבר לשינויים בבסיס צבירה) נרשמים במסגרת הכנסות  מאשראי,נסות ריבית אלו נרשמות כהכ בגין ניירות ערך

  מימון שאינן מריבית כאשר מדובר בניירות ערך בתיק למסחר, או ברווח כולל אחר, כאשר מדובר בניירות ערך זמינים למכירה.

ים אחד מהתנאים הבאים (א) הבנק שילם למלווה והשתחרר הבנק גורע התחייבות אם ורק אם ההתחייבות סולקה, כלומר התקי

  החייב העיקרי בגין ההתחייבות. מהיותואו בהסכמת המלווה  משפטית בהליך משפטי, או (ב) הבנק שוחרר ההתחייבותממחוייבותו בגין 

  בניינים וציוד  .אי"

חכר בחכירה מימונית, ועלויות תוכנה שהבנק  ברכוש קבוע (לרבות תשלומים על חשבון), נכסים הבנק סעיף זה כולל את השקעות

  לשימוש עצמי שהוכרו כנכס.

  רכוש קבוע:

רכוש קבוע הוא פריט מוחשי אשר מוחזק לשימוש בייצור או בהספקת סחורות או שירותים, להשכרה לאחרים, או לצרכים מנהליים, וכן   )1

  חזוי שישתמשו בו במשך יותר מתקופה אחת.

ונה לפי עלות, לרבות עלויות שניתן לייחסן במישרין לרכישת רכוש קבוע ולהבאתו למיקום ולמצב הדרושים לצורך רכוש קבוע מוכר לראש  )2

  פעולתו.
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  ם:עלויות תוכנה לשימוש עצמי המתהוות בשלב הפיתוח, מוצגות במסגרת סעיף בניינים וציוד בהתקיים התנאים הבאי  

  ניתן להוכיח היתכנות טכנית של השלמת התוכנה כך שהיא תהיה זמינה לשימוש.  )א

  בכוונת הבנק להשלים את פיתוח התוכנה ולהשתמש בה.  )ב

  ביכולת הבנק להשתמש בתוכנה.    ג)

  בות כלכליות עתידיות צפויות.טביכולת הבנק להוכיח את האופן שבו התוכנה תפיק ה  )ד

  , פיננסים ואחרים זמינים להשלמת הפיתוח ולשימוש בתוכנה.קיימים משאבים טכניים  )ה

  הכרה לראשונה כאמור הינה בהתאם לעלויות שניתן לייחס במישרין אשר הכרחיות לפיתוח התוכנה על מנת שתשמש באופן אליו התכוון הבנק.

פסדים מירידת ערך שנצברו, במידה בתקופות שלאחר ההכרה לראשונה, הרכוש הקבוע מוצג לפי העלות בניכוי פחת נצבר ובניכוי ה )3

 וקיימים.

 עלויות עוקבות )4

ת כחלק מהערך בספרים של רכוש קבוע אם צפוי כי ההטבות ועלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע ועלויות עוקבות אחרות מוכר

של חלק מפריט רכוש קבוע הערך בספרים מן. בהן יזרמו אל הקבוצה ואם עלותן ניתנת למדידה באופן מהי הגלומותהכלכליות העתידיות 

 שהוחלף נגרע. עלויות תחזוקה שוטפות של פריטי רכוש קבוע נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן.

  פחת ושיטת פחת: )5

מפחית בנפרד כל חלק של רכוש קבוע עם עלות שהיא משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט.  הבנקבהתאם לשיטת הרכיבים,   )א

 ות בדוח רווח והפסדהוצאות הפחת לכל תקופה מוכר

פחת של הרכוש הקבוע מוקצה באופן שיטתי על פני אורך החיים השימושיים שלו. שיטת הפחת בה נעשה שימוש -הסכום בר  )ב

 א.7 משקפת את הדפוס החזוי לצריכת ההטבות הכלכליות העתידיות מהנכס. לפרטים נוספים, ראה ביאור

שימושיים של פריט רכוש קבוע ואת שיטת הפחת בה נעשה שימוש לפחות כל סוף סוקר את ערך השייר, את אורך החיים ה הבנק  )ג

  שנת כספים. שינויים, במידה שנדרשים, מטופלים כשינוי באומדן חשבונאי.

  עלויות תחזוקה שוטפות של פריט  מוכרות ברווח והפסד בעת התהוותן. )6

  להלן. י"דסעיף  לעניין ירידת ערך, ראה )7

ש קבוע נגרע בעת מימושו או כאשר לא חזויות עוד הטבות כלכליות עתידיות מהשימוש בו או ממימושו. הערך בספרים של פריט רכו )8

  "הכנסות אחרות". ההפרש בין התמורה  נטו מהמימוש, אם קיימת, לבין הערך בספרים של הנכס שנגרע, נזקף לדוח רווח והפסד לסעיף

  נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין  .בי"

ן, ויכלול, במידה שיהיו, גם נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בנפרד או במסגרת צירוף עסקים, נכסים בלתי מוחשיים שפותחו הסעיף כולל מוניטי

  (למעט עלויות פיתוח תוכנה לשימוש עצמי אשר נכללות בסעיף "בניינים וציוד"), ונכסי שירות. בבנק

ירידת ערך של נכסים בלתי  לפרטים בדבר לעיל. 5ראה סעיף ה. ,וניטיןלפרטים בדבר אופן הטיפול במ אינו מופחת באופן שיטתי. מוניטין

  להלן.. ד"י סעיףמוחשיים, ראה 
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  חכירות  .גי"

ותי בכל חכירות, לרבות חכירות של קרקעות ממינהל מקרקעי ישראל או מצדדים שלישיים אחרים, ואשר הבנק נושא בהן באופן מה

הסיכונים והתשואות מהנכס, מסווגות כחכירות מימוניות. בעת ההכרה לראשונה נמדדים הנכסים החכורים בסכום השווה לנמוך מבין 

השווי ההוגן והערך הנוכחי של דמי החכירה המינימאליים העתידיים. תשלומים עתידים למימוש אופציה להארכת תקופת החכירה מול 

מאחר והם מהווים דמי חכירה מותנים, הנגזרים משוויה ההוגן  נם מוכרים כחלק מהנכס וההתחייבות המתייחסתמנהל מקרקעי ישראל אי

של הקרקע במועדי החידוש העתידיים של הסכם החכירה. לאחר ההכרה לראשונה, מטופל הנכס בהתאם למדיניות החשבונאית הנהוגה 

  , והנכסים החכורים אינם מוכרים במאזן הבנק. לגבי נכס זה. יתר החכירות מסווגות כחכירות תפעוליות

דמי חכירה ששולמו מראש למינהל מקרקעי ישראל בגין חכירות של קרקעות המסווגות כחכירות תפעוליות מוצגים במאזן כהוצאות 

רכת תקופת מראש, ונזקפים לדוח רווח והפסד לאורך תקופת החכירה. תקופת החכירה וסכומי ההפחתות מביאים בחשבון אופציה להא

  באופן סביר שהאופציה תמומש. ודאי החכירה, במידה ובמועד ההתקשרות בחכירה היה 

משמעותי בסיווג מרכיב הקרקע  שיקולבנפרד לצרכי סיווג החכירות, כאשר  נבחניםבחכירה של קרקע ומבנים, מרכיבי הקרקע והמבנים 

  הינו העובדה כי קרקע בדרך כלל בעלת אורך חיים בלתי מוגדר.

תשלומים במסגרת חכירה תפעולית נזקפים לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר, לאורך תקופת החכירה. תמריצי חכירה שנתקבלו מוכרים 

  כחלק בלתי נפרד מסך כל הוצאות החכירה לפי שיטת הקו הישר, לאורך תקופת החכירה.

הוצאות המימון לבין הפחתת יתרת ההתחייבות. הוצאת  תשלומי חכירה מינימאליים, המשתלמים במסגרת חכירה מימונית, נחלקים בין

המימון מוקצית לכל תקופה מתקופת החכירה, כך שמתקבל שיעור ריבית תקופתית קבוע על היתרה הנותרת של ההתחייבות. תשלומי 

  החכירה המינימאליים מתעדכנים, בגין דמי חכירה מותנים, כאשר ההתניה מתבררת.

  א פיננסייםירידת ערך של נכסים ל  .י"ד

  כללי  )1

. קיימים נכסים שהבחינה IAS 36בכל תאריך מאזן נבחן האם קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך של נכסים שונים שהינם בתחולת   

  לגביהם לעניין ירידת ערך הינה אחת לשנה, גם אם לא קיימים סימנים לירידת ערך, והם:

  ;י מוחשי שאינו זמין עדיין לשימושנכס בלת  א)

  וכן נכסים בעלי אורך חיים לא מוגדר;  )ב

  מוניטין שנרכש בצירוף עסקים.  )ג

הבנק את סכום בר ההשבה של הנכס או של יחידה מניבה מזומנים. סכום בר השבה הוא הגבוה מבין  ת ירידת ערך, אומדלשם בחינ  

ו היחידה המניבת מזומנים) לבין שווי השימוש בו. שווי שימוש הינו הערך הנוכחי של תזרימי השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה של הנכס (א

  המזומנים העתידיים, החזויים לנבוע מנכס או מיחידה מניבת מזומנים.

 בהפסד מירידת ערך ומפחית את ערך הנכס בספרים לסכום ברהבנק היה והסכום בר ההשבה נמוך מהערך בספרים של הנכס, מכיר   

  ההשבה שלו. הפסדים מירידת ערך מוכרים מיידית בדוח רווח והפסד.

מחשב את סכום בר ההשבה של היחידה מניבת מזומנים אליה שייך הבנק במידה ולא ניתן לאמוד את הסכום בר ההשבה של נכס בודד,   

  הנכס.
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מוניטין שנרכש בצירוף עסקים מוקצה ממועד הרכישה לכל אחת מהיחידות מניבות מזומנים אשר צפויות לצורך הבחינה לירידת ערך,   

  ליהנות מהסינרגיה בצירוף העסקים.

מקצה את ההפסד מירידת ערך להקטנת הערך של נכסי היחידה, הבנק  ,מירידת ערך של יחידה מניבת מזומנים במקרה של הפסד  

יחידה ולאחר מכן לשאר הנכסים באופן יחסי על בסיס ערכם בספרים (בכפוף לסכום בר ההשבה שלהם). תחילה כנגד מוניטין שהוקצה ל

  .הפסדים אלה מוכרים מיידית בדוח רווח והפסד

מעריך בסוף כל תקופת דיווח אם קיימים סימנים המעידים על כך שהפסד מירידת ערך של נכס, למעט מוניטין, שהוכר בתקופות הבנק   

מחשב את הסכום בר ההשבה של הנכס. הפסד מירידת ערך של הבנק נו קיים עוד או הוקטן. כאשר קיימים סימנים כאמור, קודמות, אי

הנכס, למעט מוניטין, מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת הסכום בר ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה 

מעט מוניטין, שעלה כתוצאה מביטול הפסד מירידת ערך, לא יעלה על הערך בספרים שהיה הפסד מירידת ערך. ערך בספרים של נכס, ל

  נקבע (בניכוי פחת או הפחתה) אילו לא הוכר הפסד מירידת ערך בשנים קודמות. 

מזומנים מוקצה  ביטול הפסד מירידת ערך של נכס, למעט מוניטין, יוכר מיידית ברווח או הפסד. ביטול הפסד מירידת ערך של יחידה מניבה  

לנכסי היחידה, פרט למוניטין, באופן יחסי לערך בספרים של נכסים אלה. כתוצאה מהביטול, הערך בספרים של נכס לא יעלה על הנמוך מבין 

  סכום בר ההשבה שלו או הערך בספרים שהיה נקבע כאמור אילו לא נקבע הפסד מירידת ערך. הפסד בגין ירידת ערך מוניטין לא מוחזר.

  בנוסף לאמור לעיל, בבחינת ירידת ערך של עלויות פיתוח תוכנה לשימוש עצמי שהוונו, מיישם הבנק גם את התבחינים האמורים להלן:  )2

  השימוש בתוכנה לא צפוי לספק שירות משמעותי פוטנציאלי;  א)

 .בתוכנהאו בהיקף השימוש בתוכנה או בשימוש הצפוי באופן שינוי מהותי  חל  ב)

 צפוי להיעשות שינוי משמעותי בתוכנה; וכןנעשה או ש  )ג

  העלויות של פיתוח התוכנה חורגות בצורה משמעותית על הסכומים שהישות ייעדה לפיתוח.  )ד

  ).בהתאם לאינדיקציות מסוימות (כגון, קשיי תכנות שלא ניתן לפותרם בזמן סבירלא צפוי יותר שפיתוח התוכנה יושלם   ה)

  , ירידת ערך נכסים.IAS36-הסימנים לעיל, בוחן הבנק ירידת ערך בהתאם לכללים שנקבעו בבאם מתקיים סימן אחד או אחר מ

  ירידת ערך השקעות בחברות כלולות:  )3

ירידת ערך השקעה בחברה כלולה נבחנת כאשר קיימות ראיות המצביעות על כך שייתכן ונפגם ערכה של ההשקעה, כמפורט בסעיפים 

של  1-4את הסימנים המפורטים בהחלטה  הבנקמכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה. בנוסף, בוחן  39בתקן חשבונאות בינלאומי  58-70

  סגל רשות ניירות ערך בדבר "קווים מנחים לבחינת צורך בהפחתת השקעות קבע". 

ערכה , באמצעות השוואת סכום בר ההשבה של ההשקעה ביחס ל36ירידת ערך נמדדת בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 

את חלקו בערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים שיופקו על ידי הבנק בספרים. בקביעת שווי השימוש של ההשקעה, אומד 

החברה הכלולה, או, לחילופין, את הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים, אשר חזוי שינבעו מהדיבידנדים שיתקבלו 

  י. הפסד מירידת ערך, ככל שמתהווה, מוקצה להשקעה בכללותה.מההשקעה וממימושה הסופ

ליצור לראשונה הפרשה לירידת ערך, תוצג ההשקעה בחברה כלולה על פי הנמוך הבנק לתקופה בה נדרש  ,בתקופות הדיווח העוקבות

ת דיווח בה קיימים סימנים כי סכום בר ההשבה יחושב בכל תקופהמבין סכום בר ההשבה לבין חשבון ההשקעה לפי שיטת השווי המאזני. 

  חל שינוי בסכום בר ההשבה. אם במועד מאוחר יותר גדל סכום בר ההשבה, ירידת הערך שהוכרה תבוטל.
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  התחייבויות תלויות   .וט"

 יועציהלדעת הנהלת הבנק, ובהתבסס על חוות דעת של , במקום בו אפשרייםבדוחות הכספיים נכללו הפרשות נאותות לכיסוי נזקים 

   המשפטיים, נדרשה הפרשה.

  בהתאם להנחיות המפקח על הבנקים, סווגו התביעות בהתאם לתחומי ההסתברות להתממשות החשיפה לסיכון כמפורט להלן:

תממשותן סווגה כ'צפויה', נערכת הפרשה מתאימה להפסד בגין התביעה. בגין תביעות שסבירות ה 70%): הסתברות מעל Probableסיכון צפוי (  )1

  בדוחות הכספיים.

להפסד בגין התביעה. בתביעות שסבירות התממשותן סווגה כ'אפשרית', נערכת  70%- ל 20%): הסתברות בין Reasonably Possibleסיכון אפשרי (  )2

  ק, ובהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים.במקרים מסוימים הפרשה מסוימת בדוחות הכספיים, בהתאם לשיקול דעת הנהלת הבנ

להפסד בגין התביעה. בגין תביעות שסבירות התממשותן סווגה כ'קלושה', לא נערכת הפרשה  20%- ): הסתברות נמוכה מRemoteסיכון קלוש (  )3

  בדוחות הכספיים.

  . העצמי המיוחס לבעלי המניות של הבנק מההון 1% -ד' ניתן גילוי לתביעות מהותיות, שסכומן (ללא ריבית והוצאות) גבוה מ 19בביאור 

כמו כן, ניתן גילוי לבקשות לאישור תובענות ייצוגיות שהסכום הנתבע בהן הוא מהותי, ולעתירות לבג"צ, אשר לדעת הנהלת הבנק   

שלב זה להעריך את המבוססת, בהתאם לעניין, על דעת הנהלות החברות המאוחדות שלו ועל חוות דעת יועציהם המשפטיים, לא ניתן ב

  סיכוייהן,  ולפיכך לא בוצעה בגינן הפרשה.

בהתאם להוראות המפקח על הבנקים, רשאי הבנק לקבוע לגבי תובענה ייצוגית כי לא ניתן להעריך את סיכויי ההתממשות של החשיפה   

על פי החלטת בית משפט. מעבר לסיכון, בארבעת הדוחות הכספיים המתפרסמים לאחר הגשת התביעה, וכן במקרה של עיכוב הליכים 

  לכך, רק במקרים נדירים רשאי הבנק לקבוע כי לא ניתן להעריך סיכויי התממשות חשיפה.

  זכויות עובדים   .ט"ז

  התחייבויות לפנסיה ולפיצויים  )1

ההתחייבויות כספיים נכללו כל ידי עתודות מתאימות. בדוחות ה- ידי הפקדות בקופות ועל- התחייבויות לפנסיה ולפיצויים מכוסות באופן שוטף על  

מעביד, לרבות הפרשות מתאימות לפיצויים ולתכניות פרישה מרצון הנערכות על פי דין, הסכם, נוהג, וציפיות הנהלה. -יחסי עובד בשל

ן של שיעור ההיוו התחייבויות חוזיות עתידיות לפנסיה מחושבות בהתאם ליעוץ אקטוארי שוטף בהתבסס על המלצות המפקח על הביטוח

  להלן. 16 . ראה גם ביאורבהתאם להוראות המפקח על הבנקים 4%ההתחייבויות הינו 

  להלן. 1לפרטים בדבר אימוץ כללי החשבואות בארצות הברית בנושא זכויות עובדים, ראה סעיף כ"ז   

  הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים  )2

פורסמו הנחיות של הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים.  2011במרץ  27ם ביו  

ההנחיות קובעות מספר הבהרות בנוגע להערכת התחייבות בגין זכויות עובדים והנחיות בדבר בקרה פנימית על תהליך הדיווח הכספי 

שיתוף אקטואר מוסמך, זיהוי ומיון התחייבויות בגין זכויות עובדים, קיום בקרות פנימיות לצורך בנושא זכויות עובדים, תוך דרישה ל

  הסתמכות על הערכת האקטואר ותיקופה וכן דרישות גילוי מסוימות.

ים שצפויים לפי ההנחיות, תאגיד בנקאי שצופה כי ישולמו לקבוצת עובדים הטבות מעבר לתנאים החוזיים, יביא בחשבון את שיעור העובד  

לעזוב (לרבות עובדים שצפויים לפרוש במסגרת תוכניות פרישה מרצון או בעת קבלת תנאים מועדפים אחרים) ואת ההטבות שהם צפויים 

  לקבל בעת עזיבתם. 
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הכספי בסכום הגבוה מבין סכום ההתחייבויות שיחושב על בסיס ההתחייבות בגין תשלום פיצויי פיטורין לקבוצת העובדים תוצג בדוח   

אקטוארי, המביא בחשבון את העלות הנוספת שצפוי שתיגרם לתאגיד הבנקאי בגין מתן הטבות כאמור, לבין סכום ההתחייבויות שמחושב 

  בון בישראל.של לשכת רואי חש 20כמכפלת השכר החודשי של העובד במספר שנות הוותק שלו, כנדרש בגילוי דעת 

  להלן. 1.זלפרטים בדבר אימוץ כללי החשבונאות בארצות הברית בנושא זכויות עובדים ראה סעיף כ"  

  

  עסקאות תשלום מבוסס מניות  .זי"

השווי ההוגן במועד ההענקה של מענקי תשלום מבוסס מניות לעובדים נזקף כהוצאת שכר במקביל לגידול בהון על פני התקופה בה   

. הסכום שנזקף כהוצאה בגין מענקי תשלום מבוסס מניות, המותנים בתנאי IFRS2בלתי מותנית למענקים בהתאם להוראת מושגת זכאות 

הוצאות הבשלה שהינם תנאי שירות או תנאי ביצוע שאינם תנאי שוק, מותאם על מנת לשקף את מספר המענקים אשר צפויים להבשיל. 

עבור מענקי  של התשלום. הנאיביירה של הוצאות מס שכר צפויות וזאת בהתאם לשווי השכר בגין תשלום מבוסס מניות כוללות גם צב

נק מביא בחשבון תנאים אלו באמידת השווי ההוגן של המכשירים המותנים בתנאים שאינם תנאי הבשלה, הבתשלום מבוסס מניות 

  ם של תנאים אלה.ההוניים המוענקים. לכן, הבנק מכיר בהוצאה בגין מענקים אלו ללא קשר להתקיימות

בעסקאות בהן מעניק הבנק לעובדי חברות בנות זכויות למכשיריו ההוניים, מטפל הבנק בהענקה כעסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת   

  במכשירים הוניים. 

  להלן. 1.זאימוץ כללי החשבונאות בארצות הברית בנושא זכויות עובדים ראה סעיף כ"לפרטים בדבר   

  

  ים ופעילויות גידורמכשירים נגזר  .חי"

הבנק מבצע עסקות במכשירים נגזרים ובהם חוזי מטבע, חוזי ריבית ונגזרי אשראי. חוזי המטבע כוללים עסקות אקדמה, חוזים עתידיים,   )1

עסקות החלפה ואופציות. עסקאות אלה מתבצעות בכל מגזרי ההצמדה. העסקאות מבוצעות עם הציבור ועם בנקים בארץ ובחוץ לארץ, הן 

כחלק מפעילותו השוטפת של הבנק כעושה שוק והן כחלק מהאסטרטגיה הכוללת לניהול רמת החשיפה הרצויה לסיכוני השוק השונים, 

  הכוללים סיכוני בסיס וריבית, סיכונים אליהם נחשף הבנק בפעילותו השוטפת.

נגזרים, מכשירים לפי העניין. שינויים בשווי ההוגן של  נרשמים במאזן הבנק לפי שווים ההוגן, בנכסים או בהתחייבויות,מכשירים נגזרים   )2

  למעט נגזרים המשמשים לגידור תזרים מזומנים, נזקפים לדוח רווח והפסד.

ייתכן שהבנק יתקשר בחוזה שבפני עצמו אינו מכשיר נגזר אך הוא מכיל נגזר משובץ. כאשר הנגזר המשובץ הינו בעל מאפיינים כלכליים   )3

פן ברור והדוק למאפיינים הכלכליים של החוזה המארח, ומכשיר נפרד עם תנאים זהים לתנאי הנגזר המשובץ היה שאינם קשורים באו

  עומד בהגדרת נגזר, אזי הנגזר המשובץ מופרד מהחוזה המארח ומטופל כנגזר בפני עצמו.

משובצים שהופרדו נזקפים מידיית לרווח  שינויים בשווים ההוגן של נגזריםנגזר משובץ שהופרד מוצג במאזן יחד עם החוזה המארח.   

  והפסד.

במקרים מסויימים, בהם נדרש לחלץ נגזר משובץ מחוזה מארח, נוקט הבנק במדיניות של מדידת החוזה בשלמותו על פי שוויו ההוגן,   )4

  ן למכירה.ורישום שינויים בשוויו ההוגן בדוח רווח והפסד. מדיניות זו ננקטת לגבי ניירות ערך מובנים בתיק הזמי
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נגזרים מסוימים כגידורי שווי הוגן או כגידורי תזרים מזומנים. הבנק מתעד בכתב את כל יחסי הגידור בין מכשירים  מכשירים הבנק מייעד  )5

התיעוד כולל זיהוי של עות יצירת עסקאות הגידור. מגדרים לבין פריטים מגודרים, ואת המטרה והאסטרטגיה של ניהול הסיכונים באמצ

הבנק מעריך את  הנכס אשר יועד כפריט המגודר וציון של האופן שבו המכשיר המגדר צפוי לגדר את הסיכונים הקשורים לפריט המגודר.

ו. בהתאם לכך, נקבע האם האפקטיביות של יחסי הגידור הן בתחילת הגידור והן על בסיס מתמשך בהתאם למדיניות ניהול הסיכונים של

  הנגזר המגדר כשיר לגידור בהתאם להוראות הדיווח לציבור.

שינויים בשווי ההוגן של פריט שגודר בגידור שווי הוגן באמצעות נגזר העומד בתנאים לעיל, הנובעים משינויים בגורמי הסיכון המוגדרים,   )6

  ווי ההוגן של הנגזר המגדר.נזקפים באופן שוטף לדוח רווח והפסד, במקביל לשינויים בש

שינויים בשווי ההוגן של נגזר כשיר לגידור תזרים מזומנים, שנובעים משינויים בגורם הסיכון המגודר (המשפיע על תזרימי המזומנים   

לקרן  נזקפים ) שתתבצע ויכולה להשפיע על רווח והפסד,Probableהמיוחס לעסקה חזויה שקרוב לוודאי ( ,הנובעים מהמכשיר המגודר)

  במסגרת ההון העצמי.ברווח כולל אחר, הון מגידור תזרים מזומנים, 

  הבנק מפסיק חשבונאות גידור מכאן ואילך כאשר:  )7

  .נקבע שנגזר אינו אפקטיבי עוד בקיזוז  השינויים בשווי ההוגן או בתזרים המזומנים של פריט מגודר, בהתאם לעניין  א)

  .נגזר פוקע, נמכר, מבוטל או ממומש  ב)

  ההנהלה מבטלת את הייעוד של הנגזר כמכשיר מגדר.  ג)

הנגזר ימשיך להירשם במאזן לפי המכשיר כאשר גידור שווי הוגן מופסק, כיון שנקבע שהנגזר אינו כשיר עוד כגידור שווי הוגן אפקטיבי, 

כאשר גידור  .שוטף לדוח רווח והפסד יזקפו עוד באופןהנכס או ההתחייבות המגודרים לא השינויים בשוויו ההוגן של שוויו ההוגן אך 

המכשיר תזרים מזומנים מופסק, כיוון שנקבע שהנגזר אינו כשיר עוד כגידור תזרים מזומנים אפקטיבי, נרשמים השינויים בשווי ההוגן של 

שאר בהון עד אשר הרווח או ההפסד שנצבר ברווח כולל אחר והוצג בהון קודם לכן, נ הנגזר ממועד הפסקת הגידור בדוח רווח והפסד.

מתקיימת העסקה החזויה או עד אשר קרוב לוודאי כי העסקה החזויה לא תתרחש. אם קרוב לוודאי שהעסקה החזויה לא תתרחש, הרווח 

  כולל אחר יסווג מחדש לרווח והפסד. ברווחשהוכר  המגדראו הפסד המצטבר בגין המכשיר 

  שווי הוגן  .י"ט

מגדיר מהו שווי הוגן, וקובע מסגרת עבודה עקבית למדידת אשר ) ASC 820-10( FAS157בנק את מיישם ה 2011בינואר  1החל מיום   )1

, מיישם הבנק את הוראת הפיקוח על 2012בינואר  1כמו כן, החל מיום שווי הוגן על ידי הגדרת טכניקות הערכה וקביעת מדרג שווי הוגן. 

בנושא  ASU 2011-04ח לציבור את הכללים שנקבעו בעדכון תקינה חשבונאית הבנקים בנושא מדידות שווי הוגן, המשלבת בהוראות הדיוו

  .IFRS-וב US GAAP-תיקונים להשגת מדידת שווי הוגן ודרישות גילוי אחידות ב :(ASC 820)מדידת שווי הוגן 

  רמות: 3-המדרג שנקבע מחלק את המכשירים הנמדדים בשווי הוגן ל  

  מוש במחירים מצוטטים למכשירים זהים, בשוק פעיל אשר לבנק יכולת לגשת אליו  במועד המדידה.שווי הוגן הנמדד על ידי שי -  1רמה   

 2. נתוני רמה 1שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים נצפים, ישירים או בלתי ישירים, שאינם מחירים מצוטטים כאמור ברמה  - 2רמה   

או בשווקים שאינם פעילים, במידה שגורם זה קיים, או נתונים הנגזרים או נתמכים נתוני שוק מצוטטים בשווקים פעילים, שימוש בכוללים 

  על ידי נתוני שוק נצפים, כאמור.

  שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם נצפים. -  3רמה   
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FAS157 הוגן. יישום התקן מאפשר הכרה ברווחים של 'היום הראשון' ומבטל את המחוייבות לקבוע  מרחיב את דרישות הגילוי למדידות שווי

  . , להלן)2012ת בנק ישראל מיוני י(ראה גם הנח העסקה.את השווי ההוגן של מכשירים נגזרים שאינם נסחרים בשוק פעיל לפי מחיר 

לגבי מכשירים פיננסיים. עם זאת, בתנאים מסוימים, נכסים פיננסיים  (in-use)לצורך מדידת שווי הוגן, לא מיושמת הנחת היסוד "בשימוש"   

והתחייבויות פיננסיות המוחזקים והמנוהלים במסגרת פורטפוליו נמדדים לפי שווי הוגן תוך שימוש במחיר שהיה מתקבל או משולם אילו 

  נמכרת או מועברת.פוזיציה נטו בקבוצות של נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות כאמור הייתה 

הן לגבי מכשירים  (blockage factor)בנוסף, מדידת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים, נעשית ללא הבאה בחשבון של פקטור גודל ההחזקה   

   .3או  2והן לגבי מכשירים פיננסיים המוערכים לפי רמות  1פיננסיים המוערכים לפי נתוני רמה 

) במדידת השווי ההוגן של חוב, nonperformance risk) ואת הסיכון לאי ביצוע (credit riskהאשראי ( לשקף את סיכוןמהבנק התקן דורש   

, אך לא מוגבל לסיכון הבנקלרבות מכשירים נגזרים, אשר הונפק על ידו ונמדד לפי שווי הוגן. סיכון אי ביצוע כולל את סיכון האשראי של 

  זה בלבד. 

  כשירים נגזרים באופן המפורט להלן:הבנק מעריך את סיכון האשראי במ  

  כאשר בגין החשיפה קיימים ביטחונות נזילים מספקים המבטיחים ספציפית ברמת ודאות משפטית גבוהה את המכשיר הנגזר, הבנק

 מניח כי סיכון האשראי הגלום הינו אפס ולא מבצע התאמות לשווי הוגן בגין איכות האשראי של הצד הנגדי.

 הבנק הערכת שווי הוגן בהתבסס על אינדיקציות מעסקאות בשוק פעיל לאיכות האשראי של הצד הנגדי, ככל  במקרים אחרים, מבצע

שהאינדיקציות כאמור זמינות במאמצים סבירים. הבנק גוזר את האינדיקציות, בין היתר, ממחירים של מכשירי חוב של הצד הנגדי 

להם הוא איכות האשראי של הצד הנגדי. אם לא קיימות אינדיקציות הנסחרים בשוק פעיל וממחירים של נגזרי אשראי שהבסיס ש

 כאמור, הבנק מחשב את ההתאמות בהתבסס על דירוגים פנימיים.

כאשר החשיפה בגין הצד הנגדי על בסיס מאוחד אינה מהותית הבנק מבצע את חישוב ההתאמה כאמור על בסיס קבוצתי, תוך שימוש במדד 

  ל צדדים נגדיים דומים למשל בהתבסס על דירוגים פנימיים.לאיכות האשראי לפי קבוצות ש

בנוסף, מבצע הבנק בדיקת סבירות לתוצאות המתקבלות בהערכה הפנימית ביחס לשינויים במרווחים בשוק, ומבצע התאמות 

  המתחייבות, אם נדרשות, לפי העניין.

לבחון מחדש את הבנק יות אשר נקבעו בתקן, נדרש לעקרון של מחיר היציאה ולהנחהבנק על מנת להתאים את שיטות ההערכה של 

שיטות ההערכה המיושמות על ידו למדידת שווי הוגן, בהתחשב בנסיבות הרלוונטיות לעסקאות השונות, לרבות מחירי העסקאות 

  ת דומות.) של סוגי עסקאוback  testingהאחרונות בשוק, מחירים אינדיקטיביים של שירותי הערכה ותוצאות של בדיקה לאחור (

מדידת שווי הוגן של מכשיר נגזר, כאשר לא קיימים לגביו מחירים מצוטטים, ביטחונות נזילים או הסכמי  בהתאם להנחיות בנק ישראל,

או איגרות חוב  CDSקיזוז המבטיחים באופן מספק את איכות האשראי של הנגזר ואין נתוני שוק על איכות האשראי של הצד הנגדי (כגון, 

  . 3הצד הנגדי), תחשב למדידת שווי הוגן ברמה  סחירות של
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  אופן קביעת השווי ההוגן:

  ניירות ערך  א)

השווי ההוגן של ניירות ערך למסחר וניירות ערך זמינים למכירה נקבע על סמך מחירי שוק מצוטטים בשוק העיקרי. כאשר קיימים   

הערכה מבוצעת לפי מחיר שוק מצוטט בשוק המועיל ביותר. במקרים אלו ואין שוק עיקרי, בהם נסחר נייר הערך  מספר שווקים

השווי ההוגן של השקעת הבנק בניירות ערך הינו מכפלה של מספר היחידות באותו מחיר שוק מצוטט. אם מחיר שוק מצוטט אינו 

ב ביותר תוך שימוש מרבי בנתונים נצפים ותוך הבאה בחשבון של הסיכונים זמין, אומדן השווי ההוגן מתבסס על המידע הזמין הטו

  הגלומים במכשיר הפיננסי (סיכון שוק, סיכון אשראי, אי סחירות וכיוצא באלה). 

  מכשירים פיננסיים נגזרים  ב)

וק עיקרי, לפי מחיר שוק מכשירים פיננסיים נגזרים שיש להם שוק פעיל הוערכו לפי שווי שוק שנקבע בשוק העיקרי, ובהיעדר ש  

אשר לוקחים בחשבון את , הוערכו לפי מודליםבשוק פעיל מצוטט בשוק המועיל ביותר. מכשירים פיננסיים נגזרים שאינם נסחרים 

  הסיכונים הגלומים במכשיר הנגזר (סיכון שוק, סיכון אשראי וכיוצא באלה).

  מכשירים פיננסיים נוספים שאינם נגזרים  ג)

ם הפיננסיים בקטגוריה זו (כגון: אשראי לציבור ואשראי לממשלה, פיקדונות הציבור ופיקדונות בבנקים, כתבי לרוב המכשירי  

התחייבות נדחים ומלוות שאינם סחירים) לא ניתן לצטט "מחיר שוק", מכיוון שלא קיים שוק פעיל בו הם נסחרים. לפיכך, השווי 

ן ערך נוכחי של תזרים מזומנים עתידי המהוון בריבית ניכיון בשיעור המשקף ההוגן נאמד באמצעות מודלים מקובלים לתמחור, כגו

  את רמת הסיכון הגלומה במכשיר הפיננסי. 

לצורך כך, תזרימי המזומנים העתידיים עבור חובות פגומים וחובות אחרים חושבו לאחר ניכוי השפעות של מחיקות חשבונאיות ושל   

  הפרשות להפסדי אשראי בגין החובות. 

  חלופת שווי הוגן  )2

FAS 159 )ASC 825-10 מאפשר לתאגיד בנקאי לבחור, במועדי בחירה מוגדרים, למדוד בשווי הוגן מכשירים פיננסיים ופריטים מסוימים (

 אחרים (הפריטים הכשירים), אשר בהתאם להוראות הדיווח לציבור לא נדרש למדוד אותם בשווי הוגן. רווחים והפסדים שטרם מומשו בגין

השינויים בשווי ההוגן של הפריטים לגביהם נבחרה חלופת השווי ההוגן, מדווחים בדוח רווח והפסד בכל מועד דיווח עוקב. כמו כן, עלויות 

ועמלות מראש הקשורות לפריטים לגביהם נבחרה חלופת השווי ההוגן מוכרות ברווח והפסד במועד התהוותן. בחירת יישום חלופת השווי 

  יל הינה לגבי כל מכשיר בנפרד ואינה ניתנת לביטול. ההוגן כאמור לע

קובע דרישות הצגה וגילוי המיועדות לסייע להשוואה בין תאגידים בנקאיים הבוחרים בבסיסי מדידה  )FAS 159 )ASC 825-10בנוסף, 

  שונים לסוגים דומים של נכסים והתחייבויות. 

התקן הובהר כי תאגיד בנקאי לא יבחר בחלופת השווי ההוגן, אלא אם התאגיד  למרות האמור לעיל, בהנחיות הפיקוח על הבנקים ליישום

הבנקאי פיתח מראש ידע, מערכות, נהלים ובקרות ברמה גבוהה שיאפשרו לו למדוד את הפריט ברמה גבוהה של מהימנות. לפיכך, הבנק 

במדרג השווי ההוגן, או לגבי התחייבות  3ו לרמה א 2אינו רשאי לבחור בחלופת השווי ההוגן לגבי נכס כלשהו שמתאים לסיווג לרמה 

  כלשהי, אלא אם קיבל לכך אישור מראש מהמפקח על הבנקים.
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  בסיס ההכרה בהכנסות ובהוצאות  .כ

  :להלןנכללות על בסיס צבירה, למעט המפורט  ריביתוהוצאות  הכנסות  )1

מוכרת כהכנסה על בסיס מזומן כאשר לא קיים ספק לגבי גביית  מבצעים,כחובות שאינם  שסווגו בעיייתייםעל חובות  שנצברהריבית   א)

סכום שנגבה על חשבון הריבית שיוכר כהכנסת ריבית, מוגבל לסכום שהיה , הפגום. במצבים אלההחוב ההיתרה הרשומה הנותרת של 

של החוב לפי שיעור הריבית החוזי. הכנסות ריבית על בסיס מזומן מסווגות בדוח רווח  נצבר בתקופת הדיווח על היתרה הרשומה הנותרת

   הרלוונטי.בסעיף כהכנסות ריבית והפסד 

. כמו כן, עד להסרת הספק כאשר קיים ספק לגבי גביית היתרה הרשומה הנותרת, כל התשלומים שנגבו משמשים להקטנת קרן ההלוואה

  הלוואות לדיור מוכרות בדוח רווח והפסד על בסיס הגבייה בפועל.ריבית על סכומים בפיגור בגין 

  , מטופל כחוב הצובר הכנסות ריבית, כאשר חלים התנאים הבאים במצטבר:חוב פגום בארגון מחדש  

  לאחר הארגון מחדש קיים לגביו בטחון סביר שהחוב ייפרע במלואו בהתאם לתנאיו החדשים  -

 פרעונות בטווחים בחובות עםמהחוב  20%-של יותר מו ,ת בחובות עם פרעונות חודשייםיש עמידה בהסדר של חצי שנה לפחו  -

  ארוכים יותר.

  .או יותריום  90אין בחוב שאורגן מחדש פיגור בהחזר של   -

  סקה.מסויימות בגין ליווי פרוייקטים, מוכרות באופן יחסי על פני תקופת הע ועמלותעמלות מסויימות כגון עמלות בגין ערבויות   ב)

  ראה סעיף ט' לעיל. -ניירות ערך   )ג

  ראה סעיף י"ט לעיל. -מכשירים פיננסיים נגזרים   )ד

הכנסות מעמלות בגין מתן שירותים (כגון: מפעילות בניירות ערך ומכשירים נגזרים, מכרטיסי אשראי, ניהול חשבון, טיפול באשראי,   )2

עמלות בגין ערבויות  כגוןעמלות מסויימות  שר לבנק נצמחת זכאות לקבלתן. ברווח והפסד כא מוכרותהפרשי המרה ופעילות סחר חוץ) 

  על פני תקופת העסקה. יחסי באופן פרוייקטים מוכרותועמלות מסויימות בגין ליווי 

 בתקופות עוקבות לירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני. צבירת ההכנסה בתקופת דיווח מבוצעת בהתבסס על עודף תזרימי המזומנים  )3

  הצפויים של מכשיר החוב (סכום הבסיס של מכשיר החוב במועד ירידת הערך בעלת אופי אחר מזמני הינו שוויו ההוגן). 

  מוכרות על בסיס צבירה. -הכנסות והוצאות אחרות   )4

  מיסים על ההכנסה  .אכ"

סד אלא אם המסים נובעים מצירוף עסקים, מיסים על הכנסה כוללים מסים שוטפים ונדחים. מסים שוטפים ונדחים נזקפים לדוח רווח והפ

  או נזקפים ישירות להון במידה ונובעים מפריטים אשר מוכרים ישירות בהון.

  מיסים שוטפים  )1

שהוא מחושב לפי שיעורי המס (או להתקבל), על ההכנסה החייבות במס לשנה כ להיות משולםהמס השוטף הינו סכום המס הצפוי 

  נחקקו למעשה למועד הדיווח, והכולל שינויים בתשלומי המס המתייחסים לשנים קודמות. לפי החוקים שנחקקו או החלים

ההפרשה למסים על ההכנסה של הבנק וחברות מאוחדות שלו שהן מוסדות כספיים לצרכי מס ערך מוסף, כוללת מס רווח המוטל על 

  בדוח רווח והפסד בסעיף "משכורות והוצאות נלוות". המוטל על השכר במוסדות כספיים נכללשכר  ההכנסה לפי חוק מס ערך מוסף. מס
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  םימיסים נדח  )2

  רך דיווח כספי לבין ערכם לצרכי מסים.וההכרה במסים נדחים הינה בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של נכסים והתחייבויות לצ

שקפת את השלכות המס שינבעו מהאופן בו הבנק צופה, בתום תקופת הדיווח, להשיב או לסלק את הערך המדידה של מסים נדחים מ

  בספרים של נכסים והתחייבויות.

המסים הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו, בהתבסס על החוקים שנחקקו או 

  .שנחקקו למעשה לתאריך המאזן

 (more likely than not)כסי מסים נדחים מוכרים בספרים בגין הפסדים מועברים, זיכויי מס והפרשים זמניים הניתנים לניכוי, כאשר צפוי נ

  שבעתיד תהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל אותם. 

  בויות מסים נדחיםיקיזוז נכסי והתחי  )3

דה וקיימת זכות חוקית הניתנת לאכיפה לקיזוז של נכסים והתחייבויות מיסים שוטפים, ת מיסים נדחים במייוהבנק מקזז נכסי והתחייבו

, או בחברות מאוחדות, אשר בכוונתן נישומהבמס הממוסה על ידי אותה רשות מס בגין אותה ישות והם מיוחסים לאותה הכנסה חייבת 

  יות המיסים מיושבים בו זמנית.לסלק נכסי והתחייבויות מיסים שוטפים על בסיס נטו או שנכסי והתחייבו

  תוספת מס בגין חלוקת דיבדנד  )4

כדיבידנד. לגבי רווחי חברת בת,  ידןהבנק עשוי להתחייב בתוספת מס בגין רווחי חברות מוחזקות מסויימות, וזאת במידה ואלה יחולקו על 

  לא נרשמת הפרשה למס. וחלוקת דיבידנדים אינה צפויה בעתיד הנראה לעין, ,במועד החלוקה שולטככל שהבנק 

  פוזיציות מס לא וודאיות  )5

 FIN 48במצבים שבהם מתקיימים תנאיי חוסר ודאות במסים על ההכנסה, תאגידים בנקאיים יידרשו ליישם את הכללים שנקבעו בהבהרה 

בדרך של קביעת מדיניות, בדבר חוסר ודאות במסים על ההכנסה, כל עוד אלה אינם סותרים את תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים, זאת 

  נהלים ויישום דרישות תיעוד בכל הקשור לפוזיציות מס בדרגות אי ודאות שונה.

) שהפוזיציות יתקבלו על ידי רשויות המס או בית more likely than notבמסגרת זו, מכיר הבנק בהשפעת פוזיציות מס רק אם צפוי (

. שינויים בהכרה או במדידה באים 50%מקסימלי שסבירות התממשותו עולה על המשפט. פוזיציות מס שמוכרות נמדדות לפי הסכום ה

  בנסיבות אשר הובילו לשינוי בשיקול הדעת. לידי ביטוי בתקופה בה חלו שינויים

  רווח למניה  .בכ"

י חלוקת הרווח מיוחס הבנק מציג נתוני רווח למניה, בסיסי ומדולל, לגבי הון המניות הרגילות שלו. הרווח הבסיסי למניה מחושב על יד

לבעלי המניות הרגילות של הקבוצה במספר הממוצע המשוקלל של המניות הרגילות שהיו במחזור במשך התקופה, לאחר התאמה בגין 

 מניות באוצר.

חרים, הרווח המדולל למניה נקבע על ידי התאמת הרווח (כגון התאמות בגין השפעה לאחר מס של דיבידנדים, עלויות מימון ושינויים א

במידה שישנם) המתייחס לבעלי המניות הרגילות, והתאמת הממוצע המשוקלל של המניות הרגילות שבמחזור, לאחר התאמה בגין מניות 

  כתבי אופציה למניות וכתבי אופציה למניות שהוענקו לעובדים.ת הרגילות הפוטנציאליות המדללות, באוצר ובגין ההשפעות של כל המניו
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 דיווח מגזרי  .גכ"

אשר עוסק בפעילויות שמהן הוא עשוי להפיק הכנסות ולשאת בהוצאות, תוצאות פעולותיו נבחנות באופן סדיר על  בנקמגזר פעילות הוא מרכיב ב

ם לגביו מידע פיננסי נפרד. המתכונת לדיווח על ידי ההנהלה והדירקטוריון לצורך קבלת החלטות בנוגע להקצאת משאבים והערכת ביצועיו, וקיי

  מגזרי הפעילות של הבנק נקבעה בהוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים, והיא מבוססת על מאפייני לקוחות. 

  להלן. 4.זלפרטים בדבר תיקון הוראת הדיווח לציבור בנושא מגזרי פעילות פיקוחיים ראה סעיף כ"

 קשורלצד  בהקשרגילויים   .דכ"

IAS24  מתןקובע את דרישות הגילוי שעל ישות לתת על יחסיה עם צד קשור וכן על עסקאות ויתרות שטרם נפרעו עם צד קשור. בנוסף, נדרש 

גילוי על תגמול לאנשי מפתח ניהוליים. אנשי מפתח ניהוליים מוגדרים כאנשים שיש להם סמכות ואחריות לתכנון פעילות הישות, להכוונה 

  יה במישרין או בעקיפין, לרבות דירקטור כלשהו (פעיל או לא פעיל) של ישות זו.ושליטה על

 הוון עלויות אשראי  .הכ"

  דוחות כספיים אלו לא הוונו עלויות אשראי. בתקופת

  דוח על רווח כולל  .וכ"

כומים שסווגו מיישם הבנק את ההנחיות שנקבעו בחוזר הפיקוח על הבנקים בנושא דיווח על ס 2014בינואר  1החל מיום 

מחדש מחוץ לרווח כולל אחר מצטבר. החוזר נועד להתאים את דרישות הגילוי בקשר לסיווג מחדש של פריטים מחוץ לרווח 

  .ASU 2013-02כולל אחר מצטבר, בהתאם לעדכון תקן חשבונאות אמריקאי 

ווח כולל אחר מצטבר לדוח רווח גילוי על סעיפים בדוח רווח והפסד בהם נכללו סכומים שסווגו מחדש מר ניתןבהתאם, 

  . 2014בינואר  1והפסד. יישום ההוראות נעשה בדרך של יישום למפרע החל מיום 

  תקני חשבונאות חדשים והוראות חדשות של המפקח על הבנקים בתקופה שלפני יישומם:   .זכ"

  אימוץ כללי החשבונאות בארצות הברית בנושא זכויות עובדים  )1

פרסם המפקח על הבנקים חוזר בנושא אימוץ כללי החשבונאות בארצות הברית בנושא זכויות עובדים. כללים אלה  2014באפריל  9ביום 

  נקבעו בסעיפים הבאים בקודיפיקציה:

 ASC 710 – Compensation – General -  כללי. –תגמול 

 ASC 712 – Compensation – Nonretirement postemployment benefits -  ת לאחר סיום העסקה שאינן בגין פרישה.הטבו –תגמול 

 ASC 715 – Compensation – Retirement benefits -  הטבות בגין פרישה. -תגמול 

 ASC 718 – Compensation – Stock Compensation -  עסקאות תגמול מבוסס מניות. -תגמול 

 ASC 420 – Exit or Disposal Cost Obligations – ימוש או יציאה מפעילות.מחויבות בגין עלויות מ  
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  :מעבר ליישום כללים אלו, נקבעו בחוזר הנחיות ספציפיות ליישום בישראל, כדלקמן

 .שיעור ההיוון לחישוב עתודות לכיסוי זכויות עובדים יתבסס על תשואות שוק של איגרות חוב ממשלתיות בישראל 

 יש לכלול התחייבות בגין מחויבות במהות. מצופה  –יש לשמר  את העיקרון שקבע הפיקוח על הבנקים בעבר ולפיו  על פי החוזר

שבמצבים שבהם תאגיד בנקאי צופה כי ישולמו הטבות מעבר לתנאים החוזיים יתאימו למצבים שבהם קיימת מחוייבות במהות. 

 וחות הכספיים בהקשר זה.בהתאם לחוזר, לא חל שינוי מהכללים המיושמים כיום בד

  יש לסווג את ההטבות לעובדים לפי הקבוצות המפורטות בכללי החשבונאות המקובלים בארצות הברית, לרבות קביעת מדיניות

 ונהלים ברורים המפרטים כיצד יש להבחין בין הטבות מהסוגים השונים. ההטבות לעובדים מתחלקות לקבוצות הבאות:

 הטבות לפני סיום העסקה 

 ות לאחר סיום העסקה ולפני פרישההטב 

 הטבות לאחר פרישה 

ליישום  מעברשיעור היוון, מתכונת גילוי והוראות  –הבנקים חוזר בנושא זכויות עובדים המפקח על פרסם  2015בינואר  11ביום 

ראל הגיע למסקנה מצוין כי בנק ישבחוזר  , קובץ שאלות ותשובות בנושא.2015 בינואר 12פורסם ביום , לראשונה. בהמשך לכך

שבישראל לא קיים שוק עמוק לאיגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה. בהתאם, שיעור ההיוון להטבות לעובדים יחושב על בסיס תשואת 

(בינלאומי) ומעלה במועד הדיווח.  AAאיגרות החוב הממשלתיות בישראל בתוספת מרווח ממוצע של איגרות חוב קונצרניות בדירוג 

קטיים, נקבע כי המרווח ייקבע לפי ההפרש בין שיעורי התשואה לפדיון, לפי תקופות פירעון, על איגרות חוב קונצרניות משיקולים פר

ומעלה בארצות הברית, לבין שיעורי התשואה לפדיון, לאותן תקופות לפירעון, על איגרות חוב של ממשלת ארצות הברית,   AAבדירוג 

  והכל במועד הדיווח. 

  

  ת החדשות בנושא זכויות עובדיםעיקרי ההוראו

  :תכניות להטבה מוגדרת -פנסיה, פיצויים והטבות אחרות  -הטבות לאחר פרישה 

הבנק מכיר בסכומים המתייחסים לתכניות פנסיה ותכניות אחרות לאחר פרישה על בסיס חישובים הכוללים הנחות אקטואריות  -

 גמול ותחלופה.והנחות אחרות, לרבות: שיעורי היוון, תמותה, גידול בת

 עדכן את הנחותיו על בסיס שנתי.יהבנק  -

ומופחתים לרווח והפסד בתקופות  להלן, תחילה ברווח כולל אחר מצטבר שיפורטושינויים בהנחות מוכרים ככלל, ובכפוף להוראות  -

 עוקבות.

 קציה.לקודיפי 715ההתחייבות נצברת לאורך התקופה הרלוונטית שנקבעה בהתאם לכללים המפורטים בנושא  -

את הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר בקרה פנימית על תהליך הדיווח הכספי בנושא זכויות עובדים, לרבות לעניין  מיישםהבנק  -

 בחינת "מחוייבות שבמהות" להעניק לעובדיו הטבות בגין פיצויים מוגדלים ו/או פנסיה מוקדמת.
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 :מענקי יובל -אחרות לזמן ארוך לעובדים פעילים ת הטבו

 ההתחייבות נצברת לאורך התקופה המזכה בהטבה. -

 בחשבון שיעורי היוון והנחות אקטואריות. מובאים לצורך חישוב ההתחייבויות -

 כל מרכיבי עלות ההטבה לתקופה, לרבות רווחים והפסדים אקטואריים, יזקפו מידית לדוח רווח והפסד. -

  :חופשה ומחלה  -ת מזכות בפיצוי היעדרויו

 תמדד על בסיס שוטף, ללא שימוש בשיעורי היוון ובהנחות אקטואריות.ההתחייבות בגין ימי חופשה  -

 הבנק לא יצבור התחייבות בגין ימי מחלה שינוצלו במהלך השירות השוטף. -

  :עסקאות תשלום מבוסס מניות

 ת שהוא מעניק לעובדיו.הבנק ככלל מכיר בהוצאה בגין תשלומים מבוססי המניו -

  מענקים הוניים נמדדים על בסיס השווי ההוגן במועד ההענקה. -

  באשר לטיפול החשבונאי ברווחים והפסדים אקטואריים שנרשמו ברווח כולל אחר כתוצאה משינויים בשיעורי ההוון נקבע:

  ודות לכיסוי זכויות עובדים צמודות למדד , הנובע מהפער שבין שיעור ההיוון לחישוב עת2013בינואר  1ההפסד האקטוארי ליום

) לבין שיעורי ההיוון למועד זה של התחייבויות לעובדים 4%המחירים לצרכן שנקבע על פי הוראת השעה בהוראות הדיווח לציבור (

 .ההפסד), ייכלל במסגרת הרווח הכולל האחר המצטבר –צמודות למדד, שנקבעו על פי הכללים החדשים כמוסבר לעיל (להלן 

  ברווח  ואילך, כתוצאה משינויים שוטפים בשיעורי ההיוון במהלך שנת דיווח, יירשמו  2013בינואר  1רווחים אקטואריים שירשמו מיום

 הכולל האחר המצטבר, ויקטינו את יתרת ההפסד הרשומה כאמור לעיל, עד שיתרה זו תתאפס.

  היוון במהלך שנת דיווח לאחר איפוס יתרת ההפסד הרשומה כאמור  הנובעים משינויים שוטפים בשיעור ,הפסדים אקטוארייםורווחים

 לעיל, יופחתו בשיטת קו ישר על פני תקופת השירות הממוצעות הנותרת של העובדים הצפויים לקבל הטבות על פני התכנית.

  ום התקנים החדשים.לקראת יישום ההוראה, השלים הבנק תהליך מיפוי הזכויות וההטבות השונות לעובדי הבנק המושפעות מייש

הנובעת משימוש בשיעורי היוון המבוססים על תשואות שוק של איגרות חוב ממשלתיות  ,להלן פרטים על ההשפעה הצפויה של יישום הכללים

  ים חדשים):ל(במיליוני שק(בינלאומי) ומעלה במועד הדיווח  AAבישראל בתוספת מרווח ממוצע על איגרות חוב קונצרניות בדירוג 

  2015בינואר  1ם ליו    

  (מבוקר)    

  השפעת יישום ההוראה    

  179    התחייבויות אחרות (עודף העתודה לפיצויי פיטורים, פרישה ופנסיה על היעודה)

  )68(    ), נטולקבל מיסים נדחים( נכסים אחרים

  111    המיוחס לבעלי מניות הבנקעצמי הון קיטון ב
     

  כתוצאה מאימוץ כללי החשבונאות בארצות הברית בנושא זכויות עובדים.השפעה זו הינה ההשפעה העיקרית הצפויה 



306 

 המשך - כללי דיווח ומדיניות חשבונאית  -  1ביאור 
  

 או, יתרת הפסד מצטבר בגין מדידות מחדש של התחייבויות נטו 299בהתאם להוראות מעבר שנקבעו בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר 

אלא תהיה , IIIלצורך חישוב דרישות הון בהתאם להוראות באזל דים לא תובא בחשבון באופן מיידי נכסים נטו בגין הטבה מוגדרת לעוב

ועד ליישום  2015אר בינו 1מיום  40%, 2014בינואר  1החל מיום  20%של  בשיעורים שוויםכפופה להוראות מעבר, כך שהשפעתה תיפרס 

  .2018בינואר  1מלא החל מיום 

  .0.04%קיטון של  הינה, 2014בדצמבר  31ליום  1עצמי רובד  ההשפעה הצפויה על יחס הון
  .2015בינואר  1תחולת ההוראות בהתאם לחוזר נקבעה ליום 

בינואר  1יום בבעת היישום לראשונה של ההוראות החדשות המוצעות, יהיה על הבנק לתקן למפרע מספרי השוואה לתקופות המתחילות 

  ואילך. 2013

  .2015בינואר  1, החל מיום בחוזר, ובקובץ השאלות והתשובותהשינויים  מיישם אתהבנק 

  

דיווח של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארצות הברית הנוגעים להבחנה בין   )2

  התחייבויות והון

ם בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי לפי כללי פרסם המפקח על הבנקים חוזר בנושא דיווח של תאגידי 2014בספטמבר  30ביום   

  החשבונאות המקובלים בארצות הברית הנוגעים להבחנה בין התחייבויות והון.

על פי החוזר, תוקנו הוראות הדיווח לציבור כך שתאגיד בנקאי נדרש לאמץ את כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארצות הברית,   

ייבות של מכשירים פיננסיים לרבות מכשירים מורכבים, ובכללם את כללי ההצגה, המדידה והגילוי הנוגעים לבחינת הסיווג כהון או כהתח

בקודיפיקציה בדבר "חוב עם  470-20בקודיפיקציה בדבר "הבחנה בין התחייבות והון", את הוראות נושא  480שנקבעו בהוראות נושא 

בדבר "מניות באוצר".  505-30ואת הוראות נושא  (Debt with conversation and other options)אפשרות להמרה ואפשרויות אחרות" 

  בנוסף, ביישום ההבחנה בין התחייבות והון יש להתייחס להוראות הדיווח לציבור הנוגעת למכשירים משובצים.

ות המעבר , כאשר בעת היישום לראשונה נדרש לפעול בהתאם להורא2015בינואר  1תחולת ההוראות בהתאם לחוזר נקבעה ליום 

  שנקבעו בנושאים בקודיפיקציה אשר פורטו לעיל, לרבות תיקון מספרי השוואה ככל שרלוונטי.

פרסם המפקח על הבנקים קובץ שאלות ותשובות הדן באופן הסיווג והמדידה של מכשיר חוב אשר יש בו  במקביל לפרסום החוזר כאמור,

וכפוף להוראות המעבר שנקבעו בהוראות ניהול בנקאי  2013בדצמבר  31ליום  1רכיב המרה מותנה למניות, אשר נכלל בהון עצמי רובד 

. במקרה כזה, נקבע כי כל עוד מכשיר החוב לא הומר למניות, יש לסווג את המכשיר כהתחייבות ואין צורך להפריד מהמכשיר 299תקין 

  פחתת. את רכיב ההמרה למניות ולטפל בו חשבונאית בנפרד. מדידת המכשיר תהיה בעלות מו

בינואר  1כמו כן, קובץ השאלות והתשובות דן באופן הסיווג והמדידה של מכשיר חוב אשר יש בו רכיב המרה מותנה למניות שהונפק מיום 

. במקרה זה, נקבע כי יש לסווג מכשירי חוב שמוכרים 202ואילך ונכלל כרכיב בהון הפיקוחי בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין  2014

, כהתחייבות ולמדוד אותם בעלות מופחתת. אין צורך להפריד מהמכשיר 202, בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין 2ן רובד כרכיבים בהו

  את רכיב ההמרה למניות ולטפל בו חשבונאית בנפרד.

  לפיכך, לתיקון הוראות הדיווח לציבור בנושא לא צפויה להיות השפעה על הדוחות הכספיים של הבנק.

  גילוי בגין יחס כיסוי נזילות  -של באזל  3יישום דרישות גילוי לפי נדבך  -הוראת שעה   )3

  חדשה בנושא "יחס כיסוי הנזילות". 221פרסם המפקח על הבנקים הוראת ניהול בנקאי חדשה מספר  2014בספטמבר  28ביום 

  במערכת הבנקאית בישראל לעניין יחס כיסוי הנזילות. IIIההוראה מאמצת את המלצות באזל 
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תיקון להוראות הדיווח לציבור, אשר דורש גילוי על יחס כיסוי הנזילות (אשר יחושב  2014בספטמבר  28בהמשך לכך, פורסם ביום 

  30זילות". בנוסף, פורסם ביום בהתאם להוראות נוהל בנקאי תקין בנושא יחס כיסוי נזילות), בדוח הכספי, במסגרת ביאור "הלימות הון ונ

  , קובץ שאלות ותשובות בנושא.2014בספטמבר 

  .2015באפריל  1החל מיום  בהתאם להוראות יידרש גילוי על יחס כיסוי הנזילות במסגרת ביאור על "הלימות הון ונזילות"

  הבנק נערך ליישום ההוראות.

  מגזרי פעילות פיקוחיים  )4

מפקח על הבנקים תיקון להוראות הדיווח לציבור בנושא מגזרי פעילות פיקוחיים וכן, קובץ שאלות , פרסם ה2014בנובמבר  3ביום 

ותשובות בנושא זה. החוזר מעדכן את הוראות הדיווח לציבור בכל הנוגע לדרישת הדיווח על מגזרי פעילות פיקוחיים וכולל שינוי הגדרות 

  ג לקוחות למגזרים פיקוחיים.מסוימות והנחיות על פיהן יידרשו הבנקים לבצע סיוו

  להלן השינויים העיקריים בהוראות הדיווח לציבור על פי החוזר וקובץ השאלות והתשובות:

נוספה דרישה לגילוי על "מגזרי פעילות פיקוחיים", בהתאם להגדרות של הפיקוח על הבנקים. מתכונת הגילוי כוללת את המגזרים  -

 זעירים וקטנים, עסקים בינוניים, עסקים גדולים, גופים מוסדיים וניהול פיננסי. הבאים: בנקאות פרטית, משקי בית, עסקים

 נוספו הגדרות המבהירות אילו לקוחות יכללו בכל מגזר. -

 נוספה דרישה לגילוי נפרד על מגזר "ניהול פיננסי". -

הפעילות הפיקוחיים, ייתן בנוסף הובהר כי תאגיד בנקאי שבהתאם לגישת ההנהלה שלו מגזרי הפעילות שלו שונים מהותית ממגזרי  -

 גילוי על מגזרי פעילות בהתאם לגישת ההנהלה.

הובהר כי דרישות הגילוי בדוח הדירקטוריון ובהוראת השעה בדבר "תיאור עסקי התאגיד הבנקאי ומידע צופה פני עתיד בדוח  -

 הדירקטוריון" יתייחסו לגילוי על מגזרי פעילות פיקוחיים.

. יתר הדרישות יחולו החל מהדוחות הכספיים 2015ר לנתונים מאזניים הינה החל מהדוח הכספי לשנת תחולת ההוראה בכל הקשו

  .2016לרבעון הראשון של שנת 

  ונערך ליישומו. הבנק בוחן את השפעות אימוץ התיקון על הדוחות הכספיים

  הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות  )5

עדכון לכללי חשבונאות בנושא הכנסה מחוזים עם לקוחות. החוזר מעדכן את הוראות פורסם חוזר בנושא אימוץ  2015בינואר  11ביום 

ם תקן חדש בנושא הכרה בהכנסה. התקן קובע כי הכנסה מאמץ בכללי החשבונאות האמריקאי ASU 2014-09הדיווח לציבור לאור פרסום 

  העברת הסחורות או מתן שירותים ללקוח.בתמורה לתוכר בסכום שצפוי שיתקבל 

בהתאם להוראות המעבר בחוזר, . 2017בינואר  1נקים נדרשים ליישם את התיקונים להוראות הדיווח לציבור בהתאם לחוזר החל מיום ב

מחדש של מספרי השוואה או בחלופה של יישום בדרך של מכאן  בעת היישום לראשונה ניתן לבחור בחלופה של יישום למפרע תוך הצגה

  ברת להון במועד היישום לראשונה.ולהבא תוך זקיפת ההשפעה המצט

  לקודיפיקציה. 310התקן החדש אינו חל, בין השאר, על מכשירים פיננסיים וזכויות או מחויבויות חוזיות אשר בתחולת פרק 

  הכספיים, וטרם בחר בחלופה ליישום הוראות המעבר. הדוחותבוחן את ההשפעה של התקן על  הבנק
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  בנקים מזומנים ופיקדונות ב -  2 ביאור
  בדצמבר 31ליום 

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  הבנק  מאוחד  

  2014  2013  2014  2013  

 19,878 20,167 23,657 23,651 מזומנים ופיקדונות בבנקים מרכזיים

 1,243 2,258 2,403 3,147 פיקדונות בבנקים מסחריים

 21,121 22,425 26,060 26,798 סך כל המזומנים והפיקדונות בבנקים

מזומנים, פיקדונות בבנקים ופיקדונות בבנקים מרכזיים  -מזה 

 )1(20,947 22,241 )1(25,105 26,189 לתקופה מקורית של עד שלושה חודשים
    

  

  .) סווג מחדש1(
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   המאוחד - ניירות ערך  -  3ביאור 

  2014בדצמבר  31ליום 
  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  א. הרכב:
  

  
  הערך
  במאזן

  עלות מופחתת
  עלות)-(במניות

  רווחים
 שטרם הוכרו 
  מהתאמות
  לשווי הוגן

  הפסדים
  שטרם הוכרו
  מהתאמות
  )1(שווי הוגן  לשווי הוגן

 5,339 - 78 5,261 5,261 ) איגרות חוב של ממשלת ישראל המוחזקות לפדיון1(
         

  

  
  הערך
  במאזן

  עלות מופחתת
  עלות)-(במניות

  וח כולל אחר מצטבררו

  הפסדים  רווחים  )1(שווי הוגן

       ) ניירות ערך זמינים למכירה2(

       -איגרות חוב 
 7,336 )22( 30 7,328 7,336 )2(של ממשלת ישראל

 115 - - 115 115 )6),(2(של ממשלות זרות

 123 - 1 122 123 של בנקים ומוסדות פיננסיים בישראל

 219 - - 219 219 פיננסיים זריםשל בנקים ומוסדות 

 1 - - 1 1 של אחרים בישראל

 66 - - 66 66 של אחרים זרים

 7,860 )22( 31 7,851 7,860 סך כל איגרות החוב הזמינות למכירה

 104 )1( - 105 104 )3(מניות

 7,964  )4()23( )4(31 7,956 7,964  סך כל ניירות הערך הזמינים למכירה

  

  
  הערך
  במאזן

  ות מופחתתעל
  עלות) -(במניות 

  רווחים
 שטרם מומשו 

  מהתאמות
  לשווי הוגן

  הפסדים
  שטרם מומשו
  מהתאמות
  )1(שווי הוגן  לשווי הוגן

            ) ניירות ערך למסחר3(

            -איגרות חוב 

 1,034 )8( - 1,042 1,034  )7(של ממשלת ישראל

 1,034 )5()8( - 1,042 1,034  סך כל ניירות הערך למסחר
       

 14,337 )31( 109 14,259 14,259  סך כל ניירות הערך

  
 נתוני שווי הוגן מבוססים בדרך כלל על שערי בורסה, אשר לא בהכרח משקפים את המחיר שיתקבל ממכירת ניירות ערך בהיקפים גדולים.   ) 1(
 ו'.-א' 15לפרטים בדבר שעבודים החלים על ניירות ערך שמחזיק הבנק, ראה ביאור   )2(
 .מיליוני שקלים חדשים 102- כולל מניות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין, המוצגות לפי עלות, בניכוי הפרשה לירידת ערך שאינה בעלת אופי זמני, בסך כ  ) 3(

 נטו". עיף "התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגןכלולים ברווח הכולל האחר בס  )4(

  פו לדוח רווח והפסד.נזק  )5(
  איגרות חוב של ממשלת ארצות הברית.  )6(

 20שסווגו כניירות ערך למסחר משום שהבנק בחר להציג אותם בהתאם לחלופת השווי ההוגן בסעיף מיליוני שקלים חדשים  647ערך בסך מזה, ניירות   )7(

  להוראות הדיווח לציבור, למרות שהם לא נרכשו למטרת מסחר.
  

  ב. 23- . ו2א. 23ד.,  22 ראה ביאור -תוצאות הפעילות בהשקעות באיגרות חוב  ים בדברלפרט  הערה: 

  .4א. 23ביאור ראה  -תוצאות הפעילות בהשקעות במניות לפרטים בדבר   
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  המשך -המאוחד  - ניירות ערך  -  3ביאור 
  2013בדצמבר  31ליום 

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  המשך -א. הרכב 
  

  
  הערך
  במאזן

  עלות מופחתת
  עלות)-(במניות

  רווחים
 שטרם הוכרו 
  מהתאמות
  לשווי הוגן

  הפסדים
  שטרם הוכרו
  מהתאמות
  )1(שווי הוגן  לשווי הוגן

 1,782 - 11 1,771 1,771 ) איגרות חוב של ממשלת ישראל המוחזקות לפדיון1(
         

  

  
  הערך
  במאזן

  עלות מופחתת
  עלות)-(במניות

  מצטבררווח כולל אחר 

  הפסדים  רווחים  )1(שווי הוגן

       ) ניירות ערך זמינים למכירה2(

       -איגרות חוב 
 3,017 )30( 47 3,000 3,017 )2(של ממשלת ישראל

 82 - 1 81 82 )6),(2(של ממשלות זרות

 124 - - 124 124 של בנקים ומוסדות פיננסיים בישראל

 224 - 1 223 224 של בנקים ומוסדות פיננסיים זרים

 23 - 1 22 23 של אחרים בישראל

 109 )1( 2 108 109 של אחרים זרים

 3,579 )31( 52 3,558 3,579 סך כל איגרות החוב הזמינות למכירה

 98 - - 98 98 )3(מניות 

 3,677  )4()31( )4(52 3,656 3,677  סך כל ניירות הערך הזמינים למכירה

  

  
  הערך
  במאזן

  עלות מופחתת
  עלות) -במניות (

  רווחים
 שטרם מומשו 

  מהתאמות
  לשווי הוגן

  הפסדים
  שטרם מומשו
  מהתאמות
  )1(שווי הוגן  לשווי הוגן

            ) ניירות ערך למסחר3(

            -איגרות חוב 

 1,552 - 11 1,541 1,552  )7(של ממשלת ישראל

 1,552  - )5(11 1,541 1,552  סך כל ניירות הערך למסחר
       

 7,011 )31( 74 6,968 7,000  סך כל ניירות הערך

  
 ח משקפים את המחיר שיתקבל ממכירת ניירות ערך בהיקפים גדולים. נתוני שווי הוגן מבוססים בדרך כלל על שערי בורסה, אשר לא בהכר  ) 1(
 ו'.-א' 15לפרטים בדבר שעבודים החלים על ניירות ערך שמחזיק הבנק, ראה ביאור   )2(
 מיליוני שקלים חדשים. 98- בסך כמניות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין, המוצגות לפי עלות, בניכוי הפרשה לירידת ערך שאינה בעלת אופי זמני,  כולל  ) 3(

 נטו". כלולים ברווח הכולל האחר בסעיף "התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן  )4(

  ד.נזקפו לדוח רווח והפס  )5(
  איגרות חוב של ממשלת ארצות הברית.  )6(

 20מיליוני שקלים חדשים שסווגו כניירות ערך למסחר משום שהבנק בחר להציג אותם בהתאם לחלופת השווי ההוגן בסעיף  850מזה, ניירות ערך בסך   )7(

  להוראות הדיווח לציבור, למרות שהם לא נרכשו למטרת מסחר.
  

  ב. 23- . ו2א. 23ד.,  22 ראה ביאור -עילות בהשקעות באיגרות חוב תוצאות הפ לפרטים בדבר  הערה: 

  .4א. 23ביאור ראה  -במניות  תוצאות הפעילות בהשקעותלפרטים בדבר   
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  המשך - הבנק  - ניירות ערך  -  3ביאור 
  2014בדצמבר  31ליום 

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  המשך -. הרכב א

  
  הערך
  במאזן

  תתעלות מופח
  עלות)-(במניות

  רווחים
 שטרם הוכרו 
  מהתאמות
  לשווי הוגן

  הפסדים
  שטרם הוכרו
  מהתאמות
  )1(שווי הוגן  לשווי הוגן

 3,428 - 18 3,410 3,410 ) איגרות חוב של ממשלת ישראל המוחזקות לפדיון1(
         

  

  

  הערך

  במאזן

  עלות מופחתת

  עלות)-(במניות

  רווח כולל אחר מצטבר

  הפסדים  רווחים  )1(שווי הוגן

       ) ניירות ערך זמינים למכירה2(

       -איגרות חוב 
 7,116 )19( 30 7,105 7,116 )2(של ממשלת ישראל

 115 - - 115 115 )6),(2(של ממשלות זרות

  218  -  -  218  218  של בנקים ומוסדות פיננסיים זרים

 56 - - 56 56 של אחרים זרים

 7,505 )19( 30 7,494 7,505 ות למכירהסך כל איגרות החוב הזמינ

 104 )1( - 105 104 )3(מניות

 7,609  )4()20( )4(30 7,599 7,609 סך כל ניירות הערך הזמינים למכירה

  

  

  הערך

  במאזן

  עלות מופחתת

  עלות)-(במניות

  רווחים

 שטרם מומשו 

  מהתאמות

  לשווי הוגן

  הפסדים

  שטרם מומשו

  מהתאמות

  )1(שווי הוגן  לשווי הוגן

            ) ניירות ערך למסחר3(

            -איגרות חוב 

 1,034 )8( - 1,042 1,034  )7(של ממשלת ישראל

 1,034 )5()8( - 1,042 1,034  סך כל ניירות הערך למסחר

       
 12,071 )28( 48 12,051 12,053  סך כל ניירות הערך

  
 ה, אשר לא בהכרח משקפים את המחיר שיתקבל ממכירת ניירות ערך בהיקפים גדולים. נתוני שווי הוגן מבוססים בדרך כלל על שערי בורס  ) 1(
 ו'.-א' 15לפרטים בדבר שעבודים החלים על ניירות ערך שמחזיק הבנק, ראה ביאור   )2(
 מיליוני שקלים חדשים. 102- בסך כפי זמני, כולל מניות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין, המוצגות לפי עלות, בניכוי הפרשה לירידת ערך שאינה בעלת או  ) 3(
 נטו". ווי הוגןכלולים ברווח הכולל האחר בסעיף "התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי ש  )4(
  נזקפו לדוח רווח והפסד.  )5(
  איגרות חוב של ממשלת ארצות הברית.  )6(
 20כניירות ערך למסחר משום שהבנק בחר להציג אותם בהתאם לחלופת השווי ההוגן בסעיף מיליוני שקלים חדשים שסווגו  647מזה, ניירות ערך בסך   )7(

  להוראות הדיווח לציבור, למרות שהם לא נרכשו למטרת מסחר.
  

  ב. 23- . ו2א. 23ד.,  22 ראה ביאור -תוצאות הפעילות בהשקעות באיגרות חוב  לפרטים בדבר  הערה:

  .4א. 23ביאור ראה  -במניות  תוצאות הפעילות בהשקעותלפרטים בדבר   
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  המשך - הבנק  - ניירות ערך  -  3ביאור 
  2013בדצמבר  31ליום 

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  המשך -א. הרכב 
  

  

  הערך

  במאזן

  עלות מופחתת

  עלות)-(במניות

  רווח כולל אחר מצטבר

  הפסדים  רווחים  )1(שווי הוגן

       ירה) ניירות ערך זמינים למכ1(

       -איגרות חוב 

 2,996 )30( 47 2,979 2,996 )2(של ממשלת ישראל

 82 - 1 81 82 )6),(2(של ממשלות זרות

  194  -  -  194  194  של בנקים ומוסדות פיננסיים זרים

  15  -  -  15  15  של אחרים בישראל

 109 )1( 2 108 109 של אחרים זרים

  3,396  )31(  50  3,377  3,396  סך כל איגרות החוב הזמינות למכירה

  98  -  -  98  98  )3(מניות

 3,494 )4()31( )4(50 3,475 3,494 סך כל ניירות הערך הזמינים למכירה

  

  

  הערך

  במאזן

  עלות מופחתת

  עלות)-(במניות

  רווחים

 שטרם מומשו 

  מהתאמות

  לשווי הוגן

  הפסדים

  שטרם מומשו

  מהתאמות

  )1(שווי הוגן  לשווי הוגן

            למסחר ) ניירות ערך2(

            -איגרות חוב 

 1,552 - 11 1,541 1,552  )7(של ממשלת ישראל

 1,552 - )5(11 1,541 1,552  סך כל ניירות הערך למסחר

           

 5,046 )31( 61 5,016 5,046  סך כל ניירות הערך

  
 את המחיר שיתקבל ממכירת ניירות ערך בהיקפים גדולים. נתוני שווי הוגן מבוססים בדרך כלל על שערי בורסה, אשר לא בהכרח משקפים   ) 1(
 ו'.-א' 15לפרטים בדבר שעבודים החלים על ניירות ערך שמחזיק הבנק, ראה ביאור   )2(
 ני שקלים חדשים.מיליו 98- בסך ככולל מניות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין, המוצגות לפי עלות, בניכוי הפרשה לירידת ערך שאינה בעלת אופי זמני,   ) 3(

 נטו". בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן כלולים ברווח הכולל האחר בסעיף "התאמות  )4(

  .נזקפו לדוח רווח והפסד  )5(
  איגרות חוב של ממשלת ארצות הברית.  )6(

 20הבנק בחר להציג אותם בהתאם לחלופת השווי ההוגן בסעיף מיליוני שקלים חדשים שסווגו כניירות ערך למסחר משום ש 850מזה, ניירות ערך בסך   )7(

  להוראות הדיווח לציבור, למרות שהם לא נרכשו למטרת מסחר.
  

  ב. 23- . ו2א. 23ד.,  22 ראה ביאור -תוצאות הפעילות בהשקעות באיגרות חוב  לפרטים בדבר  הערה:

 .4.א 23ביאור ראה  -תוצאות הפעילות בהשקעות במניות לפרטים בדבר   
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  המשך - המאוחד - ניירות ערך  -  3ביאור 
  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  
  :משך הזמן בו ניירות ערך זמינים למכירה נמצאים בפוזיציית הפסד שטרם מומששווי הוגן ו פירוט נוסף לגבי. ב
 

    2014בדצמבר  31ליום   

 חודשים ומעלה 12 חודשים 12-פחות מ  

  )1(שווי  

 הוגן

  )1(שווי  פסדים שטרם מומשוה

 הוגן

  הפסדים שטרם מומשו

 סך הכל 40%-20% 20%-0% סך הכל 40%-20% 20%-0%  

          ניירות ערך זמינים למכירה

          -איגרות חוב 

  6  -  6  466  16  -  16  2,980  )2(של ממשלת ישראל

 6 - 6 466 16 - 16 2,980 סך כל איגרות החוב הזמינות למכירה

 - - - - 1 - 1 1 מניות

 6 - 6 466 17 - 17 2,981  סך כל ניירות הערך הזמינים למכירה

  

    2013בדצמבר  31ליום   

 חודשים ומעלה 12 חודשים 12-פחות מ  

  )1(שווי  

 הוגן

  )1(שווי  הפסדים שטרם מומשו

 הוגן

  הפסדים שטרם מומשו

 סך הכל 40%-20% 20%-0% סך הכל 40%-20% 20%-0%  

          ירות ערך זמינים למכירהני

          -איגרות חוב 

  30  -  30  567  -  -  -  -  )2(של ממשלת ישראל

 - - - - 1 - 1 9 של אחרים זרים

 30 - 30 567 1 - 1 9 סך כל איגרות החוב הזמינות למכירה

 - - - - - - - - מניות

 30 - 30 567 1 - 1 9  סך כל ניירות הערך הזמינים למכירה

  
 קבל ממכירת ניירות ערך בהיקפים גדולים. נתוני שווי הוגן מבוססים בדרך כלל על שערי בורסה, אשר לא בהכרח משקפים את המחיר שית  ) 1(

 '.ו-א' 15לפרטים בדבר שעבודים החלים על ניירות ערך שמחזיק הבנק, ראה ביאור   )2(

  
  
   - ניירות ערך מגובי נכסים  .ג

 .לא קיימת יתרת ניירות ערך מגובי נכסים 2013בדצמבר  31-ו 2014בדצמבר  31 לימים
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  אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראיסיכון אשראי,  -  4ביאור 
  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  ומכשירי אשראי חוץ מאזניים  )1(חובות  א. 
  תנועה ביתרת ההפרשה להפסדי אשראי  . 1

  מאוחד  

  2014דצמבר  31  

  שה להפסדי אשראיהפר  

    בנקים   אשראי לציבור  

 סך הכל  וממשלות   סך הכל פרטי אחר  לדיור  מסחרי  

 1,428 10 1,418 624646148 יתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת תקופה

 173 (9) 182 83693 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (365) - (365) (123)(22)(220) מחיקות חשבונאיות

 214 4 210 139-71 בות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמותגביית חו

 (151) 4 (155) (52)(22)(81) מחיקות חשבונאיות נטו

 1,450 5   1,445 626630189 יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף תקופה

 102 -   102 92-10 מזה: בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים

  

  

  2013דצמבר  31  

 1,705 10 1,695 154 821  720 הפסדי אשראי לתחילת שנהיתרת הפרשה ל

 288 - 288 57 190 41 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (755) - (755) (142)  )2((365) (248) מחיקות חשבונאיות

 190 - 190 79 - 111 גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

 (565) - (565) (63) (365) (137) מחיקות חשבונאיות נטו

 1,428 10  1,418 148 646 624 יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף שנה

 103 -  103 11 - 92 מזה: בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים

  

  

  2012דצמבר  31  

 1,766 14 1,752 166 878 708 יתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת תקופה

 276 (4) 280 63 10 207 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (516) - (516) (151) (67) (298) מחיקות חשבונאיות

 179 - 179 76 - 103 גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

 (337) - (337) (75) (67) (195) מחיקות חשבונאיות נטו

 1,705 10  1,695 154 821 720 יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף תקופה

 102 -  102 17 - 85 ראי חוץ מאזנייםמזה: בגין מכשירי אש

  
ולמעט  וניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר איגרות חובאשראי לציבור, אשראי לממשלות, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט   )1(

 ישראל. בבנקפיקדונות 
  יליוני שקלים חדשים.מ 281- בסך של כ ,במלואןהלוואות לדיור מופרשות  מחיקה שלכולל   )2(



  

315 

  המשך - אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  ,סיכון אשראי -  4ביאור 
  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  
  
  ומכשירי אשראי חוץ מאזניים  )1(חובות  א.
  המשך -תנועה ביתרת ההפרשה להפסדי אשראי   . 1

  הבנק  

  2014דצמבר  31  

  הפרשה להפסדי אשראי  

    בנקים   לציבוראשראי   

 סך הכל  וממשלות   סך הכל פרטי אחר  לדיור  מסחרי  

 1,397 8 1,389 624646119 יתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת תקופה

 150 (7) 157 83668 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (347) - (347) (105)(22)(220) מחיקות חשבונאיות

 199 4 195 139-56 קודמות גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים

 (148) 4 (152) (49)(22)(81) מחיקות חשבונאיות נטו

 1,399 5   1,394 626630138 יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף תקופה

 101 -   101 92-9 מזה: בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים

  

  

  2013דצמבר  31  

 1,672 8 1,664 123 821  720 יתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת שנה

 283 - 283 52 190 41 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (734) - (734) (121)  )2((365) (248) מחיקות חשבונאיות

 176 - 176 65 - 111 גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

 (558) - (558) (56) (365) (137) מחיקות חשבונאיות נטו

 1,397 8  1,389 119 646 624 די אשראי לסוף שנהיתרת הפרשה להפס

 102 -  102 10 - 92 מזה: בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים

  

  

  2012דצמבר  31  

 1,733 12 1,721 708878135 יתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת תקופה

 277 (4) 281 2211050 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (503) - (503) (124)(67)(312) מחיקות חשבונאיות

 165 - 165 103-62 גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

 (338) - (338) (62)(67)(209) מחיקות חשבונאיות נטו

 1,672 8   1,664 720821123 יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף תקופה

 100 -   100 85-15 מזה: בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים

  

ולמעט  וניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר איגרות חובאשראי לציבור, אשראי לממשלות, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט   )1(
 פיקדונות בבנק ישראל.

  מיליוני שקלים חדשים. 281- כולל מחיקה של הלוואות לדיור מופרשות במלואן, בסך של כ  )2(
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  המשך -אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  ,סיכון אשראי - 4ביאור 

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  
  ומכשירי אשראי חוץ מאזניים  )1(חובות  א. 

  מידע נוסף על דרך חישוב ההפרשה להפסדי אשראי בגין חובות ועל החובות בגינם היא חושבה  . 2
  מאוחד  

  2014דצמבר  31  

    בנקים   אשראי לציבור  

 סך הכל  וממשלות   סך הכל פרטי אחר  לדיור  מסחרי  

 )1(יתרת חוב רשומה של חובות

 34,849 4,691 30,158 641 3 29,514 שנבדקו על בסיס פרטני

 118,754  - 118,754 14,443 97,521 6,790 שנבדקו על בסיס קבוצתי

 153,603 4,691  148,912 15,084  )2(97,524 36,304 סך הכל חובות

 96,795  -  96,795  - 96,795  - שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור

 )1(הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות

 491 5 486 22  - 464 שנבדקו על בסיס פרטני

 857  - 857 157 630 70 שנבדקו על בסיס קבוצתי

 1,348 5  1,343 179 630 534 סך הכל הפרשה להפסדי אשראי

 291  -  291  - 291  - מזה: הפרשה לפי עומק הפיגור

  

  

  

  2013דצמבר  31  

 )1(יתרת חוב רשומה של חובות

 33,677 3,448 30,229 29,5822645 שנבדקו על בסיס פרטני

 109,651 - 109,651 6,32690,07013,255 שנבדקו על בסיס קבוצתי

 143,328 3,448   139,880 13,900 )2(35,90890,072 ותסך הכל חוב

 89,359 -   89,359 -89,359- שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור

 - - - --- )1( הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות

 530 10 520 476242 שנבדקו על בסיס פרטני

 795 - 795 5664495 שנבדקו על בסיס קבוצתי

 1,325 10   1,315 532646137 סך הכל הפרשה להפסדי אשראי

 331 -   331 -331- מזה: הפרשה לפי עומק הפיגור

  
ט ולמע וניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר איגרות חובות, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט יבור, אשראי לממשלאשראי לצ  )1(

 פיקדונות בבנק ישראל.
  מיליוני שקלים חדשים). 5,180 - 2013בדצמבר  31ליום מיליוני שקלים חדשים ( 5,313דירת מגורים בסך  במשכוןכולל הלוואה לכל מטרה   )2(
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  המשך - אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  ,סיכון אשראי -  4ביאור 
  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  
  ומכשירי אשראי חוץ מאזניים  )1(חובות  א. 

  המשך -מידע נוסף על דרך חישוב ההפרשה להפסדי אשראי בגין חובות ועל החובות בגינם היא חושבה   . 2
  הבנק  

  2014דצמבר  31  
    בנקים   אשראי לציבור  
 סך הכל  וממשלות   סך הכל פרטי אחר  לדיור  מסחרי  

 )1(יתרת חוב רשומה של חובות

 33,545 3,672 29,873 356 3 29,514 בדקו על בסיס פרטנישנ

 111,392  - 111,392 7,110 97,492 6,790 שנבדקו על בסיס קבוצתי

 144,937 3,672  141,265 7,466 )2(97,495 36,304 סך הכל חובות

 96,766  -  96,766  - 96,766  - שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור

 )1( רשה להפסדי אשראי בגין חובותהפ

 489 5 484 20  - 464 שנבדקו על בסיס פרטני

 809  - 809 109 630 70 שנבדקו על בסיס קבוצתי

 1,298 5  1,293 129 630 534 סך הכל הפרשה להפסדי אשראי

 291  -  291  - 291  - מזה: הפרשה לפי עומק הפיגור

  

  

  

  2013דצמבר  31  

 )1(רת חוב רשומה של חובותית

 32,148 2,251 29,897 313 2 29,582 שנבדקו על בסיס פרטני

 102,997  -  102,997 6,616 90,055 6,326 שנבדקו על בסיס קבוצתי

 135,145 2,251  132,894 6,929 )2(90,057 35,908 סך הכל חובות

 89,344  -  89,344  - 89,344  - שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור

 )1(הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות

 524 8 516 38 2 476 שנבדקו על בסיס פרטני

 771  - 771 71 644 56 שנבדקו על בסיס קבוצתי

 1,295 8  1,287 109 646 532 סך הכל הפרשה להפסדי אשראי

 331  -  331  - 331  - מזה: הפרשה לפי עומק הפיגור

  

ולמעט  וניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר איגרות חובאשראי לציבור, אשראי לממשלות, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט   )1(
 פיקדונות בבנק ישראל.

  יליוני שקלים חדשים).ו 5,180 - 2013בר בדצמ 31ליום מיליוני שקלים חדשים ( 5,313כולל הלוואה לכל מטרה במשכון דירת מגורים בסך   )2(
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  המשך - אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  ,סיכון אשראי -  4ביאור 
  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  )1(חובות   . ב
  איכות אשראי ופיגורים א. .1

  מאוחד 
  2014בדצמבר  31ליום   

  

  לא 
  בעייתיים

  )2(בעייתיים

  סך הכל

  נוסףומים מידע חובות לא פג

  לא 
 )3(פגומים  פגומים

 90בפיגור של 
 )4(ימים או יותר

 30בפיגור של 
)5(ימים 89ועד 

 פעילות לווים בישראל
 מסחרי -ציבור 

 22 7 7,974 91 25 7,858 בינוי -בינוי ונדל"ן 
 2  - 2,266 255 3 2,008 פעילויות בנדל"ן -בינוי ונדל"ן 
 13 2 3,431 59 59 3,313 נסייםשרותים פינ

 163 21 19,774 291 124 19,359 אחר -מסחרי 

 200 30 33,445 696 211 32,538 סך הכל מסחרי

 )6(305 )7(950 97,101 3  )7(950 96,148 הלוואות לדיור -אנשים פרטיים 
 70 21 14,801 73 105 14,623 אחר -אנשים פרטיים 

 575 1,001 145,347 772 1,266 143,309 לפעילות בישרא -סך הכל ציבור 

  -  - 1,383  -  - 1,383 בנקים בישראל
  -  -  -  -  -  - ממשלת ישראל

 575 1,001 146,730 772 1,266 144,692 סך הכל פעילות בישראל

 פעילות לווים בחוץ לארץ 
 מסחרי -ציבור 

  -  - 1,456 5  - 1,451 בינוי ונדל"ן
 58  - 1,403 4 6 1,393 סחרי אחרמ

 58  - 2,859 9 6 2,844 סך הכל מסחרי

  -  - 706  -  - 706 אנשים פרטיים

 58  - 3,565 9 6 3,550 פעילות בחוץ לארץ -סך הכל ציבור 

  -  - 3,001  -  - 3,001 בנקים בחוץ לארץ
  -  - 307  -  - 307 ממשלות בחוץ לארץ

 58  - 6,873 9 6 6,858 ארץסך הכל פעילות בחוץ ל

 633 1,001 148,912 781 1,272 146,859 סך הכל ציבור
  -  - 4,384  -  - 4,384 סך הכל בנקים

  -  - 307  -  - 307 סך הכל ממשלות

 633 1,001 153,603 781 1,272 151,550 סך הכל

  
ולמעט  וניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר איגרות חוב, למעט אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים  )1(

 פיקדונות בבנק ישראל.
קיימת הפרשה סיכון אשראי פגום, נחות או בהשגחה מיוחדת, לרבות בגין הלוואות לדיור שבגינן קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור, הלוואת לדיור שבגינן לא   )2(

 מים או יותר.י 90אות בפיגור של לפי עומק הפיגור הנמצ
 להלן. ..ג2..ב4ראה ביאור  בעייתיככלל, חובות פגומים אינם צוברים הכנסות ריבית. למידע על חובות פגומים מסוימים שאורגנו מחדש באירגון מחדש של חוב   )3(
 מסווגים כחובות בעייתיים שאינם פגומים. צוברים הכנסות ריבית.  )4(
 סווגו כחובות בעייתיים שאינם פגומים. שקלים חדשיםמיליוני  26 ימים בסך 89ועד  30ר של ריבית. חובות בפיגוצוברים הכנסות   )5(
  בהתאם להוראות הדיווח לציבור, לא כולל יתרת הלוואות לדיור שעומק הפיגור בהן הוא עד חודשיים.  )6(
שה לפי עומק פיגור, בהן נחתם הסדר להחזר פיגורים של לווה, כאשר נעשה שינוי מיליוני שקלים חדשים עם הפר 219כולל יתרת הלוואות לדיור בסך   )7(

 בלוח הסילוקין בגין יתרת הלוואה שטרם הגיע מועד פרעונה.
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  המשך - סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  -  4ביאור 
  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  )1(חובות   ב. 
  המשך -שראי ופיגורים .א. איכות א1

  מאוחד 
  2013בדצמבר  31ליום   

  

  לא 
  בעייתיים

  )2(בעייתיים

  סך הכל

  חובות לא פגומים מידע נוסף

  לא 
 )3(פגומים  פגומים

 90בפיגור של 
 )4(ימים או יותר

 30בפיגור של 
)5(ימים 89ועד 

 פעילות לווים בישראל
 מסחרי -ציבור 

 6 2 7,610 )8(243 16 7,351 ינויב -בינוי ונדל"ן 

 6  - 2,003 )8(364 9 1,630 פעילויות בנדל"ן -בינוי ונדל"ן 

 11 2 3,181 165 5 3,011 שרותים פיננסיים

 86 32 19,652 350 258 19,044 אחר -מסחרי 

 109 36 32,446 1,122 288 31,036 סך הכל מסחרי

 349 )7(1,081 89,698 2 )7(1,081 88,615 הלוואות לדיור -אנשים פרטיים 

 72 17 13,413 82 115 13,216 אחר -אנשים פרטיים 

 530 1,134 135,557 1,206 1,484 132,867 פעילות בישראל -סך הכל ציבור 

  -  - 1,034  -  - )8(1,034 בנקים בישראל

  -  - 1  -  - 1 ממשלת ישראל

 530 1,134 136,592 1,206 1,484 133,902 סך הכל פעילות בישראל

  פעילות לווים בחוץ לארץ 

  מסחרי -ציבור 

  -  - 1,430 32  - 1,398 בינוי ונדל"ן

 53  - 2,032 2 53 1,977 מסחרי אחר

 53  - 3,462 34 53 3,375 סך הכל מסחרי

  -  - 861 1  - 860 אנשים פרטיים

 53  - 4,323 35 53 4,235 פעילות בחוץ לארץ -סך הכל ציבור 

  -  - 2,109  -  - )8(2,109 בנקים בחוץ לארץ

  -  - 304  -  - )8(304 ממשלות בחוץ לארץ

 53  - 6,736 35 53 6,648 סך הכל פעילות בחוץ לארץ

 583 1,134 139,880 1,241 1,537 137,102 סך הכל ציבור

  -  - 3,143  -  - 3,143 סך הכל בנקים

  -  - 305  -  - 305 סך הכל ממשלות

 583 1,134 143,328 1,241 1,537 140,550 סך הכל

  
ולמעט  ר חוזרך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכוניירות ער איגרות חובאשראי לציבור, אשראי לממשלות, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט   )1(

 פיקדונות בבנק ישראל.
מיוחדת, לרבות בגין הלוואות לדיור שבגינן קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור, הלוואת לדיור שבגינן לא קיימת הפרשה סיכון אשראי פגום, נחות או בהשגחה   )2(

 ר.ימים או יות 90לפי עומק הפיגור הנמצאות בפיגור של 
 להלן. ..ג2.ב.4ראה ביאור  בעייתיחדש של חוב ככלל, חובות פגומים אינם צוברים הכנסות ריבית. למידע על חובות פגומים מסוימים שאורגנו מחדש באירגון מ  )3(
 מסווגים כחובות בעייתיים שאינם פגומים. צוברים הכנסות ריבית.  )4(
 סווגו כחובות בעייתיים שאינם פגומים. שקלים חדשיםמיליוני  27 ימים בסך 89ד וע 30צוברים הכנסות ריבית. חובות בפיגור של   )5(
  , לא כולל יתרת הלוואות לדיור שעומק הפיגור בהן הוא עד חודשיים.בהתאם להוראות הדיווח לציבור  )6(
מיליוני שקלים חדשים עם הפרשה לפי עומק פיגור, בהן נחתם הסדר להחזר פיגורים של לווה, כאשר נעשה שינוי  255כולל יתרת הלוואות לדיור בסך   )7(

 בלוח הסילוקין בגין יתרת הלוואה שטרם הגיע מועד פרעונה.
  וג מחדש.סו  )8(
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  המשך - סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  -  4ביאור 
  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  
  
  איכות האשראי  .. ב1

מצב פיגור החובות מנוטר באופן ממוכן ברמה יומית ומהווה את אחת האינדיקציות המרכזיות לאיכות האשראי. קביעת מצב הפיגור   

  א קביעת סיווג החוב מבוצעים, בין היתר, לפי מניין ימי הפיגור בפועל של כל חוב.וכפועל יוצ

בחובות הנמדדים על בסיס פרטני.  -ימי פיגור  90חוב מוגדר כחוב לא מבצע (פגום), דהיינו חוב שאינו צובר הכנסות ריבית, לאחר   

  בחובות הנמדדים על בסיס קבוצתי. - ימי פיגור 150חוב מוגדר כחוב לא מבצע (נחות), שאינו צובר הכנסות ריבית לאחר 

ימי פיגור בחובות הנמדדים קבוצתית. בשלב זה  90ימי פיגור בחובות הנמדדים פרטנית ולאחר  60כמו כן, יוגדר חוב כנחות לאחר   

וצתי בהתאמה, יוגדרו ימים לחובות הנמדדים על בסיס פרטני ולחובות הנמדדים על בסיס קב 90-ימים ו 60ין הימים של יכלומר במנ

  החובות כמבצעים כלומר צוברים הכנסות ריבית.

  מצב הפיגור של הלוואות לדיור מנוטר על פי עומק הפיגור של ההלוואה.  

: הנדבך IIמאפייני סיכון האשראי, לרבות סיכון ספציפי בהלוואות לדיור נכללים בדוח דירקטוריון במסגרת פרק ניהול סיכונים, באזל   

  השלישי.

  להלן  יתרת החוב הרשומה לפי איכות האשראי ובחלוקה למגזרי האשראי של הבנק:  

  מאוחד  

  2014בדצמבר  31  

  מגזר האשראי  

  סך הכל  בנקים  ממשלות  פרטיים  לדיור  מסחרי  איכות החובות

 151,550 4,384 307 14,918 96,559 35,382 חובות תקינים 

 1,272  -  - 105 950 217 )1(חובות בעייתיים שאינם פגומים

 781  -  - 73 3 705 חובות פגומים

 153,603 4,384 307 15,084 97,524 36,304 סך הכל

  

  2013בדצמבר  31  

 140,550 )2(3,143 )2(305 13,702 88,989 34,411 חובות תקינים 

 1,537  -  - 115 1,081 341 )1(חובות בעייתיים שאינם פגומים

 1,241  -  - 83 2 1,156 חובות פגומים

 143,328 3,143 305 13,900 90,072 35,908 סך הכל

  

ינן קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור והלוואות לדיור שבגינן לא קיימת סיכון אשראי מאזני נחות או בהשגחה מיוחדת, לרבות בגין הלוואות לדיור שבג )1(
  .ימים או יותר 90הפרשה לפי עומק הפיגור הנמצאות בפיגור של 

 מחדש.סווג  )2(
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  המשך - אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  ,סיכון אשראי -  4ביאור 

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  )1(חובות  ב. 
  נוסף על חובות פגומים  מידע  . 2

  חובות פגומים והפרשה פרטנית  א. 
  מאוחד

 2014בדצמבר  31  

חובות  יתרת  
פגומים בגינם 

קיימת הפרשה 
 )3()2(פרטנית

יתרת הפרשה 
 פרטנית

חובות  יתרת
פגומים בגינם לא 

קיימת הפרשה 
 ) 2(פרטנית

  סך הכל
חובות  יתרת

  )2(פגומים

יתרת קרן חוזית 
של חובות 

  פגומים

  פעילות לווים בישראל

  מסחרי -ציבור 

 321 91 23 13 68 בינוי -בינוי ונדל"ן 

 394 255 5 45 250 פעילויות בנדל"ן -בינוי ונדל"ן 

 94 59 49 6 10 שרותים פיננסיים

 469 291 145 61 146 אחר -מסחרי 

 1,278 696 222 125 474 סך הכל מסחרי

 3 3 - - 3 הלוואות לדיור -אנשים פרטיים 

 82 73 55 8 18 אחר -אנשים פרטיים 

 1,363 772 277 133 495 פעילות בישראל -סך הכל ציבור 

 - - - - - בנקים בישראל

 - - - - - ממשלת ישראל

 1,363 772 277 133 495 סך הכל פעילות בישראל

  פעילות לווים בחוץ לארץ

  מסחרי -ציבור 

 6 5 - - 5 בינוי ונדל"ן

 6 4 - - 4 מסחרי אחר

 12 9 - - 9 סך הכל מסחרי

 3 - - - - אנשים פרטיים

 15 9 - - 9 פעילות בחוץ לארץ -סך הכל ציבור 

 - - - - - בנקים בחוץ לארץ

 - - - - - ממשלות בחוץ לארץ

 15 9 - - 9 סך הכל פעילות בחוץ לארץ

 1,378 781 277 133 504 סך הכל ציבור

 - - - - - סך הכל בנקים

 - - - - - סך הכל ממשלות

 1,378 781 277 133 504 סך הכל

  מזה:

  453 233 88 220 נמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי מזומנים

  425 118 53 307 חובות בארגון מחדש של חובות בעייתיים
  
ולמעט  במסגרת הסכמי מכר חוזר וניירות ערך שנשאלו או נרכשו איגרות חובאשראי לציבור, אשראי לממשלות, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט   )1(

 פיקדונות בבנק ישראל.
 .יתרת חוב רשומה  )2(
  וב בניכוי מחיקה חשבונאית, אם בוצעה.יתרת הח  )3(
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  המשך - סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  -  4ביאור 

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  )1( חובות  ב. 
  מידע נוסף על חובות פגומים   . 2

  המשך - חובות פגומים והפרשה פרטנית  א. 
  מאוחד

  
 2013בדצמבר  31  

בות חו יתרת  
פגומים בגינם 

קיימת הפרשה 
 )3)(2(פרטנית

יתרת הפרשה 
 פרטנית

חובות  יתרת
פגומים בגינם לא 

קיימת הפרשה 
 ) 2(פרטנית

  סך הכל
יתרת חובות 

  )2(פגומים

יתרת קרן חוזית 
של חובות 

  פגומים

  פעילות לווים בישראל

  מסחרי -ציבור 

 )4(676 243  )4(29 25 214 בינוי -בינוי ונדל"ן 

 )4(381 364 )4(362 1 2 פעילויות בנדל"ן -בינוי ונדל"ן 

 211 165 12 36 153 שרותים פיננסיים

 646 350 152 69 198 אחר -מסחרי 

 1,914 1,122 555 131 567 סך הכל מסחרי

 2 2  - 2 2 הלוואות לדיור -אנשים פרטיים 

 96 82 59 11 23 אחר -אנשים פרטיים 

 2,012 1,206 614 144 592 פעילות בישראל -סך הכל ציבור 

  -  -  -  -  - בנקים בישראל

  -  -  -  -  - ממשלת ישראל

 2,012 1,206 614 144 592 סך הכל פעילות בישראל

  פעילות לווים בחוץ לארץ

  מסחרי -ציבור 

 100 32  -  - 32 בינוי ונדל"ן

 5 2  -  - 2 מסחרי אחר

 105 34  -  - 34 יסך הכל מסחר

 3 1  -  - 1 אנשים פרטיים

 108 35  -  - 35 פעילות בחוץ לארץ -סך הכל ציבור 

 4  -  -  -  - בנקים בחוץ לארץ

  -  -  -  -  - ממשלות בחוץ לארץ

 112 35  -  - 35 סך הכל פעילות בחוץ לארץ

 2,120 1,241 614 144 627 סך הכל ציבור

 4  -  -  -  - סך הכל בנקים

  -  -  -  -  - סך הכל ממשלות

 2,124 1,241 614 144 627 סך הכל

  מזה:

  698 186 138 512 נמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי מזומנים

  718 486 19 232 חובות בארגון מחדש של חובות בעייתיים
  
ולמעט  וניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר איגרות חובעט אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, למ  )1(

 פיקדונות בבנק ישראל.
 .יתרת חוב רשומה  )2(
  יתרת החוב בניכוי מחיקה חשבונאית, אם בוצעה.  )3(
  סווג מחדש.  )4(
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  המשך - אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  ,סיכון אשראי -  4ביאור 
  ליוני שקלים חדשים)סכומים מדווחים (במי

  

  

  )1(חובות  ב. 
  מידע נוסף על חובות פגומים  . 2

  יתרה ממוצעת והכנסות ריבית  ב. 
  מאוחד

  2013בדצמבר  201431בדצמבר31 

 

 יתרה
של  ממוצעת

)2(חובות פגומים

 הכנסות
ריבית 

)3(שנרשמו

  מזה:
נרשמו על 
 בסיס מזומן

  יתרה 
של  ממוצעת

  )2(חובות פגומים

   הכנסות
יבית ר

  )3(שנרשמו

  מזה: 
נרשמו על 
  בסיס מזומן

 פעילות לווים בישראל
 מסחרי-ציבור

 17 19 )6(296 20 20 149 בינוי -בינוי ונדל"ן 
 2 2 )6(389 5 5 337 פעילויות בנדל"ן -בינוי ונדל"ן 

 1 1 233 1 1 110 שרותים פיננסיים
 13 14 407 15 16 330 אחר-מסחרי
 33 36 1,325 41 42 926 כל מסחריסך ה

  -  - 3  -  - 2הלוואות לדיור -אנשים פרטיים 
 5 6 83 3 4 78 אחר -אנשים פרטיים 
 38 42 1,411 44 46 1,006פעילות בישראל -סך הכל ציבור 
  -  -  -  -  -  - בנקים בישראל
  -  -  -  -  -  - ממשלת ישראל

 38 42 1,411 44 46 1,006 סך הכל פעילות בישראל
 פעילות לווים בחוץ לארץ

 מסחרי-ציבור
  -  - 34  -  - 16 בינוי ונדל"ן
  -  - 3  -  - 3 מסחרי אחר

  -  - 37  -  - 19 סך הכל מסחרי
  -  - 2  -  - 1 אנשים פרטיים
  -  - 39  -  - 20פעילות בחוץ לארץ -סך הכל ציבור 

  -  - 3  -  -  - ץבנקים בחוץ לאר
  -  -  -  -  -  - ממשלות בחוץ לארץ

  -  - 42  -  - 20 סך הכל פעילות בחוץ לארץ
 38 42 1,450 44 46 1,026 סך הכל ציבור
  -  - 3  -  -  - סך הכל בנקים

  -  -  -  -  -  - סך הכל ממשלות
 38 42 1,453 44 46 1,026 )4(סך הכל

  

 )5(2012בדצמבר  31  

 1,562 יתרת חוב רשומה ממוצעת של אשראי לציבור פגום בתקופת הדיווח
 126 )7(סך הכנסות ריבית שנרשמו בתקופת הדיווח בגין אשראי זה בפרק הזמן בו סווג כפגום

  סך הכנסות ריבית שהיו נרשמות בתקופת הדיווח אילו היה אשראי זה צובר ריבית 
 78 לפי תנאיו המקוריים

 120 ות ריבית שנרשמו לפי השיטה החשבונאית של בסיס מזומןמזה: הכנס )7(
  

  
ולמעט אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט איגרות חוב וניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר   )1(

 פיקדונות בבנק ישראל.
  ים בתקופת הדיווח.של חובות פגומ יתרת חוב רשומה ממוצעת  )2(
  הכנסות ריבית שנרשמו בתקופת הדיווח בגין היתרה הממוצעת של החובות בפיגורים, בפרק הזמן בו החובות סווגו כפגומים.  )3(
 97 – 2013ר בדצמב 31(ליום  מיליוני שקלים חדשים 91בית לפי התנאים המקוריים היו נרשמות הכנסות ריבית בסך אילו החובות הפגומים היו צוברים רי  )4(

  מיליוני שקלים חדשים).
  .2012מספרי השוואה לפי המתכונת שנכללה בנספח להוראות המעבר לשנת  , ניתן לכלול2013בנובמבר  25מיום  2013בהתאם לטיוטת הוראות המעבר לשנת   )5(
  סווג מחדש.  )6(
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  המשך - אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  ,סיכון אשראי -  4ביאור 
  מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)סכומים 

  

  

  )1( חובות  ב.
  מידע נוסף על חובות פגומים  . 2
  חובות בעייתיים בארגון מחדש  ג.

  מאוחד

 2014בדצמבר  31  

 יתרת חוב רשומה  

  

 שאינו צובר 

 הכנסות ריבית

בפיגור של  )2(צובר

  ימים או יותר 90

  בפיגור )2(צובר

ימים עד  30של 

 ימים 89

לא  )2(צובר

 )3(סך הכל יגורבפ

 פעילות לווים בישראל
 מסחרי -ציבור 

 34  -  -  - 34 בינוי -בינוי ונדל"ן 

 254  - 1  - 253 פעילויות בנדל"ן -בינוי ונדל"ן 

 7 2  -  - 5 שרותים פיננסיים

 67 18  -  - 49 אחר -מסחרי 

 362 20 1  - 341 סך הכל מסחרי

  -  -  -  -  - לדיור הלוואות -אנשים פרטיים 

 58 31 1  - 26 אחר -אנשים פרטיים 

 420 51 2  - 367 פעילות בישראל -סך הכל ציבור 

  -  -  -  -  - בנקים בישראל

  -  -  -  -  - ממשלת ישראל

 420 51 2  - 367 סך הכל פעילות בישראל

 פעילות לווים בחוץ לארץ 
 מסחרי -ציבור 
 5 2  -  - 3 דל"ןבינוי ונ

  -  -  -  -  - מסחרי אחר

 5 2  -  - 3 סך הכל מסחרי

  -  -  -  -  - אנשים פרטיים

 5 2  -  - 3 פעילות בחוץ לארץ -סך הכל ציבור 

  -  -  -  -  - בנקים בחוץ לארץ

  -  -  -  -  - ממשלות בחוץ לארץ

 5 2  -  - 3 סך הכל פעילות בחוץ לארץ

 425 53 2  - 370 ורסך הכל ציב

  -  -  -  -  - סך הכל בנקים

  -  -  -  -  - סך הכל ממשלות

 425 53 2  - 370 סך הכל

  

ולמעט  וניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר איגרות חובאשראי לציבור, אשראי לממשלות, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט   )1(
 אל.פיקדונות בבנק ישר

 .צובר הכנסות ריבית  )2(
  .נכלל בחובות פגומים  )3(
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  המשך - סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  -  4ביאור 
  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  )1( חובות  ב. 

  מידע נוסף על חובות פגומים  . 2
  המשך - חובות בעייתיים בארגון מחדש  ג. 

  מאוחד

 2013בדצמבר  31  

 יתרת חוב רשומה  

  
 שאינו צובר 

 הכנסות ריבית
בפיגור של  )2(צובר

  ימים או יותר 90

  בפיגור )2(צובר
ימים עד  30של 
 ימים 89

לא  )2( צובר
 )3(סך הכל בפיגור

 פעילות לווים בישראל
 מסחרי -ציבור 

 201 39  -  - )4(162 בינוי -בינוי ונדל"ן 

 356  - 1  - )4(355 יות בנדל"ןפעילו -בינוי ונדל"ן 

 9 1  -  - 8 שרותים פיננסיים

 83 26  -  - 57 אחר -מסחרי 

 649 66 1  - 582 סך הכל מסחרי

  -  -  -  -  - הלוואות לדיור -אנשים פרטיים 

 63 35 1  - 27 אחר -אנשים פרטיים 

 712 101 2  - 609 פעילות בישראל -סך הכל ציבור 

  -  -  -  -  - בנקים בישראל

  -  -  -  -  - ממשלת ישראל

 712 101 2  - 609 סך הכל פעילות בישראל

 פעילות לווים בחוץ לארץ 
 מסחרי -ציבור 

 5 2  -  - 3 בינוי ונדל"ן

  -  -  -  -  - מסחרי אחר

 5 2  -  - 3 סך הכל מסחרי

 1  -  -  - 1 אנשים פרטיים

 6 2  -  - 4 ילות בחוץ לארץפע -סך הכל ציבור 

  -  -  -  -  - בנקים בחוץ לארץ

  -  -  -  -  - ממשלות בחוץ לארץ

 6 2  -  - 4 סך הכל פעילות בחוץ לארץ

 718 103 2  - 613 סך הכל ציבור

  -  -  -  -  - סך הכל בנקים

  -  -  -  -  - סך הכל ממשלות

 718 103 2  - 613 סך הכל

  
ולמעט  זרוניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חו איגרות חובלציבור, אשראי לממשלות, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אשראי   )1(

 פיקדונות בבנק ישראל.
 .צובר הכנסות ריבית  )2(
  .נכלל בחובות פגומים  )3(
  סווג מחדש.  )4(

מתן אשראי נוסף לחייבים שלגביהם בוצע ארגון מחדש של חוב בעייתי, במסגרתו , לא קיימות בבנק התחייבויות ל2014בדצמבר  31ליום 

  בוצעו שינויים בתנאי האשראי.
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  המשך - סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  -  4ביאור 
  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  )1( חובות  ב. 
  מידע נוסף על חובות פגומים  . 2
  המשך -עייתיים בארגון מחדש  חובות ב  ג.

  מאוחד

  )2(ארגונים חדשים שבוצעו  
  2013בדצמבר  31  2014בדצמבר  31  

  מס' חוזים  

יתרת חוב 
רשומה לפני 
 ארגון מחדש

יתרת חוב 
רשומה לאחר 
  מס' חוזים ארגון מחדש

יתרת חוב 
רשומה לפני 
 ארגון מחדש

יתרת חוב 
רשומה לאחר 
 ארגון מחדש

 לפעילות לווים בישרא
 מסחרי -ציבור 

 6 6 8 1 2 12 בינוי -בינוי ונדל"ן 

  -  - 1  -  - 4 פעילויות בנדל"ן -בינוי ונדל"ן 

 1 1 2  -  - 5 שרותים פיננסיים

 54 57 90 56 58 109 אחר –מסחרי 

 61 64 101 57 60 130 סך הכל מסחרי

  -  -  -  -  -  - הלוואות לדיור -אנשים פרטיים 

 32 36 816 33 39 882 אחר -אנשים פרטיים 

 93 100 917 90 99 1,012 פעילות בישראל -סך הכל ציבור 

  -  -  -  -  -  - בנקים בישראל

  -  -  -  -  -  - ממשלת ישראל

 93 100 917 90 99 1,012 סך הכל פעילות בישראל

 פעילות לווים בחוץ לארץ 
 מסחרי -ציבור 

  -  -  -  -  -  - ינוי ונדל"ןב

  -  -  -  -  -  - מסחרי אחר

  -  -  -  -  -  - סך הכל מסחרי

  -  - 3  -  -  - אנשים פרטיים

  -  - 3  -  -  - פעילות בחוץ לארץ -סך הכל ציבור 

  -  -  -  -  -  - בנקים בחוץ לארץ

  -  -  -  -  -  - ממשלות בחוץ לארץ

  -  - 3  -  -  - ת בחוץ לארץסך הכל פעילו

 93 100 920 90 99 1,012 סך הכל ציבור

  -  -  -  -  -  - סך הכל בנקים

  -  -  -  -  -  - סך הכל ממשלות

 93 100 920 90 99 1,012 סך הכל

  
ו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר ולמעט וניירות ערך שנשאל איגרות חובאשראי לציבור, אשראי לממשלות, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט  )1(

  פיקדונות בבנק ישראל.
 נכלל בחובות פגומים. )2(
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  המשך - סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  -  4ביאור 
  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  )1( חובות  ב. 
  מידע נוסף על חובות פגומים  . 2

  המשך -דש  חובות בעייתיים בארגון מח  ג. 
  מאוחד

  
  )2(ארגונים מחדש שבוצעו וכשלו

    2013בדצמבר  31    2014בדצמבר  31  
  יתרת חוב רשומה  
 יתרת חוב רשומה   מס' חוזים  יתרת חוב רשומה  מס' חוזים  

 פעילות לווים בישראל
 מסחרי -ציבור 

 - 3-1 בינוי -בינוי ונדל"ן 

 - --- ל"ןפעילויות בנד -בינוי ונדל"ן 

 1 1-4 שרותים פיננסיים

 12 32312 אחר -מסחרי 

 13 36317 סך הכל מסחרי

 - --- הלוואות לדיור -אנשים פרטיים 

 3 1175109 אחר -אנשים פרטיים 

 16 1538126 פעילות בישראל -סך הכל ציבור 

 - --- בנקים בישראל

 - --- ממשלת ישראל

 16 1538126 סך הכל פעילות בישראל

 פעילות לווים בחוץ לארץ 
 מסחרי -ציבור 

 - --- בינוי ונדל"ן

 - --- מסחרי אחר

 - --- סך הכל מסחרי

 - --- אנשים פרטיים

 - --- פעילות בחוץ לארץ -סך הכל ציבור 

 - --- בנקים בחוץ לארץ

 - --- ממשלות בחוץ לארץ

 - --- סך הכל פעילות בחוץ לארץ

 16 1538126 סך הכל ציבור

 - --- סך הכל בנקים

 - --- סך הכל ממשלות

 16 1538126 סך הכל

  
שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר ולמעט  יירות ערךונ איגרות חובאשראי לציבור, אשראי לממשלות, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט   )1(

  בבנק ישראל. פיקדונות
החודשים שקדמו למועד  12וב בעייתי במהלך ימים או יותר, אשר אורגנו מחדש בארגון מחדש של ח 30חובות שהפכו בתקופת הדיווח לחובות בפיגור של   )2(

 שבו הם הפכו לחובות בפיגור.
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  המשך - ראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי סיכון אש -  4ביאור 
  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  חובות  ב. 
  מידע נוסף על הלוואות לדיור  . 3

  :, סוג החזר וסוג הריבית)1((LTV)לפי שיעור המימון  יתרות להלן התפלגות ה  
  מאוחד

  2014בדצמבר  31  

  יתרת הלוואות לדיור  

  סיכון אשראי 

  מאזני חוץ

  סך הכל    
  מזה: 

 בולט / בלון

  מזה: 

 סך הכל ריבית משתנה

 4,411 39,611 1,806 54,449 60%עד  שיעבוד ראשון: שיעור המימון

 2,175 32,461 595 42,981 60%מעל 

 1,651 79 3 94  שיעבוד משני או ללא שיעבוד

 8,237 72,151 2,404 97,524   סך הכל

  

  

  

  2013בדצמבר  31  

 2,664 48,0701,36236,502 60%עד  עבוד ראשון: שיעור המימוןשי

 1,396 41,90750432,723 60%מעל 

 1,511 95375  שיעבוד משני או ללא שיעבוד

 5,571 90,0721,86969,300   סך הכל

  
 .עת העמדת המסגרתהיחס בין המסגרת המאושרת בעת העמדת המסגרת לבין שווי הנכס, כפי שאושר על ידי הבנק ב  )1(
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  המשך - סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  -  4ביאור 
  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  תרות אשראי לציבור וסיכון אשראי בסעיפים חוץ מאזניים לפי גודל סיכון האשראי של הלווהי  ג.
  מאוחד

  2014בדצמבר  31  

  תקרת אשראי וסיכון אשראי 

  )2(אשראי  ) 1(מספר לווים  (באלפי שקלים חדשים)

  סיכון אשראי

  )3(חוץ מאזני

 281 246 193,580 10 עד  

 612 491 74,747 20 עד  10 מעל

 1,788 1,508 112,434 40 עד  20 מעל

 3,585 4,139 133,624 80 עד  40 מעל

 3,057 7,571 96,320 150 עד  80 מעל

 2,099 14,356 76,683 300 עד  150 מעל

 2,611 28,649 70,163 600 עד  300 מעל

 4,828 40,707 54,787 1,200 עד  600 מעל

 2,211 14,903 11,563 2,000 עד  1,200 מעל

 1,389 7,609 3,336 4,000 עד  2,000 מעל

 1,455 4,079 1,030 8,000 עד  4,000 מעל

 2,341 5,178 609 20,000 עד  8,000 מעל

 2,316 3,680 208 40,000 עד  20,000 מעל

 12,521 9,746 270 200,000 עד  40,000 מעל

 5,333 4,601 35 400,000 עד  200,000 מעל

 9,412 1,449 17 775,000 עד  400,000 מעל

 55,839 148,912 829,406    סך הכל

  

  .החוץ מאזני סיכון האשראימספר הלווים לפי סך כל האשראי ו  )1(

  זני מוצגים לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי ולפני השפעת בטחונות המותרים לניכוי לצורך חבות של לווה ושל קבוצת לווים.האשראי וסיכון האשראי החוץ מא  )2(

  .313. הנתונים הינם לפי הגדרת חבות בהוראה החבות של הלווה מגבלתסיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך   )3(
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  המשך - ראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי סיכון אש -  4ביאור 
  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  המשך - תרות אשראי לציבור וסיכון אשראי בסעיפים חוץ מאזניים לפי גודל סיכון האשראי של הלווהי  ג.
  המשך  -מאוחד 

  2013בדצמבר  31  

  תקרת אשראי וסיכון אשראי 

  )2(אשראי  ) 1(פר לוויםמס  (באלפי שקלים חדשים)

  סיכון אשראי

  )3(חוץ מאזני

 256 247 189,377 10 עד  

 560 490 72,472 20 עד  10 מעל

 1,676 1,526 111,308 40 עד  20 מעל

 3,398 4,195 133,906 80 עד  40 מעל

 2,771 7,393 93,678 150 עד  80 מעל

 1,619 13,473 71,273 300 עד  150 מעל

 1,807 26,832 65,883 600 עד  300 מעל

 3,306 36,078 47,075 1,200 עד  600 מעל

 1,722 12,928 9,304 2,000 עד  1,200 מעל

 1,118 7,259 3,097 4,000 עד  2,000 מעל

 1,197 4,181 1,003 8,000 עד  4,000 מעל

 1,696 4,550 506 20,000 עד  8,000 מעל

 2,329 3,698 221 40,000 עד  20,000 מעל

 10,419 10,134 259 200,000 עד  40,000 מעל

 7,497 4,380 41 400,000 עד  200,000 מעל

 7,958 2,516 20 650,460 עד  400,000 מעל

 49,329 139,880 799,423    סך הכל

  

  .החוץ מאזני סיכון האשראימספר הלווים לפי סך כל האשראי ו  )1(

  ההפרשה להפסדי אשראי ולפני השפעת בטחונות המותרים לניכוי לצורך חבות של לווה ושל קבוצת לווים.האשראי וסיכון האשראי החוץ מאזני מוצגים לפני השפעת   )2(

  .313. הנתונים הינם לפי הגדרת חבות בהוראה החבות של הלווה מגבלתסיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך   )3(

  

  

  מכירות ורכישות של חובות   ד.
  

  2014  2013  

 סך הכל אחר לדיור מסחרי  סך הכל  אחר  לדיור  מסחרי  

 - - - - 103 103 - -  הלוואות שנרכשו
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   ותאשראי לממשל -  5ביאור 
  בדצמבר 31ליום 

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  הבנק  מאוחד  

  2014  2013  2014  2013  

 1 - 1 - אשראי לממשלת ישראל

 304 307 304 307 אשראי לממשלות זרות

 305 307 305 307 סך כל האשראי לממשלות
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  טים על חברות אלו השקעות בחברות מוחזקות ופר -  6 ביאור
  בדצמבר 31ליום 

  (במיליוני שקלים חדשים)סכומים מדווחים 

  

  

  המאוחד   א.

  2014  2013  

  

  חברות 

  כלולות

  חברות 

  סך הכל   )1(מאוחדות

  חברות 

   כלולות

  חברות

  סך הכל   )1(מאוחדות

 25 - 25 17 - 17  השקעות במניות לפי שיטת השווי המאזני

 35 - 35 35 - 35  הון כתבי התחייבות נדחים ושטרי

 60 - 60 52 - 52  סך כל ההשקעות

  -   -   מזה:

 )19( - )19( )14( - )14(  הפסדים שנצברו ממועד הרכישה

   -     -    :סעיפים שנצברו בהון העצמי ממועד הרכישה

 )3( - )3( 1 - 1  התאמות מתרגום דוחות כספיים

        פרטים בדבר מוניטין:

 140 140 - 140 140 -  הסכום המקורי

 87 87 - 87 87 -  יתרה
       

  
 ".נכסים בלתי מוחשיים ומוניטיןיתרות מוניטין בגין חברות מאוחדות נכללות במאזן הבנק בסעיף "  )1(
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  המשך - השקעות בחברות מוחזקות ופרטים על חברות אלו  -  6ביאור 
  בדצמבר 31ליום 

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  בנקה .ב

  2014  2013  

  

  חברות 

  כלולות

  חברות 

  סך הכל   )1(מאוחדות

  חברות 

   כלולות

  חברות

  סך הכל   )1(מאוחדות

 1,822 1,797 25 1,950 1,933 17  השקעות במניות לפי שיטת השווי המאזני

 544 509 35 566 531 35  כתבי התחייבות נדחים ושטרי הון

 2,366 2,306 60 2,516 2,464 52  סך כל ההשקעות

        מזה:

 923 942 )19( 1,059 1,073 )14(  רווחים (הפסדים) שנצברו ממועד הרכישה

        סעיפים שנצברו בהון העצמי ממועד הרכישה:

 )3( - )3( 1 - 1  התאמות מתרגום דוחות כספיים

  התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה 

 )2( )2( - )1( )1( -  לפי שווי הוגן נטו
       
  

  חלק התאגיד הבנקאי ברווחים (הפסדים) של חברות מוחזקות:

  בנק  מאוחד  

  2014  2013  2012  2014  2013  2012  

  חלקו של התאגיד הבנקאי ברווחים (הפסדים) 

  195  173  196 - )4( 5  השפעת המס לפנישל חברות מוחזקות 

חלקו של התאגיד הבנקאי ברווחים (הפסדים) של חברות 

 142 118 144 - )4( 5  )2(לאחר השפעת המס  מוחזקות
       

  

  יתרות מוניטין בגין חברות מאוחדות נכללות במאזן הבנק בסעיף "השקעות בחברות מוחזקות".  )1(

 אין הפסדים מירידת ערך של חברות מוחזקות.  )2(
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  המשך - השקעות בחברות מוחזקות ופרטים על חברות אלו  -  6ביאור 
  במיליוני שקלים חדשים)סכומים מדווחים (

  

  

  

  

  פרטים על החברה  

  חלק בהון המקנה 

    חלק בזכויות ההצבעה  זכויות לקבלת רווחים

                 

  בדצמבר 31יום ל             

    2014  2013  2014  2013    

              )2(פרטים על חברות מוחזקות עיקריות  .ג

              )  חברות מאוחדות1

   50% 50% 50% 50%  בנק  )3(ה בע"מבנק יהב לעובדי המדינ

   100% 100% 100% 100%  סוכנות ביטוח  ) בע"מ 1989טפחות סוכנות לביטוח (

   100% 100% 100% 100%  חברה להחזקות בינלאומיות  )4(מזרחי חברה להחזקות בינלאומיות בע"מ (ב.ו.הולנד)

   100% 100% 100% 100%  תיקי ניירות ערךניהול  אתגר חברה לניהול תיקי השקעות מקבוצת מזרחי טפחות בע"מ 

   100% 100% 100% 100%  חברה להנפקות  מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ

   100% 100% 100% 100%  חברה לנאמנות   מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ

              

              )  חברות כלולות2

   20% 20%  )8(20%  )8(20%  מקרקעין לבנייה  פסגות) -פסגות ירושלים בע"מ (להלן

   19.99% 19.99% 19.99% 19.99%  חברה לחיתום  רוסאריו קפיטל בע"מ (להלן רוסאריו)

    -  - 20% 20%  מתן אשראי  מוסטאנג מזנין שותפות מוגבלת קרן

   - - 20% 20%  מתן אשראי  קרן פלנוס טכנולוגיות

              

  זרחי של מ )  חברה מאוחדת עיקרית של חברה שאוחדה3

              להחזקות בינלאומיות בע"מ (ב.ו.הולנד)

   100% 100% 100% 100%  בנק מסחרי  )6(יונייטד מזרחי בנק (שוויץ) לימיטד
        

  

  

  כולל שטרי הון.  ) 1(
ושנכסיהן,  רותים לבנקשישמשים את הבנק, או חברות המספקות  ברשימה הנ"ל לא נכללו חברות בבעלות ובשליטה מלאה שהן חברות נכסים המ  ) 2(

 התחייבויותיהן ותוצאות פעילותן נכללים בדוח הכספי של הבנק.
 ."מוחזקותובמאזן הבנק בסעיף "השקעות בחברות  תרת המוניטין בגין רכישת בנק יהב נכללת במאזן המאוחד בסעיף "נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין"י  ) 3(
 ).3חברה מאוחדת של החברה, ראה סעיף ג. החברה הינה חברה הרשומה בהולנד, באשר ל  ) 4(
מיליון שקלים  16- כ של  הפסד 2013( 2014בשנת מיליון שקלים חדשים  14- של השקל ביחס לשער החליפין של מטבעות חוץ בסך של כ תיסוףעקב  רווחכולל   ) 5(

 ).חדשים
בדוחות הבנק כשלוחה שמטבע הפעילות שלה זהה למטבע הפעילות מוצגת ה . ההשקעיונייטד מזרחי בנק (שוויץ) לימיטד הינו בנק מסחרי הרשום בשוויץ  )6(

 של הבנק.
מיליון  10- כשל  הפסד 2013( 2014בשנת מיליון שקלים חדשים  2-של השקל ביחס לשער החליפין של הפרנק השוויצרי בסך של כ תיסוףעקב  רווחכולל   ) 7(

 שקלים חדשים).
  .27%הוא  הפסדיםשיעור ההשתתפות במקרה של     )8(
  .לרבות, יתרת מוניטין הכלולה במאזן המאוחד בסעיף "נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין"  )9(
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   השקעה במניות

  )3(יתרת מוניטין  )9(לפי שווי מאזני

  הוניותהשקעות 

  )1(אחרות

תרומה לרווח הנקי (הפסד) 

  המיוחס לבעלי מניות 

  דיבידנד שנרשם התאגיד הבנקאי

  סעיפים אחרים 

 נצברו בהוןש

  בדצמבר 31ליום   

  סתיימה הלשנה ש

  בדצמבר    31ליום   בדצמבר 31ביום 

  2014  2013  2014  2013  2014  2013  2014  2013  2014  2013  2014  2013  

                          

                          

  582 552 69 69 531 509 31 44 - - )1( )2( 

  748 676 - - - - 72 78 - - - - 

  325 308 - - - - 17)5( )15()5( - - - - 

  26 25 - - - - 1 1 - - - - 

  42 41 - - - - 1 2 - - - - 

  33 24 - - - - 9 7 - - - - 

              

              

  )16( )16( - - 35 35 - - - - - - 

  2 2 - - - - 1 1 )1( - - - 

  25 33 - - - - 4 )9( - - 3 )3( 

  6 6 - - - - - 5 - - 1 - 

              

  

  
            

  224 218 - - - - 6)7( )9()7( - - - - 
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  המשך - השקעות בחברות מוחזקות ופרטים על חברות אלו  -  6ביאור 
  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  )2()1(יתרת מוניטין בגין חברות מאוחדות במאוחד ובבנק:  .ד

  2014בדצמבר  31  

  יתרה מופחתת  הפחתה נצברת  עלות  

 87 53 140  המאוחד
  

 87 53 140  הבנק
  

  
  
מיליוני  14- מסתכמת בכ 2014בדצמבר  31רת המוניטין כוללת גם מוניטין בגין רכישת טפחות בנק משכנתאות לישראל בע"מ שיתרתו המופחתת ליום ית  ) 1(

 ), ובגין רכישת בנק אדנים למשכנתאות בע"מ שיתרתו המופחתת2012בדצמבר  31וביום   2013בדצמבר  31שקלים חדשים (בדומה ליתרתו המופחתת ביום 

  ).2012בדצמבר  31וביום   2013בדצמבר  31מיליוני שקלים חדשים (בדומה ליתרתו המופחתת ביום  4- מסתכמת בכ 2014בדצמבר  31ליום 

 זקות".יתרות מוניטין בגין חברות מאוחדות נכללות במאזן המאוחד בסעיף "נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין" ובמאזן הבנק בסעיף "השקעות בחברות מוח  ) 2(
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  בניינים וציוד -  7 ביאור
  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  הבנק  מאוחד  

  

בניינים 
ומקרקעין 

(לרבות 
התקנות 

ושיפורים 
 במושכר)

  ציוד, 
  ריהוט 

 וכלי רכב
עלויות 
 סך הכל תוכנה

בניינים 
ומקרקעין 

(לרבות 
התקנות 

ושיפורים 
 במושכר)

  ציוד, 
  ריהוט 

 וכלי רכב
עלויות 
 הכל סך תוכנה

          ההרכב  א.

  18.3% 12.2% 3.0%  18.1% 13.8% 4.0% 2014בדצמבר  31שיעור פחת ממוצע ליום 

  17.1% 12.9% 3.8%  17.3% 13.2% 4.1% 2013בדצמבר  31שיעור פחת ממוצע ליום 

          עלות הנכסים

 3,268 1,228 757 1,283 3,666 1,252 934 1,480  2012בדצמבר  31

 208 120 58 30 241 131 66 44 ותתוספ

 )20( )18( )1( )1( )20( )18( )1( )1( גריעות

 3,456 1,330 814 1,312 3,887 1,365 999 1,523   2013בדצמבר  31

 254 124 66 64 308 167 72 69 תוספות

 )37( - )6( )31( )38( - )7( )31( גריעות

 3,673 1,454 874 1,345 4,157 1,532 1,064 1,561   2014בדצמבר  31-עלות נכסים ל

          פחת

 1,763 768 526 469 2,008 784 674 550  2012בדצמבר  31-נצבר ל

 215 129 52 34 243 136 59 48  פחת

 )20( )18( )1( )1( )20( )18( )1( )1(  גריעות

 1,958 879 577 502 2,231 902 732 597  2013בדצמבר  31-נצבר ל

 220 142 53 25 246 147 62 37  פחת

 )21( - )4( )17( )22( - )5( )17(  גריעות

 2,157 1,021 626 510 2,455 1,049 789 617  2014בדצמבר  31-פחת נצבר ל

          יתרה להפחתה

 1,516 433 248 835 1,702 483 275 944  )1(2014בדצמבר  31-ל

 1,498 451 237 810 1,656 463 267 926  )1(2013בדצמבר  31-ל

 1,505 460 231 814 1,658 468 260 930  )1(2012בדצמבר  31-ל
             
  
מיליוני  327- ומיליוני שקלים חדשים במאוחד  337- של עלויות פיתוח עצמי של תוכנות מחשב שהוונו, בסך של כ 2014בדצמבר  31כולל עלות מופחתת ליום   ) 1(

 ).מיליוני שקלים חדשים בבנק ובמאוחד 360 -  2012בדצמבר  31- ול ני שקלים חדשים בבנק ובמאוחדמיליו 343 -  2013בדצמבר  31(שקלים חדשים בבנק 
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  המשך -  בניינים וציוד -  7ביאור 
  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  הבנק  מאוחד    

  בדצמבר 31  בדצמבר 31    

    2014  2013  2014  2013  

            פחתה):(יתרה לה נכסים שאינם בשימוש הקבוצה  ב.

 25 48 25 48   שאינם מיועדים למכירה

 25 48 25 48   מושכרים לאחרים -מזה 

 - 5 - 5   )1(מיועדים למכירה
      

  

 מיליוני 12 - 2013בדצמבר  31מיליוני שקלים חדשים (ליום  7בסך של  2014בדצמבר  31בנוסף, קיימים נכסים בשימוש הקבוצה המיועדים למכירה ליום   ) 1(

  שקלים חדשים).

  

  הבנק  מאוחד  מועדי סיום  

  בדצמבר 31  בדצמבר 31  תקופת החכירה  

  2013  2014  2013  2014  (בשנים)  

            (יתרה להפחתה) ג.  זכויות חכירה בבניינים

 76 73 76 73 4-58  חכירה מהוונת

 27 28 27 28 0-9  חכירה בלתי מהוונת
      

  

  לא הוכרו ולא בוטלו הפסדים מירידת ערך בגין בניינים וציוד. 2013בדצמבר  31- ו 2014ר בדצמב 31לשנים שהסתיימו ביום   ד.

  

שקלים  מיליוני 328-סעיף זה כולל, בין היתר, התקנות, זכויות במושכר ותשלומים על חשבון. חלק מהבניינים וזכויות החכירה בסך כ  ה.

מיליוני  270-ושקלים חדשים במאוחד  מיליוני 297-כ 2013 בדצמבר 31(ליום  בבנק יוני שקלים חדשיםמיל 303-וחדשים במאוחד 

טרם נרשמו בלשכת רישום המקרקעין על שם הבנק או החברות המאוחדות שלו. מרביתם של נכסים אלו אשר ) בבנק שקלים חדשים

  מצויים בהליכי רישום.

  

 – 2013בדצמבר  31מיליוני שקלים חדשים ( 6יפוצים בסך לקבוצת הבנק קיימת התחייבות לרכישת בניינים וש 2014בדצמבר  31ליום   ו.

  מיליוני שקלים חדשים). 10
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  נכסים אחרים  -  8 ביאור
  בדצמבר 31ליום 

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  
  

  הבנק  מאוחד  

  בדצמבר 31  בדצמבר 31  

  2014  2013  2014  2013  

 807 767 856 819  )1(נטומיסים נדחים לקבל, 

 94 166 118 215  עודף מקדמות ששולמו למס הכנסה על העתודות השוטפות

 51 43 99 105  הכנסות לקבל

 1,112 914 1,131 942  חייבים אחרים ויתרות חובה

 2,064 1,890 2,204 2,081  סך כל הנכסים האחרים

  28ראה ביאור   )1(
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  פיקדונות הציבור  -  9 ביאור
  בדצמבר 31ליום 

  (במיליוני שקלים חדשים)סכומים מדווחים 

  
  

  א. סוגי פיקדונות לפי מקום הגיוס ולפי סוג המפקיד

  הבנק  מאוחד  

  2014  2013  2014  2013  

 בישראל 
 לפי דרישה 

 )2(11,431 17,176 )2(15,411 22,540 אינם נושאי ריבית        

 )2(4,049 4,690 )2(4,804 5,933 נושאים ריבית        

 15,480 21,866 20,215 28,473 לפי דרישהסך הכל 

 118,861 126,403 117,140 119,751 לזמן קצוב

 134,341 148,269 137,355 148,224 )1(סך הכל פיקדונות בישראל

 מחוץ לישראל 
 לפי דרישה 

 654 682 654 682 אינם נושאי ריבית        

 - 6 - 6 נושאים ריבית        

 654 688 654 688 הכל לפי דרישהסך 

 2,761 2,877 3,235 3,467 לזמן קצוב

 3,415 3,565 3,889 4,155 סך הכל פיקדונות מחוץ לישראל

 137,756 151,834 141,244 152,379 סך כל פיקדונות הציבור

         ) מזה:1(

 49,708 53,276 70,70765,819 פיקדונות של אנשים פרטיים

 41,914 44,010 44,01041,918 ונות של גופים מוסדייםפיקד

 42,719 50,983 33,50729,618 פיקדונות של תאגידים ואחרים

  

  ב. פיקדונות הציבור לפי גודל על בסיס מאוחד

 2014  2013)2(  

 תקרת הפיקדון
 48,678 50,887 1עד 

 25,226 31,119 10עד  1מעל 

 14,810 15,522 100עד  10מעל 

 13,507 15,511 500עד  100מעל 

 39,023 39,340 500מעל 

 141,244 152,379 סך הכל

  
  ) סווג מחדש.2(
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  פיקדונות מבנקים  -  10 ביאור
  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  הבנק  מאוחד  

  בדצמבר 31  בדצמבר 31  

  2014  2013  2014  2013  

 בישראל
 בנקים מסחריים:

 288 79 271 75 ונות לפי דרישהפיקד

 7,208 8,083 1,351 1,001 פיקדונות לזמן קצוב

 358 168 358 168 קיבולים
    

 מחוץ לישראל
 בנקים מסחריים:

 59 - 59 2 פיקדונות לפי דרישה

 2 3 2 12 פיקדונות לזמן קצוב

 7,915 8,333 2,041 1,258 סך כל הפיקדונות מבנקים
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  איגרות חוב וכתבי התחייבויות נדחים  -  11 ביאור
  בדצמבר 31ליום 

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  

משך חיים 

 )1(ממוצע בשנים

  שיעור 

 )2(תשואה פנימי

  הבנק  מאוחד

2014  2013  2014  2013  

איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים שאינם ניתנים 
       להמרה למניות:

 בע ישראלי לא צמודבמט
 - - 2,146 2,376 3.06% 3.01 איגרות חוב 

 במטבע ישראלי צמוד למדד
 - - 7,757 11,871 1.06% 2.52 איגרות חוב

 3,985 3,777 6,540 6,333 4.70% 4.42 )3(כתבי התחייבויות נדחים

 3,985 3,777 16,443 20,580 2.82% 3.71 סך הכל איגרות חוב וכתבי התחייבויות נדחים

  
  הינו, ממוצע תקופות התשלומים משוקללות בתזרים המהוון לפי שיעור התשואה הפנימי. משך חיים ממוצע  )1( 
  הינו, שיעור ריבית המנכה את זרם התשלומים הצפוי אל היתרה המאזנית הכלולה בדוח הכספי. שיעור תשואה פנימי  )2(
  נכללים בסעיף זה.שנדחים שהונפקו על ידי הבנק , כתבי ההתחייבויות היתר ההתחייבויותרעון לאחר יבזמן פירוק, עומדים לפ  )3(

  

אישר דירקטוריון הבנק הנפקה של שטרי הון נדחים (סדרה א') של הבנק אשר ייחשבו למכשירי הון מורכבים ("הון  2006באוקטובר  30ביום   א.

בנובמבר  12מהמפקח על הבנקים ביום שהתקבל בנקאי תקין, ובהתאם לאישור  להוראות ניהול 311משני עליון"), כהגדרת המונח בהוראה 

מיליוני שקלים חדשים. שטרי הון נדחים הינם תעודות התחייבות, אשר בקרות אירועים מסוימים המוגדרים  500, וזאת בהיקף של עד 2006

קבעה מעלות החברה  2006בנובמבר  15ביום  יות של הבנק.מראש בתנאיהם, יומרו, בדרך של המרה כפויה ועל פי נוסחה מוגדרת מראש, למנ

לשטרי ההון הנדחים שהונפקו. הדירוג  של שטרי ההון הנדחים בהנפקה זו מתבסס על  -AAהישראלית לדירוג ניירות ערך בע"מ, דירוג של 

ינויים המתחייבים מתנאי שטרי ההון , בשAAהדירוג של איגרות החוב של הבנק לרבות כתבי התחייבויות נדחים, אשר מדורגים בדירוג +

 6%הנדחים. יצוין, כי במידה שינפיק הבנק בעתיד הון ראשוני מורכב, ישמור הבנק על יחס הון ראשוני מקורי (ללא ההון הראשוני המורכב) של 

 2009באפריל  5ביום  חר.רוג זהה לשטרי ההון שהוקצו, במסגרת התשקיף שפורסם לצורך רישומם למסיאושר ד 2007במאי  16לפחות. ביום 

את דירוג המכשירים ההיברידיים בכל העולם לרבות ישראל, לאור המשבר הפיננסי העולמי,  S&Pהודיעה מעלות, כי במסגרת בחינה מחדש של 

  ).+A( - ) ל-AA( - הורד דירוג שטרי ההון הנדחים מ

 16) של הבנק על תוספת מתקנת לשטר הנאמנות מיום חתם הבנק עם הנאמן לשטרי ההון הנדחים (סדרה א' 2009בספטמבר  15ביום   

, שתחולתה ממועד החתימה ("התיקון"). בהתאם לתיקון, יימחק משטר ההון הסעיף הקובע כי תשלום הריבית למחזיקי 2006בנובמבר 

הם התפרסם טרם יושעה, בין היתר, במקרה בו "בתקופה של ששה רבעונים רצופים, אשר הדוח הכספי בגין האחרון שב שטרי ההון 

אם הסיכום הפשוט של הסכומים הרבעוניים של רווח נקי  -המועד הקבוע לתשלום הריבית, לא דיווח הבנק על רווח נקי מצטבר" (כלומר 

  שה רבעונים רצופים, הינו שלילי).יאו של הפסד שהוצגו בדוחותיו הכספיים של הבנק, בגין ש

  הסתכמה  2014בדצמבר  31ם ליום רתשטרי הון נדחים (סדרה א') שית ,2007במאי  20מיום  ,תשקיף במסגרתהבנק הנפיק לציבור   

  מיליוני שקלים חדשים. 1,644-תמורת כמיליוני שקלים חדשים  1,702בסך ערך נקוב , מיליוני שקלים חדשים 1,981-ב
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  איגרות חוב וכתבי התחייבויות נדחים  -  11ביאור 
  

  

(להלן: "החברה"), חברה בשליטה ובבעלות מלאים של הבנק, הנפיקה לציבור במסגרת תשקיפים, מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ   ב.

וכן איגרות חוב שאינן יליוני שקלים חדשים מ 13,239ד המחירים לצרכן, בערך נקוב של למד צמודיםאיגרות חוב וכתבי התחייבויות נדחים 

, והפקידה את תמורת ההנפקה בבנק למטרת 2014בדצמבר  31ליום נכון מיליוני שקלים חדשים,  2,342צמודות בערך נקוב של 

 הפעילות העסקית השוטפת שלו. 

מיליוני שקלים  200בסך של ( חלק מאיגרות החוב וכתבי ההתחייבות הנדחים האמורים בגיןלהבטחת קיום התחייבויותיה של החברה  

ונפקים את כל זכויותיה בכל אחד מהפיקדונות שהופקדו על ידה , התחייבה החברה להמחות לטובת הנאמן של ניירות הערך המ)חדשים

 בבנק, תמורת ניירות הערך שהוצעו על פי התשקיף.

- תמורת כ, ערך נקובשקלים חדשים  מיליוני 1,650-בסך של כ 36-ו 35גרות חוב נוספות מסדרות יאהנפיקה החברה  2014במהלך שנת   

מיליוני שקלים חדשים  2,876-ו 1,243בסך של  38-ו 37רות חוב חדשות מסדרות וכן הנפיקה איג מיליוני שקלים חדשים 1,690

  מיליוני שקלים חדשים. 2,876-ו 1,243-בהתאמה, תמורת כ

ערך  חדשיםמיליוני שקלים  3,150-בסך כ 39סדרה מ, לאחר תאריך המאזן, הנפיקה טפחות הנפקות איגרות חוב 2015בינואר  29ביום 

  מיליוני שקלים חדשים. 3,150-נקוב, תמורת כ
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  התחייבויות אחרות  -  12 ביאור
  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  הבנק  מאוחד  

  בדצמבר 31  בדצמבר 31  

  2014  2013  2014  2013  

 36 54 36 54  )1(עתודה למיסים נדחים, נטו

 641 626 674 653    )2(עודף העתודה לפיצויי פיטורים, פרישה ופנסיה על היעודה

 296 231 296 231  הכנסות מראש

 196 149 234 213  הוצאות לשלם

 106 114 127 136  הפרשה לחופשה ולמענקי יובלות

 72 73 72 73  ערבויות לפירעון

 102 101 103 102  הפרשה לחובות מסופקים בגין סעיפים חוץ מאזניים ואחרים 

 1,978 2,059 3,186 3,292  זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

 715 390 715 390  שווי שוק של ניירות ערך שנמכרו בחסר

 441 893 507 928  זכאים אחרים ויתרות זכות 

 4,583 4,690 5,950 6,072  סך כל ההתחייבויות האחרות

  
  .28ראה ביאור   )  1(
  16ראה ביאור   ) 2(
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  )1(הון מניות והון -  13ביאור 

  

  

  הבנק (בשקלים חדשים): להלן פרטים בדבר הון המניות של  א.

  

  )3(מונפק ונפרע  רשום  

  בדצמבר 31  בדצמבר 31  

  2014  2013  2014  2013  

 23,197,848 23,321,941 40,000,000 40,000,000  )2(שקל חדש 0.1מניות רגילות בנות 
       

  א.16ראה ביאור  -לעניין הקצאת כתבי אופציות לרכישת מניות   )1(

  אביב .-בבורסה לניירות ערך בתל המניות רשומות למסחר  )2(

  מניות רדומות, שנרכשו ומוחזקות על ידי הבנק. לפרטים, ראה להלן בסעיף ד. 2,500,000כולל   )3(

  

התקבלה בדירקטוריון הבנק החלטה על מדיניות חלוקת דיבידנד, לפיה, בכפוף לכך שיחס ההון  לרכיבי סיכון של הבנק לא  2006באפריל  3ביום   ב.

מהרווח הנקי מפעולות בלתי רגילות, של  80%- מהרווח הנקי מפעולות רגילות  ו  40%, יחולק בכל שנה דיבידנד בשיעור של 10% - יפחת מ 

  .2006אותה שנה. מדיניות חלוקת הדיבידנד חלה משנת 

, כי בתקופת 2013-2017קבע דירקטוריון הבנק, במסגרת אישור תכנית החומש האסטרטגית החדשה לשנים  2012ביולי  23ביום   

  התכנית תישמר מדיניות חלוקת הדיבידנד שאימץ לעצמו הבנק, בכפוף לכך שיחס הון הליבה לא יפחת מהיעד שקבע הדירקטוריון.

. כמו כן, 9%-, ליחס הון ליבה, בשיעור שלא יפחת מ2014בדצמבר  31, החליט דירקטוריון הבנק לאמץ יעד ליום 2013באוגוסט  14ביום   

, 2014בדצמבר  31מיליוני שקלים חדשים, ולאמץ קו פעולה לפיו, עד ליום  75קטוריון, באותו מועד, לחלק דיבידנד בסך של החליט הדיר

  מהרווח השנתי מפעולות בלתי רגילות. 80%-מהרווח הנקי השנתי מפעולות רגילות ו 30%יחולק דיבידנד בשיעור של עד 

 28לעניין הקדמת היישום של הוראות המפקח על הבנקים, מיום  2012ביולי  23יום החלטות אלה באו במקום החלטות הדירקטוריון מ  

  . 2014בינואר  1במטרה להחילן, במידת האפשר, החל מיום  2012במרץ 

, בנוסף לעדכון התוכנית האסטרטגית של הבנק, החליט דירקטוריון הבנק לאשר מדיניות חלוקת דיבידנד 2014בדצמבר  23ביום   

) דיבידנד בשיעור של עד 2015(החל מן הרבעון הראשון של שנת  2016-ו 2015יה יחולק בגין הרווחים הרבעוניים בשנים מעודכנת לפ

  מהרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות. 15%

של  1רובד  מדיניות הדיבידנד המעודכנת כפופה לכך, כי הבנק ישמור על שולי ביטחון נאותים, כפי שנקבעו לעניין זה, על מנת שהון עצמי  

  הבנק לא יפחת מן היעד הנדרש על פי הוראות המפקח על הבנקים ואשר אומץ על ידי הדירקטוריון.

של הבנק,  1. זאת, בכפוף לכך שהון עצמי רובד הקודם המיידיג. לדוח 1 בסעיף, מדיניות הדיבידנד תהיה בהתאם לאמור 2017בשנת   

  הבנקים ובכפוף לשמירת שולי בטחון נאותים. לא יפחת מן היעד הנדרש על פי הוראות המפקח על

  הבנק קיבל את אישורו של המפקח על הבנקים, למתווה של מדיניות הדיבידנד, כאמור לעיל.  

  מובהר, כי חלוקת הדיבידנד כפופה להוראות הדין ולהגבלות שנקבעו על ידי המפקח על הבנקים.  

  .331על האמור, להוראות הדין ולמגבלות נוספות, בהוראות ניהול בנקאי מספר יצוין כי חלוקת דיבידנד על ידי הבנק כפופה, בנוסף   
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  המשך -  )1(הון מניות והון -  13ביאור 
  

  

  להלן פרטים בדבר מגבלות על חלוקת דיבידנדים:  ג.

במזומן כל עוד נכסיו ידי תאגידים בנקאיים, אין בנק יכול לחלק דיבידנד -לפי הוראות המפקח על הבנקים ביחס לחלוקת דיבידנד על   -  

 7,371עולה הונו המדווח של הבנק על נכסיו הלא כספיים בסך של  2014בדצמבר  31הלא כספיים עולים על הונו העצמי. ליום 

  מיליוני שקלים חדשים.

 30עד ליום בהיתר שניתן לרוכשי גרעין השליטה בבנק על ידי נגיד בנק ישראל, נקבע, כי לא יחולק דיבידנד מרווחים שנצברו    -  

  מיליוני שקלים חדשים. 100-), כ1998שסכומם (לאחר היוון לקרנות הון בשנת  1994בספטמבר 

  כמו כן לא יבצע הבנק חלוקת דיבידנד, אלא אם קיבל אישור מראש מהמפקח על הבנקים לחלוקה כאשר:

  חר אינה חיובית.יתרת העודפים המצטברת של הבנק, בניכוי ההפרשים בחובה שנכללו ברווח כולל א  .1    

  אחת או יותר משלוש השנים האחרונות הסתיימה בהפסד כולל.  .2    

התוצאה המצטברת בשלושת הרבעונים המסתיימים בתום תקופת הביניים שלגביה פורסם הדוח הכספי האחרון מראה על   .3    

  הפסד כולל.

מניות בנות  2,500,000, באופן חד פעמי, רכישה עצמית של קיבל הבנק את אישור המפקח, לפיו המפקח התיר לבנק 2009במאי  27ביום   ד.

אישר דירקטוריון  2009ביולי  20ע.נ. מהונו המונפק של הבנק, וזאת בכפוף לכל דין ובכפוף לתנאים שנקבעו באישור המפקח. ביום  0.1

וף לתנאים שנקבעו באישור המפקח. ביום ע.נ. כל אחת, בכפ 0.1מניות בנות  2,500,000הבנק תכנית לרכישה עצמית על ידי הבנק של עד 

  מיליון שקלים חדשים. 76- מניות, בעלות של כ 2,500,000השלים הבנק את הרכישה העצמית, ובסך הכל נרכשו  2009בספטמבר  24

התנאי  א. על פי16המניות שבידי הבנק מיועדות להימסר כתמורה למימוש האופציות במסגרת התכנית לסמנכ"לים, לפרטים ראה ביאור   

שנקבע לעניין זה באישור המפקח, הבנק ימכור את כל המניות העודפות (אם יהיו כאלה) מיד לאחר תום תקופות המימוש של כל כתבי 

  האופציה שהוקצו על פי תכנית האופציות, דהיינו מיד לאחר תום שבע שנים מיום הקצאת כתבי האופציה על פי תכנית האופציות. 

בל מרשות המיסים, ברכישת המניות כאמור לעיל, לא תיווצר לבנק חבות מס. הדירקטוריון הגיע לכלל מסקנה, לפי אישור מקדמי שהתק  

כי רכישות עצמיות של מניות הבנק על פי תכנית הרכישה כמפורט לעיל, עומדות במבחני החלוקה הקבועים בחוק החברות, וכן מקיימות 

. הדירקטוריון שב ובחן את עמידת הבנק במבחני החלוקה שנקבעו בחוק 331' את התנאים שנקבעו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס

  , ערב הרכישות.331החברות וכן את התקיימותם של התנאים שנקבעו בהוראה 

עבור מנהלים שאינם  2013, אישר בנק ישראל לבנק להשתמש במניות העודפות לצורך תכנית אופציות לשנת 2013בינואר  30ביום   

או נושאי משרה. על הבנק למכור את יתרת המניות העודפות (אם יהיו כאלה), מיד לאחר תום תקופת המימוש של כתבי חברי הנהלה 

  האופציה על פי תוכנית האופציות למנהלים שאינם חברי הנהלה או נושאי משרה, או התכנית המקורית, לפי המאוחר.

   .מיליון מניות 5קבל את אישורו לרכישה עצמית של מניות הבנק בהיקף של , פנה הבנק לפיקוח על הבנקים בבקשה ל2014ביוני  2ביום   

  פירוט תוכנית הרכישה לפי מועדים. העביר הבנק לבקשת הפיקוח את  2014ביולי  17 ביום  

מנה של תוך מגבלה לכל  2017 רביעי של שנתהועד לרבעון  2015 רביעי של שנתהרבעון ההרכישה מחולקת לחמישה חלקים החל מ תכנית  

 כתבי כל של המימוש תקופת תום לאחר כאלו יהיו אם העודפות המניות כל את ימכור הבנק .מניותמיליון  5- לא יותר מ הכלרכישה עצמית ובסך 

  .האופציות תכנית פי על האופציה

  יקוח על הבנקים. אישר הפיקוח על הבנקים את תכנית הרכישה בכפוף לתנאים שנקבעו בין הבנק לבין הפ 2014ביולי  27ביום   

אישר דירקטוריון הבנק את מתווה הרכישה העצמית כאמור. תכנית הרכישה, לרבות אופן ביצועה, תובא לאישור  2014באוגוסט  13ביום   

  הדירקטוריון ככל שאכן תבוצע.

  חלוקת דיבידנד.דומה במהותה ל רכישה עצמית של מניות הבנק  
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  ח על הבנקיםהלימות הון לפי הוראות המפק -  14ביאור 
  בדבר "מדידה והלימות הון" 201-211מחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מס' 

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  א. נתוני הלימות ההון

 בדצמבר 31ליום  בינואר 1ליום  בדצמבר 31ליום   

  2014  2014  2013  

 )2(IIבאזל  )III)1באזל   

        . בנתוני המאוחד1

     א. הון לצורך חישוב יחס ההון

  - 10,206 11,370  1הון עצמי רובד 
    

 10,217 10,206 11,370  1הון רובד 

 4,569 4,850 4,883  2הון רובד 

 14,786 15,056 16,253  סך הכל הון כולל

     

     ב. יתרות משוקללות של נכסי סיכון

 105,411 108,917 116,291  סיכון אשראי

 842 842 1,020  י שוקסיכונ

 7,154 7,154 7,383  סיכון תפעולי 

 113,407 116,913 124,694  סך הכל יתרות משוקללות של נכסי סיכון

      ג. יחס ההון לרכיבי סיכון

     נתוני הבנק:   

 )3( - 8.73 9.12 לרכיבי סיכון 1יחס הון עצמי רובד    

 9.01 8.73 9.12 לרכיבי סיכון 1יחס הון רובד    

 13.04 12.88 13.03 יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון   

 7.50 )4(9.00 )4(9.00 המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים  1יחס הון עצמי רובד    

 9.00 )4(12.50 )4(12.50 יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים    
   

     . חברות בת משמעותיות2

     הב לעובדי המדינה בע"מ והחברות המאוחדות שלובנק י

 )3( - 9.90 9.55 לרכיבי סיכון 1יחס הון עצמי רובד    

 10.00 9.90 9.55 לרכיבי סיכון 1יחס הון רובד    

 15.03 14.19 13.65 יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון   

 7.50 9.00 9.00 המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים 1יחס הון עצמי רובד    

 9.00 13.00  13.00 יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים   
   

  
 .2014בינואר  1בדבר "מדידה והלימות הון", החלות מיום  299, 201-211מחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספר   ) 1(

  .2013בדצמבר  31בדבר "מדידה והלימות הון", שחלו עד ליום  201-211מחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספר   ) 2(

 .2014בינואר  1מזערי חלה מיום  1הדרישה ליחס הון עצמי רובד   )3(

מיתרת ההלוואות לדיור  1%, תתווסף דרישת הון בשיעור המבטא 1.1.2015. ליחסים אלה החלה מיום 1.1.2015יחסי ההון הנדרשים ע"י המפקח מיום   )4(

המזערי ויחס ההון הכולל המזערי שיידרש על ידי  1. בהתאם לכך, יחס הון עצמי רובד 1.1.2017מועד הדיווח דרישה זו מיושמת בהדרגה עד ליום ל

  , בהתאמה.13.3% -ו 9.8%, על בסיס מאוחד, לפי נתוני מועד הדיווח, הינו 1.1.2017המפקח על הבנקים ליום 

  .9.0%הוא  2015מזערי הנדרש ברבעון הראשון לשנת ה 1יובהר כי יחס הון עצמי רובד   

  .ומחושב על בסיס הנתונים הידועים למועד דוחות כספיים אלה 9.1% צפוי להיות 2015באפריל  1המזערי הנדרש ביום  1יחס הון עצמי רובד   
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  המשך -הלימות הון לפי הוראות המפקח על הבנקים  -  14ביאור 
  בדבר "מדידה והלימות הון" 201-211י תקין מס' מחושב בהתאם להוראות ניהול בנקא

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  
 בדצמבר 31ליום  בינואר 1ליום  בדצמבר 31ליום   

  2014  2014  2013  

 )2(IIבאזל  )III)1באזל   

    . רכיבי ההון לצורך חישוב יחס ההון (בנתוני המאוחד)3

    1א. הון רובד    

 10,335 10,335 11,500  עצמי הון   

 )14( )35( )37( 1הבדלים בין הון עצמי לבין הון עצמי רובד    

 10,321 10,300 11,463 , לפני התאמות פיקוחיות וניכויים1סך הון עצמי רובד    

    התאמות פיקוחיות וניכויים:   

 )87( )87( )87( מוניטין   

 )17( )7( )6( 1הון רובד  -  התאמות פיקוחיות וניכויים אחרים   

 )104( )94( )93( 1הון רובד  -סך הכל התאמות פיקוחיות וניכויים אחרים    

 10,217 10,206 11,370 , לאחר התאמות פיקוחיות וניכויים1סך הכל הון רובד    

     
    2ב. הון רובד    

 4,467 3,573 3,573 : מכשירים, לפני ניכויים2הון רובד    

 110 1,277 1,310 : הפרשות, לפני ניכויים2הון רובד    

 4,577 4,850 4,883 , לפני ניכויים2סך הון רובד    

    ניכויים:   

 (8) - - 2הון רובד  -סך הכל ניכויים    

 4,569 4,850 4,883 2סך הכל הון רובד    

  

  ' להלן):חאה סעיף (לפרטים ר 1.   השפעת הוראות המעבר על יחס הון עצמי רובד 4

  בינואר 1ליום  בדצמבר 31ליום   

  2014  2014    

  )III)1באזל   

      יחס ההון לרכיבי סיכון      

  8.60 )3(8.90 לרכיבי סיכון לפני יישום הוראות  מעבר  1יחס הון עצמי רובד       

  0.13 0.22 השפעת הוראות המעבר      

  8.73 9.12 כיבי סיכון לאחר יישום הוראות  מעברלר 1יחס הון עצמי רובד       
    

  
 .2014בינואר  1בדבר "מדידה והלימות הון", החלות מיום  299, 201-211מחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספר   ) 1(

  .2013בדצמבר  31ם בדבר "מדידה והלימות הון", שחלו עד ליו 201-211מחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספר   ) 2(

 .1.1.2015לרבות השפעה צפויה של אימוץ לראשונה של כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא זכויות עובדים, לפי נתונים צפויים ליום   )  3(
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גידים הבנקאיים בנושא מדיניות הון לתקופות ביניים, ובו הם נדרשים לאמץ יעד שלח המפקח על הבנקים מכתב לתא 2010ביוני  30ביום   ב.

. במקביל, נדרשים הבנקים להעביר לפיקוח תוכנית עבודה 7.5% -, בשיעור שלא יפחת מ2010בדצמבר  31ליום  1ליחס הון רובד 

חלק הבנק דיבידנד אם אינו עומד ביעד, או אם לעמידה ביעד. עוד קובע המכתב כי בהיעדר אישור מראש של המפקח על הבנקים, לא י

חלוקת הדיבידנד תגרום לכך שלא יעמוד ביעד. הנחיה זו נועדה להבהיר את ציפיות הפיקוח על הבנקים מהתאגידים הבנקאיים בתקופת 

  ביניים, עד להתאמת הוראות הפיקוח לשינויים המתגבשים בהמלצות ועדת באזל.

. בנוסף, החליט 7.5%-ליט דירקטוריון הבנק כי היעד של יחס הון הליבה יהיה בשיעור שלא יפחת מ, הח2010באוקטובר  25ביום    ג.

דירקטוריון הבנק להנחות את הנהלת הבנק לפעול לשמירת שולי בטחון נאותים על מנת להבטיח כי יחס הון הליבה לא יפחת מהאמור 

  .12.5%א יפחת משיעור של לעיל. כמו כן, החליט דירקטוריון הבנק כי יחס ההון הכולל ל

שלח המפקח על הבנקים לכל התאגידים הבנקאיים הנחייה, בה נקבע יחס הון ליבה מינימלי גבוה יותר מהנדרש  2012במרץ  28ביום   .ד

. 2015בינואר  1, וזאת עד ליום 9%כיום. על פי ההנחייה, כל התאגידים הבנקאיים יידרשו לעמוד ביחס הון ליבה מינימלי בשיעור של 

מסך הנכסים המאזניים במערכת הבנקאית  20%בנוסף, תאגיד בנקאי גדול, שסך נכסיו המאזניים על בסיס מאוחד מהווה לפחות 

. ההנחייה בדבר יחס הון ליבה מקסימלי 2017בינואר  1, וזאת עד ליום 10%בישראל, יידרש לעמוד ביחס הון ליבה מינימלי בשיעור של 

   אינה חלה על הבנק. 10%של 

במרץ  28הנחה דירקטוריון הבנק את הנהלת הבנק לפעול להקדמת היישום של הוראת המפקח על הבנקים מיום  2012 ביולי 23ביום   .ה

. בנוסף, החליט הדירקטוריון להנחות את הנהלת הבנק לפעול, 2014בינואר  1, במטרה להחילה, במידת האפשר, החל מיום 2012

 ן נאותים לצורך כך.במידת האפשר, לשמירת שולי בטחו

פרסם המפקח על הבנקים הנחיות בנושא נדל"ן לדיור. בהתאם להוראות, חישוב הקצאת ההון להלוואות שבוצעו  2013במרץ  21ביום   ו.

  מבוצע לפי שיעורי השקלול הבאים: 2013בינואר  1החל מיום 

  35%משקל סיכון של  -       45%להלוואות בשיעור מימון עד   

  50%משקל סיכון של  -    60%ועד  45%ור מימון מעל להלוואות בשיע  

  75%משקל סיכון של  -      60%להלוואות בשיעור מימון מעל   

  אשר 60%להלוואות ממונפות בשיעור מימון מעל    

  75%משקל סיכון של   -    או יותר 25%מרכיב הריבית המשתנה בהן הוא   

  זאת לעומת שיעורי השקלול הקודמים:  

  35%משקל סיכון של  -      75%מימון  עד  להלוואות בשיעור  

  75%משקל סיכון של  -      75%להלוואות בשיעור מימון מעל   

  אשר 60%להלוואות ממונפות בשיעור מימון מעל    

  100%משקל סיכון של  -    או יותר 25%מרכיב הריבית המשתנה בהן הוא   

  

במקרה בו הדירה נמסרה  10%-ל 20%-ל רוכשי דירות מבנוסף, הוקטן מקדם ההמרה לאשראי של ערבויות להבטחת השקעות ש  

  למשתכן.
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שלח המפקח על הבנקים מכתב המאשר כי כתבי התחייבויות אשר מתכוון הבנק להנפיק, יוכלו להיחשב כהון  2013באפריל  30ביום   ז.

 חס הון מזערי.תחתון לעניין שמירת י 2רובד 

  , יחולו רטרואקטיבית על כתבי התחייבויות אלה. IIIתחתון בעקבות יישום הוראות באזל  2שינויים בתנאי ההכרה כהון רובד  

 

בנושא  lll, העוסקות באימוץ הנחיות באזל 201-211פרסם המפקח על הבנקים תיקון של הוראות ניהול בנקאי תקין  2013במאי  30ביום   ח.

  קוחי ובנושא נכסי סיכון (להלן: "ההוראות").ההון הפי

 CVA - Credit Value)התיקונים להוראות עוסקים בחיזוק איכות וגודל ההון ובחיזוק כיסוי הסיכון להפסדי שערוך לשווי שוק מנגזרים   

Adjustments).  

  בכפוף להוראות מעבר. 2014בינואר  1 -תחולת ההוראות   

  לו במסגרת ההוראות:להלן התיקונים העיקריים שנכל  

  מבנה ההון   -

  . 2נוסף)  והון רובד  1והון רובד  1(כולל הון עצמי רובד  1הון רובד  -ההון הפיקוחי יורכב משני רבדים בלבד 

 לכיסוי סיכוני שוק. 3כמו כן בוטלה הדרישה להון רובד 

  2נוסף ולהון רובד  1מכשירי הון כשירים להון רובד   -

. מכשירים אלו יכללו מנגנון לספיגת הפסדי קרן, לפיו תתבצע 2נוסף וכהון רובד  1ות למכשירי הון המסווגים כהון רובד נקבעו קריטריוני כשיר

 . 2למכשירי הון רובד  5%- נוסף ויורד מ 1למכשירי הון רובד  7% - יורד מ 1המרה למניות או הפחתת קרן כאשר יחס הון עצמי רובד 

  זכויות מיעוט  -

 עוט שיוכר כהון יוגבל ולא ניתן יהיה להכיר בעודף ההון בחברת הבת.סכום זכויות המי

  הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי  -

  מנכסי הסיכון המשוקללים לסיכון אשראי. 1.25%עד לתקרה של  2סכום ההפרשה הקבוצתית יוכר כהון רובד 

  מנגד, סכום ההפרשה יתווסף לנכסי הסיכון המשוקללים לסיכון אשראי.

 וניכויים מההון הפיקוחיהתאמות   -

  מיסים נדחים הנובעים מהפרשי עיתוי יטופלו כדלקמן:  -

  .250%ישוקלל במשקל סיכון של  - 1מהון עצמי רובד  10%עד   

    ינוכו מההון. - 1הון עצמי רובד  10%מעל   

י ההון, יטופלו כניכוי מההון או בנקים, חברות ביטוח וכל חברה שעיסוקה בתחום שוק -השקעות ברכיבי הון של תאגידים פיננסיים   -

  לפי שקלול לסיכון וזאת בכפוף למבחנים שנקבעו.

ינוכה מההון. כלומר, סכומים  - סכום הרווח המצטבר בגין גידור תזרים מזומנים של פריטים שאינם מוצגים במאזן לפי שווי הוגן   -

  חיוביים ינוכו מההון וסכומים שליליים יתווספו להון. 

  ) ינוכו מההון.DVAנאיות בגין התחייבות של מכשירים נגזרים הנובעים משינוי סיכון האשראי של הבנק (התאמות חשבו  -
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  )Credit Value Adjustments(הפסדי שערוך לשווי שוק בגין סיכון אשראי של צד נגדי,  CVAהקצאת הון בגין הפסדי   -

בנוסף לדרישת הון בגין סיכון לכשל הנובעת מסיכון אשראי של צד נגדי לפי הגישה הסטנדרטית, נדרשת הקצאת הון  לכיסוי הסיכון 

  ).OTCלהפסדים פוטנציאליים שעלולים להיווצר משערוך לשווי שוק של נגזרים מעבר לדלפק (

נקבעה תקופת מעבר מדורגת שתיפרס על פני מספר שנים עד , IIIעל מנת לעמוד בדרישות החדשות במסגרת יישום הוראות באזל 

  ליישומן המלא. 

 . 2014בינואר  1בכל שנה החל מיום  20%ניכוי של  - התאמות פיקוחיות וניכויים מההון וזכויות מיעוט שאינן כשירות להיכלל בהון הפיקוחי   -

 1בכל שנה עד ליום  10%ירים החל ממועד התחולה והפחתה של מיתרת המכש 80%- הכרה ב  - מכשירי הון שאינם כשירים כהון פיקוחי   -

  .2022בינואר 

 1- לתאגיד בנקאי שאינו גדול הוא ה 9%מינימלי של  1נקבע כי תאריך היעד לעמידה ביחס הון רובד  202במסגרת התיקון להוראה 

  . 2012במרץ  28, בדומה למכתב המפקח על הבנקים מיום 2015בינואר 

  ם ההוראות ובוחן את השפעת התיקונים על התוכנית האסטרטגית של הבנק.הבנק ערוך ליישו

  . 9%- בעקבות פרסום ההוראות, חזר הבנק ובחן את עמידתו בלוחות הזמנים להשגת יעד ליחס הון ליבה בשיעור שלא יפחת מ  ט. 

יעורי הצמיחה בנכסי הסיכון, הציג הבנק ולש 2013-2014בעקבות בחינה זו ועל יסוד הנחות במועד הבחינה ביחס לרווח הצפוי בשנים   

  למפקח על הבנקים מתווה להתפתחות חזויה של יחס הון הליבה, הכולל חלוקת דיבידנד, תוך שמירה על שולי ביטחון נאותים.

הון  , ליחס2014בדצמבר  31, לאמץ יעד ליום 2013באוגוסט  14לאחר בדיקה עם המפקח על הבנקים, החליט דירקטוריון הבנק ביום   

מיליוני שקלים חדשים, ולאמץ קו  75. כמו כן, החליט הדירקטוריון, באותו מועד, לחלק דיבידנד בסך של 9%-ליבה, בשיעור שלא יפחת מ

מהרווח  80%-מהרווח הנקי השנתי מפעולות רגילות ו 30%, יחולק דיבידנד בשיעור של עד 2014בדצמבר  31פעולה לפיו, עד ליום 

  רגילות. השנתי מפעולות בלתי

במטרה  2012במרץ  28החלטות אלה באו במקום החלטות הדירקטוריון לעניין הקדמת היישום של הוראות המפקח על הבנקים, מיום   

לדוח המיידי של הבנק,  1הכל כפי שפורט בסעיף  –, ולענין מדיניות חלוקת דיבידנד 2014בינואר  1להחילן, במידת האפשר, החל מיום 

 1). אזכור זה מהווה הכללה על דרך ההפניה של כל המידע המפורט בסעיף 2012-01-191649(אסמכתא מספר  2012ביולי  23מיום 

  לדוח המיידי האמור.

  

בספטמבר  1-שלח המפקח על הבנקים הנחיות בנושא הגבלות על מתן הלוואות לדיור. על פי ההנחיות, החל מ 2013באוגוסט  29ביום   י.

  .50%ר ולא יבצע הלוואות לדיור בהן שיעור ההחזר החודשי מההכנסה עולה על , תאגיד בנקאי לא יאש2013

  בחישוב הקצאת ההון. 100%, תשוקללנה במשקל סיכון של 40%בנוסף, הלוואות ששיעור ההחזר החודשי מההכנסה עולה על   

  

, וכן, קובץ שאלות  ותשובות 329ן מספר פירסם המפקח על הבנקים חוזר לעדכון הוראת ניהול בנקאי תקי 2014בספטמבר  28ביום   י"א.

 באותו נושא. החוזר כולל שני תיקונים להוראה:

מיתרת תיק האשראי לדיור.  1%תוספת בשיעור המבטא  ולרכיבי סיכון יכללויעד ההון הכולל  1יעד הון עצמי רובד  –הגדלת יעד ההון  - 

 (לאורך שמונה רבעונים). 2017בינואר  1ועד  2015אר בינו 1ההון תתבצע בשיעורים רבעוניים קבועים מיום  יהגדלת יעד

 .75%- ל 100%משקל הסיכון להלוואות ממונפות בריבית משתנה יפחת משיעור של  –משקל סיכון להלוואות ממונפות בריבית משתנה  - 

בכל אחד משמונת הרבעונים החל  ווח,לפי נתוני מועד הדי ,0.1%- לרכיבי סיכון צפוי לגדול בכ 1בעקבות יישום ההוראה יעד יחס הון עצמי רובד 

יעד זה, יכול שישתנה בהתאם לנתונים בפועל של תיק האשראי לדיור ושל סך  עם השלמת היישום. 0.8%- ממועד יישום ההוראה ובסך הכל בכ

 נכסי הסיכון.
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לקוחותיהם והתחייבות חברי בורסה נוספים שאינם חברי חברי הבורסה נדרשים להפקיד מערך בטוחות להבטחת קיום כל התחייבויות   א.

מסלקה ולקוחותיהם, כלפי מסלקת הבורסה, בגין עסקאות שבוצעו במסלקת הבורסה, ולהבטחת חלקם בקרן הסיכונים לגבי פעילות זו, 

  ).1ד. 19(כמפורט להלן בביאור 

  במסגרת מערך הבטוחות, מפקיד הבנק בטחונות נזילים, כמפורט להלן:  

הבורסה על שמה, המנוהל במסלקה עבור הבנק ("חשבון בטוחות המסלקה"), הופקדו איגרות חוב בחשבון שפתחה מסלקת   )1

ממשלתיות של הבנק כבטוחות לטובת מסלקת הבורסה, בשווי מלוא התחייבויות הלקוחות ובצירוף חלקו של הבנק בקרן הסיכונים. 

  ).מיליוני שקלים חדשים 28 – 2013בדצמבר  31חדשים. (נכון ליום  מיליוני שקלים 42הופקדו  2014בדצמבר  31ליום 

בנוסף, בחשבון שפתחה מסלקת הבורסה על שמה בבנק אחר עבור הבנק, מופקדים מזומנים שהבנק נתן כבטוחות, וכן מזומנים   )2

כספית אחרת הנובעת מניירות שישולמו כפירות על ניירות ערך שיופקדו בחשבון בטוחות המסלקה או מזומנים שמקורם בכל זכות 

מיליוני שקלים  32הופקדו בחשבון זה  2014בדצמבר  31הערך האמורים, לרבות תמורה כספית הנובעת ממכירתם. נכון ליום 

  מיליוני שקלים חדשים). 32  - 2013בדצמבר  31חדשים (נכון ליום 

 ראשונה לטובת מסלקת הבורסה. לעיל שועבדו בשעבוד קבוע מדרגה 2-ו 1החשבונות האמורים בסעיפים   )3

חברי הבורסה נדרשים להפקיד מערך בטוחות, כערובה לקיום חיוביהם בקשר לביצוע עסקאות מעו"ף שנעשו על ידם או על ידי   ב.

ר לקוחותיהם או על ידי חברי בורסה שאינם חברי מסלקת המעו"ף, ולהבטחת חלקם בקרן הסיכונים לגבי פעילות זו, (כמפורט להלן בביאו

  ).2ד. 19

  בהתאם לכך, נדרש הבנק להפקיד בטחונות נזילים בלבד עבור מלוא החשיפה בגין הפעילות בנגזרים ועבור חלקו בקרן הסיכונים כמפורט להלן:  

בחשבון שנפתח במסלקת הבורסה על שם מסלקת המעו"ף ("חשבון ראשי של בטוחות מעו"ף") הופקדו איגרות חוב ממשלתיות של הבנק   )1

ות לטובת מסלקת מעו"ף, בשווי מלוא דרישת הבטוחות מהלקוחות ובצירוף חלקו של הבנק בקרן הסיכונים. שווי איגרות החוב כבטוח

  מיליוני שקלים חדשים). 662 -  2013בדצמבר  31מיליוני שקלים חדשים (נכון ליום  1,272- ב 2014בדצמבר  31שהופקדו מסתכם ליום 

עו"ף על שמה עבור הבנק בבנק אחר, מופקדים מזומנים שהבנק נתן כבטוחות, וכן מזומנים בנוסף, בחשבון שפתחה מסלקת המ  )2

שישולמו כפירות על ניירות ערך שיופקדו בחשבון ראשי של בטוחות מעו"ף או מזומנים שמקורם בכל זכות כספית אחרת הנובעת 

מיליוני  48הופקדו בחשבון זה  2014בדצמבר  31מניירות הערך האמורים, לרבות תמורה כספית הנובעת ממכירתם. נכון ליום 

  מיליוני שקלים חדשים). 33 -2013בדצמבר  31שקלים חדשים (נכון  ליום 

  לעיל משועבדים בשעבוד צף וקבוע לטובת מסלקת מעו"ף.  2-1החשבונות האמורים בסעיפים   )3

מערכת המאפשרת ללקוחות  -) RTGS(להלן:  Real Time Gross Settlement -בנק ישראל מפעיל את מסגרת התשלומים בזמן אמת   ג.

  להעביר סכומי כסף בשקלים מחשבון בנק אחד לחשבון אחר באותו בנק או בבנק אחר בזמן אמת.

כנגד שיעבוד ספציפי של איגרת חוב של הבנק בחשבון בנק ישראל  RTGSבנק ישראל מעניק אשראי יומי ותוך יומי למשתתפי מערכת   

  לא הופקדו איגרות חוב בחשבון זה.  2013בדצמבר  31וליום  2014בדצמבר  31ניירות ערך. נכון ליום במסלקת הבורסה ל
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 31מיליוני דולר של ארצות הברית (נכון ליום  14- בהתאם לדרישת רשויות פיקוח בארה"ב, שיעבד סניף הבנק שם ניירות ערך בסכום של כ .ג

מיליוני דולר), המשמשים להבטחת פיקדונות הציבור או לקיום הוראות שלטוניות אחרות. עיקר  17רות ערך בסכום של ניי 2013בדצמבר 

מיליוני דולר של ארה"ב),  12 -  2013בדצמבר  31מיליוני דולר של ארה"ב (נכון ליום  10לסך של  2014בדצמבר  31השעבוד המסתכם ליום 

  כפי שהוגדרו על ידי השלטונות שם. מההתחייבויות של הסניף  7.5%ות הברית בדבר הבטחת מתייחס לדרישת רשויות הפיקוח בארצ

  

הבנק לא שיעבד  2014בדצמבר  31קווי אשראי שהועמדו לבנק על ידי בנק ישראל, משעבד הבנק חשבון ניירות ערך זרים. ליום  כנגד  ה.

  ).יירות ערך זריםהבנק לא שיעבד נ 2013בדצמבר  31(נכון ליום  ניירות ערך זרים

  אגרות חוב שרכש בנק יהב, המוחזקות בבנק הפועלים, משועבדות בשעבוד צף לטובת בנק ישראל.  ו.

    בדצמבר 31    ז.

    2014  2013  

  
 המקורות של ניירות ערך שהתקבלו ואשר הבנק רשאי למכור או לשעבד, לפי שווי הוגן, 

  לפני השפעת הקיזוזים:
    

  70  107  סקות שאילת ניירות ערך כנגד מזומןניירות ערך שהתקבלו בע  
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תנאי העסקתם של הרוב המכריע של העובדים והמנהלים בקבוצה (למעט אלו המפורטים בסעיפים ב' עד ט' להלן) נקבעים על פי הוראות   א.

לקרנות ידי הפקדות - מכוסה באופן שוטף עלפורט בסעיף י"ד להלן, , למעט עובדי בנק יהב כמהסכמים קיבוציים. ההתחייבות לעובדים אלה

ופיצויים, המשחררות את הבנק מהחבות לתשלום פיצויי פיטורים על פי החוק, לאותם עובדים. בגין חלק מעובדי טפחות קופות גמל פנסיה, 

(בגין מנהלים מטפחות  2006בפברואר  1- חילה בבעבר, משוחרר הבנק מחבותו לתשלום פיצויי פיטורין על פי החוק רק בגין התקופה המת

בגין המנהלים מטפחות לשעבר), הפקיד  2006(עד ינואר  2005). בגין חבותו זו עד סוף 2006בינואר  1- לשעבר משוחרר הבנק מחבותו החל מ

  הבנק סכומים לקופת פנסיה ולקופות גמל, וביצע הפרשה כנגד הפער בין החבות לבין ההפקדות.

  

ביוני  30מצומצמת של עובדים, אשר פרשו מעבודתם בעבר, זכאית לגמלה חודשית קבועה מהבנק. עובדים אשר פרשו מהבנק עד  קבוצה  ב.

, זכאים לתשלום גמלה מהבנק בגין רכיבי שכר מסוימים. כמו כן, זכאים גמלאי הבנק להטבות שאינן גמלה. התחייבות הבנק 1997

  י חישוב אקטוארי.בעתודות על פ מכוסהלתשלומים האמורים 

  

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות את התקשרות הבנק באשר לתנאי הכהונה וההעסקה של יושב ראש  2013ביוני  17ביום   ג. 

  דירקטוריון הבנק. 

  להלן תמצית תנאי הכהונה וההעסקה של יושב ראש הדירקטוריון, מר משה וידמן:

. הסכם ההעסקה הינו לתקופה 2012בדצמבר  1הבנק בהיקף של משרה מלאה, החל מיום  מר משה וידמן מכהן כיושב ראש דירקטוריון

. על אף האמור לעיל, יהא רשאי כל צד להודיע על 2015בנובמבר  30שנים מיום תחילת הכהונה בפועל והוא יבוא לידי סיום ביום  3של 

  ן הודעה מוקדמת בת שלושה  חודשים לצד האחר.ניתוק יחסי עבודה במועד כלשהו, גם לפני תום התקופה הקצובה, תוך מת

על בסיס המדד  ,אלפי שקלים חדשים, צמוד במלואו למדד המחירים לצרכן 180בגין עבודתו זכאי היושב ראש לשכר חודשי בסך של 

נוסף עם סיום  כמו כן, זכאי היושב ראש למענק שנתי בגובה של עד תשע משכורות ולמענק נדחה. 2012 בדצמבר 1אשר היה ידוע ביום 

כהונתו בגובה של עד תשע משכורות נוספות. המענקים יחושבו בהתבסס על התשואה להון, התשואה השנתית של מניית הבנק, יחס 

  היעילות התפעולית של הבנק והערכת הדירקטוריון למילוי תפקידיו המיוחדים של יושב הראש בתחומים שנקבעו.

מהמשכורת להפרשות לתגמולים, פנסיה ופיצויים. כמו כן, יושב ראש  15.83%ון תקציב של הבנק מעמיד לרשות יושב ראש הדירקטורי

מהמשכורת. סכומים אלה מועברים לקרנות פנסיה/קופות  7.5%הדירקטוריון זכאי להפרשות מעביד לקרן השתלמות בשיעור של 

  גמל/קרנות השתלמות, על פי בחירת יושב ראש הדירקטוריון.

מסכום המשכורת האחרונה, כשהוא מוכפל במספר  150%-יושב ראש הדירקטוריון, ישלם לו הבנק סכום השווה ל עם סיום עבודתו של

  שנות עבודתו. כמו כן, ישלם הבנק מענק הסתגלות אשר יעמוד על סך של שש משכורות חודשיות בתוספת הפרשות לתנאים סוציאליים.

רקטוריון לפני תום התקופה הקצובה, ישולמו ליושב הראש סכומים נוספים בנוסף לאמור, באם הסתיימה עבודתו של יושב ראש הדי

  כמפורט בהסכם ההעסקה, וזאת בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם ההעסקה.

עם סיום עבודתו של יושב ראש הדירקטוריון ייתן הבנק מכתב לשחרור כל התשלומים שהפריש לתגמולים, פנסיה ופיצויים וזאת במקום   

  פיצויי פיטורין להם זכאי יושב ראש הדירקטוריון. כמו כן, הבנק ישחרר ליושב ראש הדירקטוריון את קרן ההשתלמות. מלוא החבות ב

  מספר , אסמכתא2013באפריל  24יתר תנאי הכהונה וההעסקה של יושב ראש הדירקטוריון פורטו בדוח מיידי מיום 

  כל המידע שפורט בדוח המיידי הנזכר לעיל. . איזכור זה מהווה הכללה על דרך הפניה של2013-01-044368
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אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק, לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון הבנק, להעניק ליושב  2014ביוני  10ביום   

וים את מלוא רכיב שיקול הדעת במענק ליושב ראש משכורות), המהו 1.35אלפי שקלים חדשים ( 246ראש הדירקטוריון סך של 

אלפי  1,016עמד על  2013, כך שסך כל המענק השנתי אשר שולם ליושב ראש הדירקטוריון בגין שנת 2013הדירקטוריון בגין שנת 

, אסמכתא 2013 ביוני 6שקלים חדשים. (לפרטים בדבר נוסחת מענק כספי שנתי ליושב ראש הדירקטוריון ראה דוח מיידי מתקן מיום 

. אזכור זה מהווה הכללה על דרך הפניה של כל המידע שפורט בדוח המיידי הנזכר לעיל). ליתר רכיבי התגמול של 2013-01-059052

  .2013בדוחות הכספיים השנתיים של הבנק לשנת  204יושב ראש הדירקטוריון ראה עמוד 

  

. כמו 2012מול תנאי המענק החד פעמי ליושב ראש הדירקטוריון הקודם, בגין שנת נדונו ואושרו בישיבת ועדת התג 2013בדצמבר  30ביום   ד.

  נדונו ואושרו תנאי המענק על ידי דירקטוריון הבנק בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק. 2014בפברואר  17כן, ביום 

אלפי שקלים חדשים. לפרטים  615את המענק החד פעמי בגובה  אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק 2014במרץ  25ביום   

  .2014-01-023394, אסמכתא 2014במרץ  25נוספים ראה דוח מיידי מיום 

  אזכור זה מהווה הכללה על דרך הפניה של כל המידע שפורט בדוח המיידי הנזכר לעיל.  

  

לדד פרשר, למנהל הכללי של הבנק. מר פרשר החל לכהן כמנהל הכללי אישר דירקטוריון הבנק את מינויו של מר א 2013ביוני  17ביום   ה. 

  . 2013באוגוסט  16של הבנק בהיקף של משרה מלאה, ביום 

אישר דירקטוריון הבנק, לאחר שהתקבל לכך אישורה של ועדת התגמול, את תנאי כהונתו והעסקתו של המנהל  2014במאי  4ביום   

  אי הכהונה וההעסקה באסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק. אושרו תנ 2014ביוני  10הכללי. ביום 

תנאי העסקת המנהל הכללי נקבעו בהתאם למדיניות התגמול של הבנק כפי שהותאמה להוראות בנק ישראל, כאמור לעיל. מדיניות זו   

  אושרה על ידי ועדת התגמול, דירקטוריון הבנק והאסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק.

, אסמכתא 2014במאי  4ן תמצית תנאי הכהונה וההעסקה של המנהל הכללי, כפי שאלו פורטו בנספח ב' לדוח שפרסם הבנק מיום להל  

  (להלן: "נספח ב' לדוח המיידי"): 2014-01-056838מספר 

לושה חדשים, לצד הסכם ההעסקה הינו לתקופה בלתי קצובה, וכל צד רשאי לסיימה מכל סיבה שהיא, תוך מתן הודעה מוקדמת בת ש  

  האחר.

אלפי שקלים חדשים, צמוד במלואו למדד המחירים לצרכן על בסיס המדד  185בגין עבודתו זכאי המנהל הכללי לשכר חודשי בסך של   

  , וכן לתנאים נילווים. 2013באוגוסט  16אשר היה ידוע ביום 

תגמולים, פנסיה ופיצויים. כמו כן, הבנק מפריש עבור מהמשכורת להפרשות ל 15.83%הבנק מעמיד לרשות המנהל הכללי תקציב של   

  מהמשכורת.  7.5%המנהל הכללי לקרן השתלמות סכום בשיעור של 

מסכום  150%-עם סיום עבודתו של המנהל הכללי, במועד כלשהו ומסיבה כלשהי, ישלם לו הבנק מענק פרישה בסכום השווה ל  

תו, וכן ייתן הבנק מכתב לשחרור כל התשלומים שביצע לפי הסכם העבודה האישי המשכורת האחרונה, כשהוא מוכפל במספר שנות עבוד

שנחתם בין הבנק למנהל הכללי, לגבי תקופת עבודתו בבנק לפני מינויו כמנהל כללי. כמו כן, הבנק ישחרר למנהל הכללי את קרן 

משכורות חודשיות בתוספת הפרשות לתנאים ההשתלמות וכן, ישלם הבנק מענק הסתגלות כנגד אי תחרות אשר יעמוד על סך של שש 

סוציאליים. בנוסף לאמור, עם סיום עבודתו של המנהל הכללי, ישולמו לו סכומים נוספים כמפורט בהסכם ההעסקה, וזאת בכפוף לתנאים 

  המפורטים בהסכם ההעסקה.

מכל סיבה שהיא, לא יעסוק ולא יפעל במישרין ) חודשים מיום סיום כל תפקידיו ועבודתו בבנק 6המנהל הכללי התחייב כי במשך שישה (  

  או בעקיפין בתאגיד בנקאי אחר או למענו, ולא יעבוד כנושא משרה במסגרת או עבור גוף כלשהו המתחרה בפעילות הבנק.
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  תגמול משתנה תלוי יעדים וביצועים  

נק כספי ולתגמול הוני, וזאת בהתאם למדיניות התגמול החלה בבנק מעת לעת, לפי הסכם ההעסקה, המנהל הכללי יהיה זכאי למע  

  בתמהיל ובתנאים שיאושרו.

אלפי שקלים חדשים  1,517על פי הסכם ההעסקה, המנהל הכללי יהיה זכאי למענק כספי אשר יהיה מוגבל בסכום של  – מענק כספי  

, עבור כל אחת מהשנים 2013באוגוסט  16שר היה ידוע ביום בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן על בסיס המדד א

. וזאת, בכפוף לכך שיתקיימו בשנת המענק תנאי סף, המתבססים על שיעור התשואה להון, יחס הלימות ההון 2014-2016הקלנדריות 

חלק מהתגמול המשתנה של הכולל ויחס הלימות הון הליבה של הבנק לשנות המענק. המענק הכספי הינו תלוי ביצועים והוא מהווה 

המנהל הכללי. לפרטים בדבר תנאי הסף לעניין הזכאות למענק הכספי, תנאי הזכאות למענק הכספי, סמכות הדירקטוריון להפחתת 

  המענק הכספי והוראות לעניין השבת המענק הכספי, ראו נספח ב' לדוח המיידי.

, זכאי המנהל הכללי לתגמול הוני, הכולל תכנית להקצאה 2014-2016ם כחלק מהתגמול המשתנה של המנהל הכללי לשני - תגמול הוני  

  של כתבי אופציה על פי הצעה פרטית, למנהל הכללי של הבנק.

    .1 א16ביאור  לפרטים נוספים בדבר תכנית האופציות ראה  

  

 5ידי הבנק לתקופה בת -הועסק על המנהל הכללי הקודם (להלן: המנכ"ל הקודם) התקשר עם הבנק בהסכם (להלן:"ההסכם"), לפיו הוא  ו.

בהתאם להסכם, זכאי המנכ"ל הקודם . 2014באפריל  1ואשר הסתיימה ביום  2008בדצמבר  1שנים וארבעה חודשים שתחילתה ביום 

 200%לקבל בסיום העסקתו, מכל סיבה שהיא (למעט פיטורים בנסיבות ספציפיות המפורטות בהסכם ההעסקה), פיצויי פיטורים בשיעור של 

חודשים, וכן סכומים  3ההעסקה בגין כל שנת עבודה בבנק, תקופת הסתגלות של  תקופתממשכורתו החודשית האחרונה במועד סיום 

בהסכם, ויתר  שוטפים בגין תגמולים בשיעורים המקובלים, המופקדים עבורו. בדוחות הכספיים נכללו הפרשות בגין ההתחייבויות האמורות. 

לעניין אופציות המענק השנתי, לו הוא זכאי על פי הסכם ההעסקה הקודם, וזאת החל ממועד סיום ההסכם הקודם.  המנהל הכללי הקודם על

  .2א 16לרכישת מניות הבנק שהוקצו עבור המנהל הכללי הקודם בהסכם האחרון, ראה ביאור 

נק, כי אין בכוונתו להמשיך את כהונתו הודיע המנהל הכללי הקודם של הב 2013באפריל  24בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום   

  חדל לכהן כמנהל הכללי של הבנק.  2013באוגוסט  15כמנהל הכללי לתקופה נוספת וביום 

  .של המנכ"ל הקודם 2008בנובמבר  30, בהתאם להסכם העבודה מיום 2014באפריל  1מעביד הסתיימו ביום  -יחסי עובד  

  

עבודה אישיים המזכים אותם במקרה של פיטורין למענק פרישה מיוחד כפי שנקבע בהסכמים, עם קבוצת עובדים בכירים נחתמו הסכמי   ז.

זכאים בעת פרישתם,  עובדים אלה העשוי להגיע בתוך מספר שנים ביחס לעובדים מסוימים, בעלי ותק רב, עד לשבעה עשר חודשי שכר.

מת על סיום יחסי עובד מעביד לתקופה של שלושה עד שישה דודעה מוקוכן לה לסכומים וזכויות אחרות, כפי שהצטברו לזכותם בקופות השונות

  . לבנק אין כוונה לפטר מי מעובדים בכירים אלה המועסקים בבנק. חודשים

  התחייבות הבנק לתשלומים האמורים מכוסה בעתודות על פי חישוב אקטוארי.   
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ששה חודשי שכר. בגין זכאות זו נערכה הפרשה בדוחות עד עת פרישתם למענק הסתגלות בגובה של זכאים ב נושאי משרה בכירה  .ח

  הכספיים.

  

מוכפל במספר שנות עבודתו בבנק,    2011משכרו לחודש דצמבר  150%עובד בכיר בבנק זכאי בעת פרישתו לפיצויים מוגדלים, בגובה   .ט

יצויים אלה הינם מעבר לסכומים שהופקדו על שמו בקופות כחוק. כמו כן העובד זכאי נכון לתאריך האמור וצמוד למדד המחירים לצרכן. פ

 לשישה חודשי הסתגלות לפי שכרו החודשי האחרון.

וצמוד  2010מסכום שנקבע בהסכם מיוחד בשנת  70%עובד בכיר נוסף זכאי במידה ויעזוב את הבנק, לפנסיה מוקדמת בשיעור של   

  למדד המחירים לצרכן. 

 זכאות זו נערכה הפרשה בדוחות הכספיים. בגין  

  

חודשים מיום הפרישה וזאת  180לגמלה חודשית למשך  ו יהיה זכאיפנסיה, לפי םהסכ בשלוחה של הבנק בחוץ לארץ נחתם עם עובד  .י

בדוחות  שנות וותק בבנק וכן בנסיבות מסויימות נוספות שנקבעו בהסכמים. הערך האקטוארי של העתודה שנזקפה 20לאחר צבירת 

, המקביל לשיעור התשואה של היעודה בה הופקדו כספים 6%הכספיים בגין ההתחייבות האמורה חושב על בסיס שיעור היוון של 

  .3.5%לתשלום זכויות פנסיה אלה ובהנחה כי עליית השכר השנתית תהיה בשיעור של 

על פי החוק תם סכומים גבוהים מהסכומים להם הם זכאים חלק מעובדי הבנק הפורשים בפרישה מוקדמת, מקבלים לעיתים בעת פריש  .י"א

לעיתים, משלם הבנק לעובדים כאמור קיצבה, וזאת עד הגיעם לגיל פרישה. בהתאם להנחיית הפיקוח על הבנקים, נכללה  וההסכמים.

  בדוחות הכספיים עתודה אקטוארית בגין תשלומים אלה.

סקטור הפקידים, לפיו הוארך ההסכם   - וחד (הסכם עבודה) שנכרת עם נציגות העובדים נחתם הסכם קיבוצי מי 2009בספטמבר  16ביום   .ב"י

. ההסכם אושר בדירקטוריון 2015בדצמבר  31ועד  2011בינואר  1שנים נוספות, החל מיום  5- ב 2006 באפריל 27הקיבוצי שנחתם ביום 

  .2009באוקטובר  19הבנק ביום 

  להלן עיקרי ההסכם:  

  .2015בדצמבר  31קת העבודה" עד הארכת תוקף "חו  -

שמירת שקט תעשייתי מוחלט בתקופת ההסכם. ההתחייבות לשקט תעשייתי לא תחול במצבים של סכסוך עבודה של כלל העובדים   -

 בישראל בענף הבנקים.

 קביעת מנגנונים ליישוב חילוקי דעות: משא ומתן, גישור, בוררות.  -

כליים עובדים קבועים בתקופת ההסכם. ההתחייבות לא חלה על פיטורים אינדיבידואלים התחייבות הבנק שלא לפטר בפיטורים כל  -

 בשל עבירות משמעת, אי התאמה או שינויים רגולאטורים.

. להנהלה זכות וטו על כל בקשה ספציפית 2011עובדים בתקופת ההסכם, החל משנת  200עד הנהגת תכנית לפרישה מרצון של   -

 בנימוק. לפרישה מרצון, ללא צורך

 .2011עובדים קבועים בגין אי התאמה בתקופת ההסכם, החל משנת  50עד מתן אפשרות להנהלה לפטר   -

  .אקטואריתבמסגרת עתודה  מכוסה עלות התכנית לפרישה מרצון
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  מענקי יובלות  .גי"

שמונה עשרה שנות ותק. בדוחות הכספיים נערכה הפרשה בגין חבויות אלה על פי עובדי הבנק זכאים למענק חד פעמי בהגיעם לשלוש עשרה ול  

  חישוב אקטוארי המתבסס על נסיון העבר וההסתברות שבתאריך הקובע יהיה העובד עדיין מועסק בבנק.

  
חישוב נערך בהתחשב . 4%ון של חושבו לפי שיעור היוהעתודות בגין מענקי יובלות והסכם פרישה מרצון נערכו על בסיס חישוב אקטוארי ו  .די"

  .2.5%בגידול ריאלי עתידי בשכר בשיעור של 

  חישוב העתודה בגין פורשים מרצון בוצע בהתאם לזכאות הפורשים להצמדת הגימלה למדד המחירים לצרכן.  

  .1כ"ז. 1היוון, ראה ביאור לפרטים בדבר אימוץ כללי החשבונאות בארצות הברית בנושא זכויות עובדים, לרבות שינויים בקביעת שיעור ה  

  
   מענקים לנושאי משרה  .ט"ו

החליט הדירקטוריון, לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת, לאשר תכנית מסגרת לתשלום מענקים לנושאי  2008במאי  19ביום  .1

"נושאי המשרה"),  -ה משרה בבנק, מלבד הדירקטורים ובכללם יושב ראש הדירקטוריון ומלבד המנהל הכללי של הבנק (להלן, בסעיף ז

"שנת דוח"), בין היתר, בדרך  - (כולל) (כל אחת מן השנים האמורות, תיקרא להלן, בסעיף זה  2012עד  2008עבור כל אחת מן השנים 

אושר תיקון לתכנית המענקים, לעניין המועד שבו ידון הדירקטוריון  2009במרץ  2של יצירת מאגר לתשלום מענקים לנושאי משרה. ביום 

, לעניין תכנית המענקיםלאושר תיקון  2010באוקטובר  26ביום  "תכנית המענקים"). -בתשלום המענקים, על פי התכנית האמורה (להלן 

 (כולל). 2012עד  2010שיעור התשואה השנתי עבור כל אחד מן השנים 

  .3א 16לעיל, ראה ביאור ת מענקים כאמור לפרטים בדבר תוכנית אופציות לסמנכלי"ם, שבמסגרתה ויתרו הניצעים על זכותם לקבל  .2

בעקבות  .בנושא מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי) A301פרסם המפקח על הבנקים את הוראת ניהול בנקאי תקין  2013בנובמבר  19ביום   .3

נושאי המשרה אשר כניסת ההוראה לתוקף, ובהמשך לדיונים שקיים הבנק עם הפיקוח על הבנקים, פעל הבנק לעדכון  מדיניות התגמול ל

  המקורית"). "מדיניות התגמול -(להלן  2013באוגוסט  27אושרה באסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק ביום 

החליטה ועדת התגמול, להמליץ לדירקטוריון הבנק לאשר עדכון למדיניות התגמול המקורית.  2014באפריל  29בהתאם לאמור, ביום 

אושרה מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי משרה  2014ביוני  10ריון הבנק את המדיניות כאמור וביום אישר דירקטו 2014במאי  4ביום 

  באסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק.

מדיניות התגמול המעודכנת משלבת את הוראות חוק החברות והוראות המפקח על הבנקים בנושא תגמול, עם העקרונות הרוחביים   

לאחר המלצת ועדת התגמול, ראה לנכון לאמץ בעניין תגמול נושאי משרה בבנק, בשים לב, בין היתר, לתכנית שדירקטוריון הבנק, 

  האסטרטגית של הבנק ולתנאי ההעסקה הנהוגים כיום בבנק לנושאי משרה. 

ם), ותגמול משתנה חבילת התגמול לנושאי משרה שאינם דירקטורים תכלול שני מרכיבים עיקריים: משכורת חודשית (ורכיבים נלווי  

מותנה ביצועים אשר יכלול מענק כספי ותגמול הוני לטווח ארוך. כן עשויה לכלול חבילת התגמול תגמולים בקשר עם פרישה. התגמול 

לטווח בינוני (מענקים שנתיים), וכן התגמול לטווח ארוך מיועדים לקדם את זהות האינטרסים שביו נושא המשרה לבין הבנק, ולחזק את 

בין ביצועי הבנק בכללותו ותרומתו של נושא המשרה להשגת הביצועים האמורים לתגמול נושא המשרה, תוך התאמה לפרופיל  הקשר

  הסיכון של הבנק.

אחוזים מהתגמול הקבוע. כמו כן, קבע  100כנדרש בהוראות בנק ישראל בנושא תגמול, התגמול המשתנה המירבי לא יעלה על   

  אחוזים מהתגמול הקבוע. 77המשתנה המירבי לנושאי משרה שהינם שומרי סף, לא יעלה על  דירקטוריון הבנק כי התגמול
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  נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון הבנק לאישור מדיניות התגמול המעודכנת היו כמפורט להלן:

  .A301מדיניות התגמול המעודכנת תואמת את הוראה   -

תגמול המעודכנת תואמת את הוראות החוק ונותנת כלים להנהלת הבנק לגיוס ושימור נושאי משרה בעלי כישורים הולמים לבנק, מדיניות ה  -

  לאור כך שתנאי התגמול לנושאי המשרה מהווים תמריץ נאות הן למכהנים בתפקיד והן למועמדים עתידיים לתפקידים בכירים בבנק.

נת בחנו ועדת התגמול והדירקטוריון את המצב הקיים בבנק וכן, תגמול לנושאי משרה בבנקים בעת קביעת מדיניות התגמול המעודכ  -

  הגדולים האחרים.

  הרכב התגמול נקבע בהתאם לתפקידם של נושאי המשרה, בהבחנה בין נושאי משרה שהינם שומרי סף לבין נושאי משרה אחרים.  -

אופן קביעתם ושיעורם ביחס לרכיב הקבוע, נבחנו בשים לב לתרומת  הרכיבים המשתנים במדיניות התגמול המעודכנת, לרבות  -

נושא המשרה להשגת יעדי הבנק בהתחשב בתכנית האסטרטגית של הבנק ולהשאת רווחיו, בראייה ארוכת טווח ובהתאם 

  לתפקידם של נושאי המשרה.

לקבוע את תנאי התגמול של נושאי המשרה.  מדיניות התגמול המעודכנת נותנת בידי הנהלת הבנק מתחם שיקול דעת סביר בבואה  -

היחס בין תנאי התגמול של נושאי המשרה ליתר העובדים בבנק הינו סביר ואין בו כדי להשפיע על יחסי העבודה בבנק, בין היתר 

ים בשל מבנה הבנק, אשר נושאי המשרה בו מהווים, מבחינה כמותית, חלק מזערי מכלל עובדי הבנק, ובשל ההבדל בין התפקיד

ותחומי האחריות של נושאי המשרה לבין יתר עובדי הבנק. כן צויין, כי יחסים אלה משקפים את פערי התגמול המקובלים במערכת 

  הבנקאית בישראל, ובשים לב לכך שבבנק שוררים יחסי עבודה תקינים.

  מדיניות התגמול המעודכנת הולמת את תוצאותיו של הבנק בשנים האחרונות.  -

, אסמכתא 2014במאי  4פים בדבר מדיניות התגמול המעודכנת, עקרונותיה ותחולתה ראה נספח א' לדוח מיידי מיום לפרטים נוס  -

  . איזכור זה מהווה הכללה על דרך הפניה של כל המידע שפורט בדוח המיידי הנזכר לעיל.2014-01-056838מספר 

  מענקים לכלל עובדי הבנק  ט"ז

ריון הבנק, בהתאם להמלצת ועדת התגמול, מדיניות תגמול לכלל עובדי הבנק, אשר אינם נושאי אישר דירקטו 2014ביוני  19ביום   

  "מדיניות התגמול").  –בנושא מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי (להלן  A301משרה. מדיניות התגמול מבוססת על הוראת ניהול בנקאי תקין 

בבנק, וכן בתנאי התגמול של המנהלים האחרים בבנק ושל שאר עובדי מדיניות התגמול דנה בתנאי התגמול של העובדים המרכזיים   

  .2014 - 2016הבנק לשנים 

תנאי הכהונה או ההעסקה של עובדי הבנק, כוללים תגמול קבוע ותגמול משתנה, כמקובל בבנק, וכן תנאי פרישה וכל הטבה, תשלום אחר   

  אמור.או התחייבות לתשלום כאמור, הניתנים בשל כהונה או העסקה כ

  

שנות העבודה, בבנק יהב נהוג להשלים לעובדים הזכאים לפיצויים את ההפרש שבין המשכורת האחרונה של העובדים מוכפלת במספר   .י"ז

לבין הסכום שנצבר לזכותם בקופות. כמו כן, זכאים העובדים הפורשים לפנסיה מבנק יהב לפי הסכם העבודה לפדיון חלקי של ימי מחלה 

  שלא נוצלו. 

לק מעובדיו התחייב בנק יהב להעביר לבעלותם עם סיום עבודתם מכל סיבה את מרכיב פיצויי הפיטורים שבקופות גמל מוכרות (לפי לח

לחוק פיצויי פיטורין). לעובדים אלה לא נדרש הבנק להשלים את ההפרש שבין המשכורת האחרונה של העובדים מוכפלת  14סעיף 

  צבר לזכותם בקופות האמורות.במספר שנות העבודה, לבין הסכום שנ
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למנהלים בכירים התחייב בנק יהב לשלם שכר במשך תקופת הסתגלות במקרה בו תובא עבודתם לידי סיום על ידי הבנק. לחלקם, התחייב 

  ונה, המוכפלת במספר שנות העבודה. הבנק לשחרר עם פרישתם את מרכיב הפיצויים שנצבר בקופת הפנסיה, נוסף על משכורתם האחר

לשני מנהלים בכירים אשר פרשו מעבודתם בבנק יהב התחייב בנק יהב לשלם תשלום חודשי עד הגיעם לגיל פרישה, התשלום צמוד 

  בנק יהב. המנהל הכללי שללשינויים בשכר 

  התחייבויות בנק יהב מכוסות בעתודות והפרשות מתאימות על פי חישוב אקטוארי.

 

סכומי העתודה והיעודה לזכויות עובדים בעד התחייבות פנסיונית, פיצויי פיטורים ומענקי הסתגלות נכללו בסעיף "התחייבויות אחרות"   .י"ח

  :במיליוני שקלים חדשים) ,כלהלן (סכומים מדווחים

  הבנק  מאוחד  

  2014  2013  2014  2013  

 651 637 788 758  סכום העתודה

 10 11 114 105  )1(סכום היעודה

 641 626 674 653  עודף העתודה על היעודה

  

  הבנק וחברות מאוחדות שלו אינם רשאים למשוך את כספי היעודה, אלא לצורך תשלום פיצויים בלבד.  )1(

ם סכומי ההפרשה בגין זכויות עובדים לחופשה, לפדיון ימי מחלה ולמענקי יובלות נכללו בסעיף "התחייבויות אחרות" כלהלן (סכומי  .י"ט

  מדווחים במיליוני שקלים חדשים) :

  הבנק  מאוחד  

  2014  2013  2014  2013  

 93 100 101 108  הפרשה לחופשה

 13 14 26 28  הפרשה למענקי יובלות

 - - 15 16  )1(הפרשה לפדיון ימי מחלה
    

  
 .זכאים אחרים ויתרות זכותמוצג בסעיף ההתחייבויות האחרות במסגרת   )1(
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  תכנית אופציות למנהל הכללי   .1

במסגרת תכנית האופציות ועל פי תנאיה, הבנק יקצה לנאמן, עבור המנהל הכללי של הבנק, כתבי אופציה בשלוש מנות שנתיות כמפורט   

. כל 2016כתבי אופציה עבור שנת  172,503- ו 2015כתבי אופציה עבור שנת  177,720, 2014כתבי אופציה עבור שנת  186,915 - להלן 

ש"ח ערך נקוב, הכפוף להתאמות בגין חלוקת מניות הטבה,  0.1אחד מכתבי האופציה יהיה ניתן למימוש, למניה רגילה אחת של הבנק, בת 

  הנפקת זכויות, איחוד או חלוקה של מניות, חלוקת דיבידנד ועוד.

של הקצאת הכמות המירבית האפשרית של מניות המימוש, יקנו כל כתבי  בהנחה של מימוש מלא של כל כתבי האופציה, ובהנחה  

האופציה המוצעים למנהל הכללי על פי תוכנית האופציות (בהתבסס על דוח "מצבת הון ומרשמי ניירות הערך של התאגיד והשינויים בה", 

עה בו (לאחר הקצאת מלוא הכמות של מניות מהונו המונפק של הבנק ומזכויות ההצב 0.23%-), כ2014באפריל  10שפרסם הבנק ביום 

  מהונו המונפק של הבנק ומזכויות ההצבעה בו. 0.18%-המימוש), ובהנחה של דילול מלא, כ

לפרטים בדבר תנאי הסף לעניין הזכאות לכתבי האופציה, ולתנאי הזכאות לכתבי האופציה וכן סמכות הדירקטוריון להפחתת הכמות של   

"נספח ב' לדוח  –(להלן  2014-01-056838אסמכתא  2014במאי  4שפרסם הבנק ביום  ב' לדוח המיידי כתבי האופציה, ראו נספח

  המיידי").

זכאותו של המנהל הכללי לכתבי אופציה הכלולים במנה שנתית כלשהי, תחושב בסמוך לאחר פרסום הדוחות הכספיים של הבנק לשנת   

  בתנאי הזכאות שהוגדרו. המענק שבגינה הוקצתה המנה השנתית, בהתאם לעמידה

, 2016-2020באפריל בשנים  1תהיה ניתנת למימוש בשלושה חלקים שווים החל מיום  2014-2016כל אחת מהמנות השנתיות לשנים   

  כמפורט בנספח ב' לדוח המיידי.

בתוספת הפרשי הצמדה  שקלים חדשים, 46.19מחיר המימוש של כל אחד מכתבי האופציה שיוקצו למנהל הכללי, על פי התכנית הינו   

למדד המחירים לצרכן, החל מן המדד הידוע ביום שבו אישר הדירקטוריון את הקצאת כתבי האופציה למנהל הכללי ועד למדד הידוע ביום 

המימוש. מחיר המימוש נקבע על פי הממוצע של שערי הנעילה של מניה רגילה של הבנק, בבורסה, במשך שלושים ימי המסחר שקדמו 

ישור הדירקטוריון. בהתאם לאמור, יובהר כי ביום המימוש, המנהל הכללי לא יידרש לשלם את מחיר המימוש, ומחיר המימוש ליום א

  ישמש אך ורק לצורך קביעת סכום ההטבה הכספי וכמות מניות המימוש שתוקצה בפועל למנהל הכללי.

ת כתבי האופציה, כאמור לעיל, נלקחו בחשבון תנאי תכנית לצורך חישוב השווי ההוגן, ליום האישור של האסיפה הכללית את הקצא  

  .האופציות וכן הנתונים וההנחות שפורטו בנספח ב' לדוח המיידי

ם על בסיס ההנחות, שפורטו בנספח ב' בדוח המיידי, השווי ההוגן הממוצע של כל כתב אופציה שיוענק למנהל הכללי על פי תכנית האופציות, ליו  

שקלים חדשים; כתב  7.90- כ -האישור של האסיפה הכללית את הקצאת כתבי האופציה, הינו כדלקמן: כתב אופציה הנכלל במנה הראשונה 

  שקלים חדשים. 8.67- כ - שקלים חדשים; כתב אופציה הנכלל במנה השלישית  8.37- כ - במנה השנייה אופציה הנכלל 

בהתאם לכך, ערך ההטבה התיאורטי של כתבי האופציה בתכנית (השווי ההוגן), כאמור, המחושב בהתאם לכללי הרישום החשבונאי   

מיליוני שקלים חדשים, כולל מס שכר). שווי זה ייפרס על פני  5.3-מיליוני שקלים חדשים (כ 4.5-מסתכם בכ ,IFRS 2בתקן בינלאומי 

  תקופת הזכאות באופן לא לינארי.
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לפקודת מס הכנסה. לפיכך, ההטבה שתנבע למנהל הכללי כתוצאה  102האופציות יוקצו במסלול "הכנסת עבודה", בהתאם לסעיף   

אופציה אלה, תמוסה על פי שיעור המס השולי שיחול על המנהל הכללי במועד מימוש כתבי האופציה. הבנק יהיה חייב  ממימוש כתבי

לשלם מס שכר בגין ההטבה שתנבע למנהל הכללי כתוצאה ממימוש כתבי האופציה על פי תכנית האופציות. כמו כן, בעת תשלום המס 

כאי לנכות הוצאה לצרכי מס בגין כתבי האופציה האמורים, על פי שיעור המס האפקטיבי על ידי המנהל הכללי בגין ההטבה, יהא הבנק ז

  שיחול במועד המימוש.

 .2014-01-056838, אסמכתא מספר 2014במאי  4יתר תנאי הכהונה וההעסקה של המנהל הכללי פורטו בנספח ב' לדוח מיידי מיום   

  .שפורט בדוח המיידי הנזכר לעילאיזכור זה מהווה הכללה על דרך הפניה של כל המידע 

  

  הקודם תכנית אופציות למנהל הכללי  . 2

 30החליט דירקטוריון הבנק, לאחר שנתקבל לכך אישורה של ועדת הביקורת של הבנק, בישיבתה מיום  2008בנובמבר  30ביום   

  למנהל הכללי הקודם של הבנק. , לאשר את תכנית האופציות החדשה, להקצאת כתבי אופציה על פי הצעה פרטית,2008בנובמבר 

כתבי  5,571,381, עבור המנהל הכללי הקודם, ללא תמורה, 2009בפברואר  1במסגרת תכנית האופציות, הקצה הבנק לנאמן ביום   

שקלים חדשים ע.נ., בכפוף להתאמות בגין חלוקת  0.1אופציה, אשר כל אחד מהם יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של הבנק, בת 

  יות הטבה, הנפקת זכויות, איחוד או חלוקה של מניות או חלוקת דיבידנד.מנ

בהנחה של מימוש מלא של כל כתבי האופציה, ובהנחה של הקצאת כמות מניות המימוש המירבית האפשרית, יקנו כל כתבי האופציה   

אחר הקצאת מלוא הכמות של מניות מהונו המונפק של הבנק ומזכויות ההצבעה בו (ל 2.44%-שהוקצו על פי תכנית האופציות כ

 מהונו המונפק של הבנק ומזכויות ההצבעה בו. 1.54%-המימוש), ובהנחה של דילול מלא, כ

אם יבחר המנהל הכללי הקודם לממש את כתבי האופציה, כולם או חלקם, בדרך של הקצאה כנגד סכום ההטבה, כמפורט להלן, הרי   

ל מניות המימוש, היא תיאורטית בלבד, שכן בדרך זו לא תוקצה מלוא הכמות של מניות שההנחה בדבר הקצאה של הכמות המירבית ש

 המימוש הנובעת מהם, אלא רק מניות בכמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגלום בכתבי האופציה, כמפורט להלן.

ש מנות (ארבע מנות שוות בנות הנאמן יעניק למנהל הכללי הקודם את כתבי האופציה, בכפוף להוראות תכנית האופציות, בחמ  

 .2014עד  2010באפריל בכל אחת מהשנים  1כתבי אופציה), ביום  1,114,277כתבי אופציה כל אחת, ומנה אחת בת  1,114,276

חודשים מן היום  24או עד תום  2014באפריל  1המנהל הכללי הקודם יהיה זכאי לממש את כתבי האופציה החל מיום הענקתם, ועד ליום   

  . 2016באפריל  1אחרון לכהונתו כמנהל הכללי של הבנק, לפי המאוחר, אך לא יאוחר מיום ה

הודיע המנהל הכללי הקודם של הבנק מר אלי יונס, כי אין בכוונתו להמשיך את  2013באפריל  24בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום   

  לכהן כמנהל הכללי של הבנק. חדל 2013באוגוסט  15כהונתו כמנהל הכללי לתקופה נוספת וביום 

שקלים חדשים, בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן החל מהיום שבו  21.18מחיר המימוש של כל אחד מכתבי האופציה הינו   

אישר הדירקטוריון את תכנית האופציות ועד למדד שיהא ידוע במועד המימוש. מחיר המימוש נקבע על פי שער הנעילה של מניית הבנק 

(יום המסחר שקדם ליום בו התקבלה המלצתה של וועדת התגמול, כאמור לעיל). יצויין, כי מחיר המימוש  2008בנובמבר  9בבורסה ביום 

שקלים חדשים), אשר בו נדון מחיר המימוש  19.35( 2008בנובמבר  27משער הנעילה של מניית הבנק בבורסה ביום  9.5%- גבוה בכ

 ום המסחר האחרון שקדם ליום שבו אישר הדירקטוריון את הסכם ההעסקה ותכנית האופציות.בוועדת הביקורת, ואשר היה י
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  מימוש האופציות, כולן או חלקן, יוכל להתבצע בכל אחת מן הדרכים המפורטות להלן:  

  ת), בתמורה לתשלום מלוא מחיר המימוש.כל כתב אופציה ימומש למניה אחת של הבנק (בכפוף להתאמו  )1

הבנק יקצה, ללא תמורה, כמות מניות אשר שווי השוק שלהן לפי שער הנעילה של מניית הבנק בבורסה, ביום המסחר שקדם למועד   )2

  המימוש, יהיה שווה לסכום ההטבה הכספי הגלום באופציות במועד המימוש.

בדוחות הכספיים הוצאה בגובה השווי ההוגן של  רשם. על פי הוראות התקן, הבנק "תשלום מבוסס מניות" IFRS 2הבנק מיישם את   

המנות, על פני התקופה שממועד ההקצאה ועד למועד ההענקה של אותה מנה. השווי  5-, לכל אחת מנפרסהכתבי האופציה. ההוצאה 

השווי ההוגן, נלקחו בחשבון תנאי התוכנית וכן ההוגן התיאורטי של כתבי האופציה חושב על פי מודל "בלאק ושולס". לצורך חישוב 

  הנתונים וההנחות שלהלן:

חישוב השווי ההוגן אינו מביא בחשבון את העובדה כי כתבי האופציה לא יירשמו למסחר בבורסה, וכן אינו מביא בחשבון את   )1

 חסימתם של כתבי האופציה, כמפורט בתכנית האופציות.

 שקלים חדשים, כאמור לעיל. 21.18, לצורך החישוב, הינו מחיר המימוש של כתבי האופציה  )2

  שנים וארבעה חודשים. 7הונח כי כל כתבי האופציה ימומשו ביום האחרון של תקופת המימוש, דהיינו משך חיים הצפוי של   )3

חיר המניה בבורסה, , אשר חושבה על ידי מדידה של סטיית התקן ההיסטורית של מ27.06%נלקחה לצורך החישוב סטיית תקן של   )4

 .2008בנובמבר  27במשך תקופה השווה למשך החיים הצפוי של כתבי האופציה, המסתיימת ביום 

חושב על בסיס ציטוטי ריביות של נכסים שיקליים, צמודי מדד וחסרי סיכון, הנסחרים  -  3.88% - שיעור ריבית חסרת סיכון שנלקח לחישוב   )5

 , לתקופה המקבילה למשך החיים הצפוי למימוש כל כתבי האופציה.2008בנובמבר  27בבורסה, נכון ליום 

 .0%מחיר המימוש מותאם לדיבידנדים, ועל כן שיעור הדיבידנד שנלקח בחשבון לצורך החישוב הוא   )6

 38.6 -ו כל הקודם על פי תכנית האופציות, הינ"למנכ שהוענקועל בסיס ההנחות, כמפורט לעיל, השווי ההוגן של כל כתבי האופציה   

 שחל באותה העת). 15.5%מיליוני שקלים חדשים, כולל מס שכר בשיעור של  44.6מיליוני שקלים חדשים (

ל הקודם כתוצאה "לפקודת מס הכנסה. לפיכך, ההטבה שתנבע למנכ 102במסלול "הכנסת עבודה", בהתאם לסעיף  הוקצוהאופציות   

ל הקודם במועד מימוש כתבי האופציה. הבנק יהיה חייב "השולי שיחול על המנכ ממימוש כתבי אופציה אלה, תמוסה על פי שיעור המס

ל הקודם כתוצאה ממימוש כתבי האופציה על פי תכנית האופציות החדשה. כמו כן, בעת "לשלם מס שכר בגין ההטבה שתנבע למנכ

בגין כתבי האופציה האמורים, על פי שיעור ל הקודם בגין ההטבה, יהא הבנק זכאי לנכות הוצאה לצרכי מס "תשלום המס על ידי המנכ

 .המס האפקטיבי שיחול במועד המימוש

  תכנית אופציות לסמנכ"לים  .3

החליט דירקטוריון הבנק, לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת של הבנק, לאשר תכנית להקצאת כתבי אופציה  2009במרץ  29ביום 

לן "התכנית") לתשעה נושאי משרה בבנק (מתוכם ניצע אחד שכיהן כסמנכ"ל, יצא על פי הצעה פרטית שאינה הצעה פרטית מהותית (לה

לחופשה ללא תשלום מעבודתו בבנק ומכהן כיום כמנהל הכללי של בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ) שהינם סמנכ"לים חברי הנהלת הבנק 

ורת, כי הקצאת כתבי האופציה על פי תכנית האופציות, (להלן "הניצעים"). עוד החליט הדירקטוריון, לאחר קבלת אישורה של וועדת הביק

שקלים  0.1מניות בנות  1,400,000 -מותנית בכך כי המפקח על הבנקים יתיר לבנק רכישה עצמית של מניות בכמות שלא תפחת מ

המפקח  על מניות הבנק בהתאם לאישור  2,500,000מהונו המונפק של הבנק. לפרטים בדבר הרכישה העצמית של  ,חדשים ע.נ.

  ד לעיל. 13הבנקים, ראה ביאור 
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כל ניצע על פי תכנית האופציות הסכים, על פי בחירתו, כי אם הבנק יקצה עבורו כתבי אופציה על פי התכנית, הוא לא ייכלל בתכנית 

, ולא ייכלל בתוכנית בונוסים לנושאי משרה 2012עד  2009השנים  המסגרת לתשלום בונוסים לנושאי משרה בבנק עבור כל אחת מן

  , אם וככל שתאושר על ידי הבנק.2013בבנק, עבור שנת 

כתבי אופציה, שלא יירשמו  5,850,000על שם הנאמן, עבור הניצעים,  2009ביוני  23במסגרת תכנית האופציות, הקצה הבנק ביום 

שקלים חדשים ע.נ. של הבנק, ללא תמורה, בכפוף  0.1מימוש, כל אחד, למניה רגילה בת למסחר בבורסה. כתבי האופציה ניתנים ל

לתנאי התכנית. הקצאת הכמות המרבית של מניות המימוש הינה תיאורטית בלבד. במועד המימוש של כתבי האופציה יוקצו לניצעים 

כנית, רק בכמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי מניות הנובעות מכתבי האופציה שהניצעים יהיו זכאים לממשם על פי תנאי הת

  הגלום בכתבי האופציה.

שקלים חדשים, בתוספת הפרשי הצמדה למדד  21.18מחיר המימוש של כל אחד מכתבי האופציה שיוענקו לניצעים, על פי התכנית, הינו 

וש נקבע על פי שער הנעילה של מניה של הבנק המחירים לצרכן, והתאמה לדיבידנדים או למניות הטבה שיחולקו על ידי הבנק. מחיר המימ

, שעל פיו נקבע גם מחיר המימוש של כתבי האופציה שהוקצו עבור המנהל הכללי של הבנק כאמור לעיל. יצוין, 2008בנובמבר  9בבורסה ביום 

ר האחרון שקדם ליום שבו אישר , אשר היה יום המסח2009במרץ  26כי מחיר המימוש גבוה משער הנעילה של מניה של הבנק, בבורסה, ביום 

  הדירקטוריון את תכנית האופציות.

כתבי האופציה שהוקצו לנאמן עבור כל ניצע, על פי התכנית, הוקצו בחמש מנות שוות. המנות תהיינה ניתנות למימוש, כל אחת, במועדי 

  ה החמישית) מיום ההקצאה.שנים (למנ 5ההבשלה שיחולו מידי שנה, החל מחלוף שנה אחת (למנה הראשונה) ועד לחלוף 

על פי התכנית המקורית, כל ניצע יהיה זכאי לממש את כתבי האופציה הנכללים במנת מימוש שהבשילה במועד כלשהו, אם השיעור של 

ומעלה. אם  10%תשואת הרווח הנקי מפעולות רגילות להון העצמי הממוצע של הבנק, לשנת הדוח שקדמה לאותו מועד הבשלה, יהיה 

, אזי הניצע לא יהא זכאי לממש כלל את מנת 10% -התשואה האמור, לשנת הדוח שקדמה לאותו מועד הבשלה, יהיה נמוך משיעור 

המימוש שהבשילה באותו מועד הבשלה. דירקטוריון הבנק יהא מוסמך, על פי שיקול דעתו, ולאחר שקיבל לכך את אישור ועדת 

  ם או חריגים, לצורך החישוב של שיעור התשואה השנתי לשנת דוח כלשהי.הביקורת, לנטרל את השפעתם של אירועים חד פעמיי

 מתכניות אחת למימוש בכל שיעור הזכאות את הביקורת, לעדכן של ועדת אישורה החליט הדירקטוריון, לאחר קבלת 2010באוקטובר  26ביום 

 לשיעור התשואה בהתאם תיקבע למימושן הזכאות , ואשר2014 - ו 2013, 2012, 2011בשנים  שיבשילו המימוש מנות לגבי ,לסמנכ"לים האופציות

מתכניות הסמנכ"לים  אחת בכל למימוש שיעור הזכאות כי לכך, הוחלט , בהתאמה. בהתאם2013 - ו 2012, 2011, 2010הדוח  השנתי בשנות

  . 9%של  לשיעור 10%של  משיעור יופחת
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 IFRS 2ההוגן (ערך ההטבה התיאורטי) של כתב אופציה בודד הכלול בכל אחת מן המנות של כתבי האופציה, חושב בהתאם לתקן השווי 

על פי מודל בלאק ושולס. ערך ההטבה התיאורטי של כל אחת מהמנות נפרס בספרי הבנק על פני תקופת ההבשלה. לצורך חישוב השווי 

  ההוגן, שימשו ההנחות הבאות:

 שקלים חדשים. 21.18-מימוש של כתבי האופציה, לצורך החישוב, הינו כמחיר ה  

  ,משך החיים הצפוי למימוש של כל מנה, חושב לפי הממוצע שבין תקופת ההבשלה של כל מנה (החל משנה אחת למנה הראשונה

 שנים). 7שנים למנה החמישית) לבין תקופת התכנית ( 5-ועד ל

 י תשואות יומיות היסטוריות של מחיר המניה בבורסה במשך תקופה השווה למשך החיים סטיית התקן עבור כל מנה, חושבה לפ

  הצפוי של כל מנה.

 ח ממשלתיות, צמודות מדד, "שיעור הריבית חסרת הסיכון חושב על בסיס הציטוטים של נתוני התשואות לפדיון של סדרות אג

 .2009במרץ  26הנסחרות בבורסה, כפי שאלו פורסמו ביום 

 0%מימוש מתואם לדיבידנדים, ועל כן שיעור הדיבידנד שנלקח בחשבון  לצורך החישוב הוא מחיר ה.  

  לצורך חישוב השווי ההוגן, הונח כי בכל אחת משנות התכנית תגיע תשואת הרווח הנקי מפעולות רגילות על ההון הממוצע לשיעור

 לפחות. 10%

  האופציה לא יירשמו למסחר בבורסה.חישוב השווי ההוגן אינו מביא בחשבון את העובדה שכתבי  

כמות כתבי האופציה שהניצעים יהיו זכאים לממשם תיבחן מחדש בכל תאריך דיווח, בהתבסס על המידע שיהיה קיים באותו מועד. תוצאות 

כנית, אך לא בחינה זו עשויות להביא להקטנה בסכום ההוצאה שתירשם בדוחותיו הכספיים של הבנק בגין כתבי האופציה על פני שנות הת

  לשינוי בשווי ההוגן של כל כתב אופציה הכלול בכל אחת מן המנות של כתבי האופציה.

כתבי  1,104,999החליט דירקטוריון הבנק, לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת של הבנק, לאשר הקצאת  2009בנובמבר  9ביום 

ם שמונו לתפקידם לאחר מועד אישור תכנית האופציות לסמנכ"לים. אופציה נוספים, בתנאים זהים למעט מחיר המימוש, לשני סמנכ"לי

חדשים, בתוספת הפרשי שקלים  29.85מחיר המימוש של כל אחד מכתבי האופציה שיוענקו לשני הניצעים הנוספים, על פי התכנית, הינו 

חיר המימוש נקבע על פי שער הנעילה של הצמדה למדד המחירים לצרכן, והתאמה לדיבידנדים או למניות הטבה שיחולקו על ידי הבנק. מ

, יום המסחר האחרון שקדם ליום בו אישר הדירקטוריון את התכנית. השווי ההוגן (ערך 2009בנובמבר  8מניה של הבנק בבורסה ביום 

 IFRS 2ן ההטבה התיאורטי) של כתב אופציה בודד הכלול בכל אחת מן המנות של כתבי האופציה הנוספים שאושרו, חושב בהתאם לתק

  על פי מודל בלאק ושולס. ערך ההטבה התיאורטי של כל אחת מהמנות ייפרס בספרי הבנק על פני תקופת ההבשלה.

 238,333החליט דירקטוריון הבנק, לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת של הבנק, לאשר תכנית להקצאת  2012באפריל  30ביום 

על העקרונות של תכנית  מושתתת. תוכנית האופציות, 2012דתה בבנק בחודש מרץ כתבי אופציה לנושאת משרה אשר החלה את עבו

 האופציות לסמנכ"לים בבנק, כאמור לעיל.

מועדים ("מועדי הבשלה") החל מתום שנה (המנה הראשונה), ושנתיים (המנה  2 -מנות, הניתנות למימוש ב 2-כתבי האופציה יוקצו ב

תשואת הרווח הנקי על ההון הממוצע בכל אחת מהשנים שיקדמו לכל אחד ממועדי ההבשלה,  השנייה) ממועד ההקצאה, בכפוף לשיעור

שקלים חדשים, בתוספת הפרשי הצמדה למדד  33.79כמפורט לעיל. מחיר המימוש של כל אחד מכתבי האופציה, על פי התכנית, הינו 

ק. מחיר המימוש נקבע על פי שער הנעילה של מניה של המחירים לצרכן, והתאמה לדיבידנדים או למניות הטבה שיחולקו על ידי הבנ

  , יום המסחר האחרון שקדם ליום בו אישר הדירקטוריון את התכנית. 2012באפריל  29הבנק בבורסה ביום 
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מנות של כתבי האופציה הנוספים שאושרו, חושב השווי ההוגן (ערך ההטבה התיאורטי) של כתב אופציה בודד הכלול בכל אחת מן ה

על פי מודל בלאק ושולס. ערך ההטבה התיאורטי של כתבי האופציה בהקצאה זו, כאמור,  IFRS 2בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

מיליוני  1.9-מיליוני שקלים חדשים (כ 1.7-, מסתכם בכIFRS 2המחושב בהתאם לכללי הרישום החשבונאי בתקן חשבונאות בינלאומי 

  שקלים חדשים, כולל מס שכר). 

חישוב ערך ההטבה התיאורטי הכולל של ההקצאה מתבסס על הנחות בדבר כמות האופציות שתהיה הניצעת זכאית לממש על פי 

הערכת ההנהלה ביחס לתוואי שיעורי התשואה השנתיים, כאמור לעיל, ועל הערכה של הנהלת הבנק ביחס לשיעור נטישה ממוצע של 

הניצעים בתכנית, שמשמעותו היא שחלק מכתבי האופציה שיוקצו יתבטלו עקב פרישתם של הניצעים להם הן הוענקו. ערך ההטבה 

  התיאורטי של כל אחת מהמנות ייפרס בספרי הבנק על פני תקופת ההבשלה.

  אופציה בודדת, עבור כל אחת מהמנות שהוענקו:להלן פירוט ההנחות ששימשו בחישוב השווי הוגן של אופציה בודדת, וכן תוצאת השווי ההוגן ל

  

 סך הכל 5מנה  4מנה  3מנה  2מנה  1מנה  
       2009במרץ  29-הקצאה שאושרה ב

 )1(4,030 650 650 910 910 910 כמות אופציות (באלפים)

  30.27% 30.11% 30.95% 32.04% 32.75% סטיית תקן שנתית

  21.18 21.18 21.18 21.18 21.18 מחיר מימוש (בשקלים חדשים)

  1.28% 1.09% 0.92% 0.77% 0.65% ריבית חסרת סיכון

  6.1 5.6 5.1 4.6 4.1 זמן למימוש בשנים

  5.77 5.39 5.19 5.02 4.78 שווי הוגן לאופציה בודדת

 20,894 3,751 3,504 4,724 4,569 4,346 סך שווי הוגן למנה (אלפי שקלים חדשים)
   

       2009בנובמבר  9-רה בהקצאה שאוש

 1,105 260 260 260 260 65 כמות אופציות (באלפים)

  32% 33% 33% 34% 35% סטיית תקן שנתית

  29.85 29.85 29.85 29.85 29.85 מחיר מימוש (בשקלים חדשים)

  1.20% 1.02% 0.83% 0.65% 0.46% ריבית חסרת סיכון

  5.6 5.1 4.6 4.1 3.6 זמן למימוש בשנים

  9.44 9.16 8.73 8.39 8.00 שווי הוגן לאופציה בודדת

 9,807 2,455 2,381 2,270 2,181 520 סך שווי הוגן למנה (אלפי שקלים חדשים)
    

        2012באפריל  30-הקצאה שאושרה ב

 238 -  -  -  130 108 כמות אופציות (באלפים)

  -  -  -  32.27% 30.23% סטיית תקן שנתית

  -  -  -  33.79 33.79 מימוש (בשקלים חדשים)מחיר 

  -  -  -  0.3% 0.2% ריבית חסרת סיכון

  -  -  -  3.2 2.7 זמן למימוש בשנים

  -  -  -  7.75 6.63 שווי הוגן לאופציה בודדת

 1,726 -  -  -  1,008 718 )שקלים חדשים(אלפי  למנהסך שווי הוגן 
   

  
  ת, בגין ארבעה סמנכ"לים שסיימו את עבודתם בבנק.אלפי אופציו 1,820לאחר פקיעה של   ) 1(
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   להלן פרטים על כמות האופציות למניות ומחירי המימוש:

 2014 2013 2012 

 
  מספר

 אופציות

  ממוצע משוקלל

של מחיר המימוש

 (בשקלים חדשים)
  מספר

 אופציות

  ממוצע משוקלל 

ימוש של מחיר המ

 (בשקלים חדשים)
  מספר 

 אופציות

  ממוצע משוקלל 

של מחיר המימוש 

 (בשקלים חדשים)

קיימות במחזור לתחילת 

 23.65 4,804,999 25.46 2,851,666 26.83 1,346,666 השנה

 33.85 238,333 - - - - )1(הוענקו במהלך השנה

 22.07 520,000 - - - - חולטו במהלך השנה

 22.58 1,671,666 23.55 1,505,000 26.96 801,666 )2(מומשו במהלך השנה

 25.46 2,851,666 26.83 1,346,666 26.48 545,000 קיימות במחזור לסוף שנה 
          

  שקלים חדשים. 7.24היה  2012הממוצע המשוקלל של השווי ההוגן של האופציות למניות שהוענקו במהלך שנת   )1(

 39.37 - 2013שקלים חדשים (שנת  44.51 - היה  2014ניה במועד המימוש של האופציות למניות שמומשו במהלך שנת הממוצע המשוקלל של מחירי המ  )2(

  שקלים חדשים). 34.37 -  2012שקלים חדשים, שנת 

  אופציות למניות הקיימות במחזור לסוף השנה לפי תחומים של מחירי מימוש:

 2012בדצמבר  31 2013בדצמבר  31 2014בדצמבר  31 תחום מחירי מימוש

 33-42 26-32 17-25 33-42 26-32 17-25 33-42 26-32 17-25 )שקלים חדשים(ב 

 238,333 823,333 1,790,000 238,333 393,333 715,000 130,000 90,000 325,000 מספר האופציות

  ממוצע משוקלל של מחיר 

 33.85 30.42 22.07 34.47 30.67 22.16 34.44 30.64 22.14 המימוש (בשקלים חדשים) 

ממוצע משוקלל של יתרת 

 3.48 3.48 3.48 2.48 2.48 2.48 1.48 1.48 1.48 אורך החיים החוזי (בשנים)

          מזה ניתנות למימוש:

 - 303,333 490,000 108,333 133,333 65,000 130,000 90,000 325,000 מספר האופציות

  ממוצע משוקלל של מחירי 

 - 30.42 22.07 34.47 30.67 22.16 34.44 30.64 22.14 ים חדשים)המימוש (בשקל
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  תכנית אופציות לעובדים  .4

טורים, מנהלי , לאחר אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון הבנק, הוקצו כתבי אופציה לחברי הנהלה, מנהלי אגפים וסק2005ביולי  19ביום   א.

מחלקות וסניפים של הבנק וחברות בנות של הבנק (להלן: "הניצעים"), במסגרת תכנית תגמול שמטרתה לעודדם לתרום לפיתוח עסקי הבנק 

כתבי אופציה  12,000,000וחברות הבת ולהגדיל את הזדהותם של הניצעים עם הבנק ועם חברות בת שלו. בהתאם לתוכנית, הוקצו עד 

  ניצעים. 338- אופציות ל 11,379,103, הוקצו 2009בדצמבר  31שקלים חדשים ערך נקוב כל אחת. נכון ליום  0.1רה למניות בנות הניתנות להמ

, להאריך באופן חד פעמי 2009במרץ  2החליט דירקטוריון הבנק, לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת של הבנק מיום  2009במרץ  2ביום   

לעובדים ונושאי משרה של הבנק וחברות הבת של הבנק , ואשר טרם מומשו  האופציות שהוקצו על פי תכנית זואת תקופת המימוש של כל 

  למניות הבנק, לתקופה נוספת של שנתיים. הארכת תקופת המימוש של האופציות מהווה הטבה בלבד לניצעים בעלי האופציות תחת התכנית.

. ערך ההטבה התאורטי של כתבי האופציה שהוקצו כאמור, נזקף לרווח והפסד, עד 2013בפברואר  18יתרת כתבי האופציות פקעה ביום   

  . במועד מימוש כתבי האופציות שקמה הזכאות לקבלם, סווג החלק המתייחס בקרן ההון לפרמיה.2011תום שנת 

  להלן פרטים על כמות האופציות למניות ומחירי המימוש:

 2014 2013 2012 

 מספר אופציות 

  שוקלל ממוצע מ

של מחיר המימוש

 מספר אופציות (בשקלים חדשים)

  ממוצע משוקלל 

של מחיר המימוש 

 מספר אופציות (בשקלים חדשים)

  ממוצע משוקלל 

של מחיר המימוש 

 (בשקלים חדשים)

 28.24 393,922 - - - - קיימות במחזור לתחילת שנה

 - - - - - - הוענקו במהלך השנה

 - - - - - - חולטו במהלך השנה 

 28.37 393,922 - - - - )1(מומשו במהלך השנה

 - - - - - - קיימות במחזור לסוף שנה 
          

  
  שקלים חדשים. 34.07, היה 2012הממוצע המשוקלל של מחירי המניה במועד המימוש של האופציות למניות שמומשו במהלך שנת  )1(

  

ת אישורה של ועדת הביקורת של הבנק ולאחר קבלת המלצתן של ועדות החליט דירקטוריון הבנק, לאחר קבל 2008במאי  19ביום   ב.

התגמול וההנהלה של דירקטוריון הבנק לעניין העקרונות של תכנית האופציות, לאשר תכנית אופציות ("התכנית" או "תכנית האופציות") 

ת בת של הבנק, הכל כמפורט בתכנית לנושאי משרה בבנק, למנהלי סניפים, מחלקות ושלוחות וכן לעובדים אחרים בבנק ובחברו

"המתאר"). לא יוענקו כתבי אופציה על פי התכנית לדירקטורים בבנק, ובכללם  -(להלן  2008ביוני  8האופציות ובמתאר שפורסם ביום 

  ליושב ראש הדירקטוריון, ולא למנהל הכללי של הבנק.

ת כתבי האופציה על פי התכנית. במסגרת אישור התכנית, החליט ימים, מיום הקצא 90-שנים ו 5תכנית האופציות הינה לתקופה של   

כתבי אופציה,  32,500,000הדירקטוריון כי כמות כתבי האופציה אשר תשמש כמאגר להקצאת כתבי האופציה על פי התכנית, תהיה 

 -ים, והניתנים למימוש עד לרשומים על שם, לא רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, אשר יוצעו ללא תמורה לניצע

שקלים חדשים ע.נ. כל אחת, בכפוף להתאמות כמפורט בתכנית, ובכפוף לעמידה בתנאי  0.1מניות רגילות של הבנק בנות  32,500,000

  הזכאות שנקבעו בה.
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ת, יוקצו בחמש מנות שוות. מועד ההבשלה של כל מנה כאמור, יחול בתום כל אחת מן כתבי האופציה שיוקצו לנאמן עבור כל ניצע, על פי התכני

השנה הראשונה, השניה, השלישית, הרביעית והחמישית, מיום הקצאת כתבי האופציה על פי התכנית, בהתאמה. כמות מניות המימוש, כמפורט 

שניתן להקצותם על פי התכנית. ואולם, כמות כתבי האופציה שהניצעים  לעיל, הינה כמות המניות המקסימלית הנובעת ממימוש כל כתבי האופציה

יהיו זכאים לממש, בפועל, על פי תנאי התכנית, תיגזר מן השיעור של תשואת הרווח הנקי מפעולות רגילות להון העצמי הממוצע של הבנק, עד 

 ש, הכל כמפורט בתכנית האופציות.(בתכנית המקורית), בהתאם לנוסחת הזכאות למימו 18%לשיעור תשואה שנתי של  

שיעור זכאותו האישית של כל ניצע, הנכלל בקבוצת מנהלי סניפים, מחלקות ושלוחות (כהגדרתה בתכנית), למימוש כתבי האופציה שיוענקו לו 

  על פי התכנית, תיקבע, בנוסף לאמור לעיל, גם בהתאם לדרגת האיכות שנקבעה לו, כמפורט בתכנית האופציות.

הקצאת מלוא הכמות של מניות המימוש היא תיאורטית בלבד, הואיל ובפועל, לא תוקצה לניצעים מלוא הכמות של מניות המימוש  בנוסף,

הנובעות מכתבי האופציה שהניצעים יהיו זכאים לממשם, על פי תנאי התכנית, אלא רק מניות בכמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי 

  פורט בתכנית האופציות.הגלום בכתבי האופציה האמורים, כמ

ביולי  7-מחיר המימוש של כל אחד מכתבי האופציה שיוקצו על פי התכנית, נקבע על פי שער הנעילה של מניה רגילה של הבנק בבורסה ב

שקלים חדשים, בתוספת הפרשי הצמדה  25.15, יום המסחר האחרון שקדם ליום ההקצאה של כתב האופציה לניצע. המחיר עומד על 2008

  דד המחירים לצרכן החל מיום ההקצאה, והתאמה לדיבידנדים שיחולקו על ידי הבנק.למ

ניצעים, שהינם נושאי משרה בבנק, מנהלי סניפים,  313-כתבי אופציה, על פי התכנית, ללא תמורה, ל 28,625,300הוקצו  2008ביולי  8ביום 

  ל כמפורט בתכנית האופציות.מחלקות ושלוחות וכן עובדים אחרים בבנק ובחברות בת של הבנק, הכ

לפקודת מס הכנסה  102כתבי האופציה על פי התכנית, הוקצו בהתאם לתנאי מסלול הכנסת עבודה, באמצעות נאמן, על פי הוראות סעיף 

  , לרבות כל התקנות, הכללים, החוזרים וההוראות שהוצאו מכוחו.1961 - (נוסח חדש), תשכ"א 

, להאריך את 2008בנובמבר  23טוריון, לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת של הבנק, מיום החליט הדירק 2008בנובמבר  24ביום 

  תקופות המימוש של כל כתבי האופציה, שהוקצו על פי התכנית והמתאר ואשר יוקצו על פיהן בעתיד, בעשרים וארבעה חודשים. 

צו או שיוקצו על פי תכנית האופציות, ובכללם כל כתבי האופציה בהתאם לכך, תקופת המימוש של כל אחת מן המנות של כתבי האופציה, שהוק

, תוארך בעשרים וארבעה חודשים ותסתיים בתום שבע שנים ותשעים ימים, מיום ההקצאה, ולא בתום חמש שנים 2008ביולי  8שהוקצו ביום 

  ותשעים ימים, מיום ההקצאה, כפי שנקבע בתכנית המקורית.

הכספיים של הבנק ובהתבסס על תכנית החומש האסטרטגית, כמפורט לעיל, העריכה ההנהלה תוואי של  לצורך רישום ההוצאה בדוחותיו

. 2012בשנת  18%) עד לשיעור תשואה שנתי של 2012 - 2008שיעורי תשואה שנתיים (אם כי לא ליניאריים) בכל אחת משנות התכנית (

יצע יהיה רשאי לממש מתוך הכמות הכוללת של כתבי האופציה שיוענקו לו על באמצעות תוואי זה, הוערכו הכמויות של כתבי האופציה שכל נ

  פי התכנית, והכל כמפורט במתאר.
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, 2012ת , ולא בשנ2013אישר דירקטוריון הבנק תכנית אסטרטגית מעודכנת, לפיה היעד של הבנק הוא להציג בשנת  2008בנובמבר  24ביום 

. בהתאם, עודכנה הערכת ההנהלה ביחס לתוואי שיעורי 18%-כפי שפורט בתכנית האסטרטגית, לפני עדכונה, שיעור תשואה שנתי של כ

  התשואה השנתיים, לצורך רישום ההוצאה בדוחות הכספיים של הבנק.

קורת, לעדכן את נוסחת הזכאות למימוש בכל אחת , החליט דירקטוריון הבנק, לאחר קבלת אישורה של וועדת הבי2010באוקטובר  26ביום 

, ואשר הזכאות למימושן תיקבע בהתאם לשיעור התשואה 2013 -ו 2012, 2011מתכניות האופציות, לגבי מנות המימוש שיבשילו בשנים 

  , בהתאמה. 2012 -ו 2011, 2010השנתי בשנות הדוח 

וא כמות האופציות בכל מנה, אם שיעור תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי בהתאם לנוסחה המעודכנת, יהיו הניצעים זכאים לממש את מל

בנוסחה המקורית, והכל כמפורט בעדכון לתכנית האופציות. לצורך רישום ההוצאה בדוחות הכספיים של  18%, לעומת 15% -הממוצע יגיע ל

. באמצעות 2012 -ו 2011, 2010ים) בכל אחת מהשנים הבנק, העריכה הנהלת הבנק את תוואי שיעור התשואה השנתיים (אם כי לא ליניארי

תוואי זה, הוערכו מחדש הכמויות של כתבי האופציה שכל ניצע יהיה רשאי לממש, מתוך הכמות הכוללת של כתבי האופציה שהוענקו לו, 

נהלה ביחס לתוואי שיעורי (כולל). הן עדכון נוסחת הזכאות למימוש, והן הערכת הה 2013עד  2011והנכללים במנות שיבשילו בשנים 

התשואה השנתיים, הינם תוצאה אריתמטית של החלטת הדירקטוריון באשר ליעד הלימות ההון. על פי הערכה מחודשת זו, צפוי כי הכמויות 

ל פי של כתבי האופציה שכל ניצע יהיה רשאי לממש, כאמור לעיל, יהיו דומות לכמויות של כתבי האופציה שכל ניצע היה רשאי לממש, ע

  הערכת ההנהלה בעבר, וכי השינוי לא ישפיע באופן מהותי על הדוחות הכספיים של הבנק.

, לרבות התאמת שווי IFRS 2ערך ההטבה התיאורטי של כתבי האופציה שהוקצו, כאמור, שחושב בהתאם לכללי הרישום החשבונאי בתקן 

 154-, הסתכם בכ2012בדצמבר  31פציות הצפויות להבשיל, נכון ליום האופציות בגין השינוי בתנאי האופציות והשפעת השינוי בכמות האו

מיליוני שקלים חדשים, כולל מס שכר), חישוב ערך ההטבה התיאורטי הכולל של ההקצאה מתבסס על הנחות  179-מיליוני שקלים חדשים (כ

עורי התשואה השנתיים, כאמור לעיל, ועל הערכה בדבר כמות האופציות שיהיו הניצעים זכאים לממש על פי הערכת ההנהלה ביחס לתוואי שי

של הנהלת הבנק ביחס לשיעור נטישה ממוצע של הניצעים בתכנית, שמשמעותו היא שחלק מכתבי האופציה שיוקצו יתבטלו עקב פרישתם של 

האופציות, בתנאיהן המקוריים,  הניצעים להם הן הוענקו. התאמת ערך ההטבה בגין השינוי בתנאי האופציות הינה הפער שבין שוויין ההוגן של

במועד שינוי התנאים, לבין שוויין ההוגן בתנאיהן החדשים, לאותו מועד. ערך ההטבה התיאורטי נפרס בספרי הבנק החל ממועד ההענקה, 

ם להן שנים. הערכות ההנהלה בדבר תוואי שיעורי התשואה השנתיים ושיעור הנטישה נבחנות ומעודכנות באופן שוטף, ובהתא 5במשך 

  מתעדכן היקף ההוצאה הנרשמת בדוחות הכספיים.

ערך ההטבה התיאורטי של כתבי האופציה נקבע בעזרת מודל בלק ושולס. סטיית התקן חושבה בנפרד לכל מנה על בסיס מחירי מניה יומיים 

בין תקופת ההבשלה לתקופת פקיעת בתקופה השווה למשך חיים צפוי של כל מנה. אורך חיי האופציה במודל נקבע על פי משך הזמן הממוצע 

). שיעור הריבית חסרת הסיכון נקבע לפי תשואה לפדיון ברוטו בגין איגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד Simplified Approachהאופציה (

  בריבית קבועה מסוג "גליל" בהתאם לתקופה הזהה למשך החיים הצפוי למימוש כל מנה. 
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להלן פירוט ההנחות ששימשו בחישוב השווי הוגן של אופציה בודדת, וכן תוצאת השווי ההוגן לאופציה בודדת, עבור כל אחת מהמנות שהוענקו 

  , למועד ההענקה ולמועד עדכון התנאים:2008ביולי  8ביום 

 5מנה  4מנה 3מנה  2מנה 1מנה 

      המועד ההענק - 2008ביולי  8ליום
 24.98% 24.71% 25.44% 26.23% 26.05% סטיית תקן שנתית

 25.15 25.15 25.15 25.15 25.15 מחיר מימוש (בשקלים חדשים)

 2.58% 2.47% 2.34% 2.20% 2.03% ריבית

 5.10 4.60 4.10 3.60 3.10 זמן למימוש בשנים

 6.95 6.45 6.13 5.79 5.25 שווי הוגן לאופציה בודדת

 לתקופת המימוש המקורית (מחיר המימוש ללא שינוי) - 2008בנובמבר  24ליום

 27.43% 28.35% 28.76% 29.22% 29.84% סטיית תקן שנתית

 15.70 15.70 15.70 15.70 15.70 מחיר מניה

 25.70 25.70 25.70 25.70 25.70 מחיר מימוש 

 4.16% 4.15% 4.13% 4.11% 4.08% ריבית

 4.75 4.25 3.75 3.25 2.75 זמן למימוש בשנים

 2.12 1.94 1.69 1.43 1.17 שווי הוגן לאופציה בודדת

 לתקופת המימוש המעודכנת (מחיר המימוש ללא שינוי) - 2008בנובמבר  24ליום

 27.18% 26.77% 27.43% 28.35% 28.76% סטיית תקן שנתית

 15.70 15.70 15.70 15.70 15.70 מחיר מניה

 25.70 25.70 25.70 25.70 25.70 מחיר מימוש 

 4.19% 4.18% 4.16% 4.15% 4.13% ריבית

 5.75 5.25 4.75 4.25 3.75 זמן למימוש בשנים

 2.66 2.32 2.12 1.94 1.69 שווי הוגן לאופציה בודדת

 0.54 0.38 0.43 0.51 0.52 שווי השינוי לאופציה בודדת

 7.49 6.83 6.56 6.30 5.77 שווי מצרפי לאופציה בודדת
        

כתבי אופציה נוספים, בתנאים זהים, למעט מחיר מימוש לשני נושאי  2,263,700החליט דירקטוריון הבנק לאשר הקצאת  2009ביוני  29ביום 

שקלים חדשים, בתוספת הפרשי  23.6עובדים נוספים. מחיר המימוש של כל אחד מכתבי האופציה שהוענקו על פי התוכנית הינו  37-משרה ול

ה למדד המחירים לצרכן, והתאמה לדיבידנדים או למניות הטבה שיחולקו על ידי הבנק. מחיר המימוש נקבע על פי שער הנעילה של הצמד

  , יום המסחר האחרון שקדם ליום בו אישר הדירקטוריון את התוכנית.2009ביוני  28מנית הבנק בבורסה ביום 

ם זכאים לממש, כאמור לעיל, הסתכם ערך ההטבה התיאורטי של האופציות שהוענקו בהתבסס על הנחות בדבר כמות האופציות שיהיו הניצעי

  מיליוני שקלים, כולל מס שכר). 12מיליוני שקלים חדשים ( 11-לכ
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כתבי אופציה  1,085,432הבנק, לאשר הקצאת החליט דירקטוריון הבנק, לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת של  2009בנובמבר  9ביום 

נוספים, בתנאים זהים למעט מחיר המימוש, לארבעה נושאי משרה בבנק. מחיר המימוש של כל אחד מכתבי האופציה שיוענקו לארבעת 

בידנדים או שקלים חדשים, בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, והתאמה לדי 29.85הניצעים הנוספים, על פי התכנית, הינו 

, יום המסחר 2009בנובמבר  8למניות הטבה שיחולקו על ידי הבנק. מחיר המימוש נקבע על פי שער הנעילה של מנית הבנק בבורסה ביום 

האחרון שקדם ליום בו אישר הדירקטוריון את התכנית. השווי ההוגן (ערך ההטבה התיאורטי) של כתב אופציה בודד הכלול בכל אחת מן 

על פי מודל בלאק ושולס. ערך ההטבה התיאורטי של  24תבי האופציה הנוספים שאושרו, חושב בהתאם לתקן חשבונאות מספר המנות של כ

  כל אחת מהמנות ייפרש בספרי הבנק על פני תקופת ההבשלה.

ל האופציות שהוענקו בהתבסס על הנחות בדבר כמות האופציות שהיו הניצעים זכאים לממש, כאמור לעיל, הסתכם ערך ההטבה התיאורטי ש

  מיליוני שקלים כולל מס שכר). 7מיליוני שקלים חדשים ( 6-לכ

 1,652,500החליט דירקטוריון הבנק, לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת של הבנק, לאשר תכנית להקצאת  2010באוקטובר  26ביום 

מנות שוות,  3 -ם נושא משרה אחד בבנק. כתבי האופציה יוקצו בעובדים, מה 41 -כתבי אופציה נוספים, בתנאים זהים למעט מחיר המימוש, ל

שנים (המנה השלישית)  3 -מועדים ("מועדי הבשלה") החל מתום שנה (המנה הראשונה), שנתיים (המנה השנייה) ו 3 -הניתנות למימוש ב

לכל אחד ממועדי ההבשלה, כמפורט לעיל. ממועד ההקצאה, בכפוף לשיעור תשואת הרווח הנקי על ההון הממוצע בכל אחת מהשנים שיקדמו 

שקלים חדשים, בתוספת הפרשי הצמדה  35.40מחיר המימוש של כל אחד מכתבי האופציה שיוענקו לניצעים הנוספים, על פי התכנית, הינו 

  למדד המחירים לצרכן, והתאמה לדיבידנדים או למניות הטבה שיחולקו על ידי הבנק. 

, יום המסחר האחרון שקדם ליום בו אישר 2010באוקטובר  25הנעילה של מניה של הבנק בבורסה ביום מחיר המימוש נקבע על פי שער 

הדירקטוריון את התכנית. השווי ההוגן (ערך ההטבה התיאורטי) של כתב אופציה בודד הכלול בכל אחת מן המנות של כתבי האופציה הנוספים 

מודל בלאק ושולס. ערך ההטבה התיאורטי של כל אחת מהמניות ייפרש בספרי  על פי 24שאושרו, חושב בהתאם לתקן חשבונאות מספר 

  הבנק על פני תקופת ההבשלה.

בהתבסס על הנחות בדבר כמות האופציות שהיו הניצעים זכאים למימוש כאמור לעיל, הסתכם ערך ההטבה התיאורטי של האופציות שהוענקו 

  דשים כולל מס שכר).מיליוני שקלים ח 13מיליוני שקלים חדשים ( 11-לכ

כתבי  701,300החליט דירקטוריון הבנק, לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת של הבנק, לאשר תכנית להקצאת  2011באוקטובר  3ביום 

מנות שוות,  2 -עובדים, מהם נושא משרה אחד בבנק. כתבי האופציה יוקצו ב 31 - אופציה נוספים, בתנאים זהים למעט מחיר המימוש, ל

מועדים ("מועדי הבשלה") החל מתום שנה (המנה הראשונה), ושנתיים (המנה השנייה) ממועד ההקצאה, בכפוף  2 -יתנות למימוש בהנ

לשיעור תשואת הרווח הנקי על ההון הממוצע בכל אחת מהשנים שיקדמו לכל אחד ממועדי ההבשלה, כמפורט לעיל. מחיר המימוש של כל 

שקלים חדשים, בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן,  31.62צעים הנוספים, על פי התכנית, הינו אחד מכתבי האופציה שיוענקו לני

  והתאמה לדיבידנדים או למניות הטבה שיחולקו על ידי הבנק. 

ישר ליום בו א, יום המסחר האחרון שקדם 2011באוקטובר  2מחיר המימוש נקבע על פי שער הנעילה של מניה של הבנק בבורסה ביום 

הדירקטוריון את התכנית. השווי ההוגן (ערך ההטבה התיאורטי) של כתב אופציה בודד הכלול בכל אחת מן המנות של כתבי האופציה הנוספים 

  על פי מודל בלאק ושולס.  IFRS 2שאושרו, חושב בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

, 24שב בהתאם לכללי הרישום החשבונאי בתקן חשבונאות מספר ערך ההטבה התיאורטי של כתבי האופציה בהקצאה זו, כאמור, המחו

  מיליוני שקלים חדשים, כולל מס שכר).  5-מיליוני שקלים חדשים (כ 4.4-מסתכם בכ

  הוקצו כתבי האופציה לעובדים. 2011בנובמבר  17ביום 
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השווי ההוגן של אופציה בודדת, וכן תוצאת השווי ההוגן לאופציה בודדת, עבור כל אחת מהמנות ההנחות ששימשו בחישוב  פירוטלהלן 

  :2011באוקטובר  3וביום  2010באוקטובר  26, ביום 2009בנובמבר  9, ביום 2009ביוני  28ביום  שהוענקו

 סך הכל 4מנה  3מנה  2מנה  1מנה  

 2009ביוני  29 - הקצאה שאושרה ב

 2,264 566 566 566 566 (באלפים)כמות אופציות 

  31.55% 32.65% 33.29% 34.27% סטיית תקן שנתית

  23.60 23.60 23.60 23.60 מחיר מימוש (בשקלים חדשים)

  1.71% 1.50% 1.20% 0.91% ריבית חסרת סיכון

  5.2 4.7 4.2 3.7 זמן למימוש בשנים

  7.45 7.15 8.75 6.40 שווי הוגן לאופציה בודדת

 15,682 4,194 4,046 3,820 3,622 שווי הוגן למנה באלפי שקלים חדשים סך

 2009בנובמבר  9 - הקצאה שאושרה ב

 1,085 279 279 279 248 כמות אופציות (באלפים)

  32.45% 33.15% 33.92% 34.88% סטיית תקן שנתית

  29.85 29.85 29.85 29.85 מחיר מימוש (בשקלים חדשים)

  1.05% 0.87% 0.68% 0.49% כוןריבית חסרת סי

  5.2 4.7 4.2 3.7 זמן למימוש בשנים

  9.21 8.82 8.43 8.05 שווי הוגן לאופציה בודדת

 9,382 2,569 2,461 2,352 2,000 סך שווי הוגן למנה באלפי שקלים חדשים
    

      2010באוקטובר  26 - הקצאה שאושרה ב

 1,653 551 551 551  כמות אופציות (באלפים)

  33.88% 35.07% 36.73%  סטיית תקן שנתית

  35.40 35.40 35.40  מחיר מימוש (בשקלים חדשים)

  0.53% 0.38% 0.22%  ריבית חסרת סיכון

  4.2 3.7 3.2  זמן למימוש בשנים

  9.92 9.55 9.23  שווי הוגן לאופציה בודדת

 15,808 5,464 5,260 5,084  סך שווי הוגן למנה (אלפי שקלים חדשים)
  

     2011באוקטובר  3 - הקצאה שאושרה ב

 702 351 351 כמות אופציות (באלפים)

  36.90% 31.93% סטיית תקן שנתית

  31.62 31.62 מחיר מימוש (בשקלים חדשים)

  1.13% 1.07% ריבית חסרת סיכון

  3.21 2.71 זמן למימוש בשנים

  8.63 6.93 שווי הוגן לאופציה בודדת

 4,483 2,783 1,700 סך שווי הוגן למנה (אלפי שקלים חדשים)
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  להלן פרטים על כמות האופציות למניות ומחירי המימוש:

 2014 2013 2012 
 

  מספר

 אופציות

  ממוצע משוקלל

של מחיר המימוש

 (בשקלים חדשים)
  מספר

 אופציות

  וצע משוקלל ממ

של מחיר המימוש

 (בשקלים חדשים)
  מספר 

 אופציות

  ממוצע משוקלל 

של מחיר המימוש 

 (בשקלים חדשים)
 27.24 15,841,665 28.22 9,260,886 30.11 2,163,977 לתחילת שנה במחזור קיימות

 -  - - - - - השנה  במהלךהוענקו

 26.94 1,033,267 27.97 2,615,397 - - חולטו במהלך השנה

 26.68 5,547,512 27.83 4,481,512 30.42 614,237 )1(מומשו במהלך השנה

 28.22 9,260,886 30.11 2,163,977 29.93 1,549,740 )2(קיימות במחזור לסוף שנה
          

 40.07 - 2013לים חדשים (שנת שק 45.47היה  2014הממוצע המשוקלל של מחירי המניה במועד המימוש של האופציות למניות שמומשו במהלך שנת   )1(

  שקלים חדשים). 36.26 -  2012שקלים חדשים; שנת 

  אופציות למניות הקיימות במחזור לסוף השנה מחולקות לפי תחומים של מחירי מימוש:  )2(

  

 2012בדצמבר  31 2013בדצמבר  31 2014בדצמבר  31 
 33-42 26-32 17-25 33-42 26-32 17-25 33-42 26-32 17-25 )שקלים חדשיםתחום מחירי מימוש (ב

 1,735,751 6,730,713 794,422 600,098 1,363,410 200,469 394,601 988,580  166,559 מספר האופציות

  ממוצע משוקלל של מחיר 

 34.79 26.99 24.28 36.67 35.24 24.41  36.64 28.19 24.39  ) שקלים חדשיםהמימוש (ב

ממוצע משוקלל של יתרת אורך 

 3.17 2.80 2.98 2.18 2.44 1.98 1.18 0.87 0.98 חוזי (בשנים)החיים ה

          מזה ניתנות למימוש:

 900,603 1,998.733 255,522 600,098 1,363,410 200,469 394,601 988,580 166,559 מספר האופציות

  ממוצע משוקלל של מחירי 

 34.99 27.09 24.28 36.67 35.24 24.41 36.64 28.19 24.39 )שקלים חדשיםהמימוש (ב
              

 5,921,340החליט דירקטוריון הבנק, לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת של הבנק, לאשר תכנית להקצאת  2013באפריל  29ביום   ג.

על  מושתתתניצעים, עובדי הבנק ועובדים של חברות בת של הבנק שאינם נושאי משרה בבנק. תוכנית האופציות,  330 -כתבי אופציה ל

  העקרונות של תכנית האופציות לעובדים בבנק. 

(כולל)  2011ועד  2008תכנית האופציות מבוססת על המתכונת והעקרונות של תכניות האופציות לעובדים שאושרו על ידי הבנק, בשנים   

. התנאים של כתבי 17.11.2011ם וביו 5.12.2010, ביום 24.9.2009, ביום 8.7.2008ואשר על פיהן הבנק הקצה כתבי אופציה, ביום 

האופציה האמורים פורטו במתארים שפורסמו על ידי הבנק, על תיקוניהם. תכנית האופציות על פי מתאר זה, מיועדת לעובדי הבנק 

  ב. -.א4 א16שאינם נושאי משרה וכן לעובדים של חברות בת של הבנק. לפרטים ראה ביאור 

ממש, בפועל, על פי תנאי התכנית נגזרת מן השיעור של תשואת הרווח הנקי מפעולות רגילות כמות כתבי האופציה שהניצעים זכאים ל  

  (כולל). 2011עד  2008להון העצמי הממוצע של הבנק, בהתאם לנוסחת הזכאות למימוש, הכל כמפורט בדומה לתכניות שאושרו בשנים 
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וקצו במנה אחת, הניתנת למימוש החל מתום שנה ממועד ההקצאה ועד תום שנתיים ותשעים יום ממועד ההקצאה. בכפוף כתבי האופציה ה

לשיעור תשואת הרווח הנקי מפעולות רגילות להון העצמי הממוצע של הבנק, כמפורט לעיל. מחיר המימוש של כל אחד מכתבי האופציה 

שקלים חדשים, בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, והתאמה לדיבידנדים או למניות  36.6שיוענקו לניצעים, על פי התכנית, הינו 

, יום המסחר 2013באפריל  28הטבה שיחולקו על ידי הבנק. מחיר המימוש נקבע על פי שער הנעילה של מניה של הבנק בבורסה ביום 

ערך ההטבה התיאורטי) של כתב אופציה בודד הכלול בכל אחת מן האחרון שקדם ליום בו אישר הדירקטוריון את התכנית. השווי ההוגן (

  על פי מודל בלאק ושולס.  IFRS 2המנות של כתבי האופציה הנוספים שאושרו, חושב בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 IFRSנאות בינלאומי ערך ההטבה התיאורטי של כתבי האופציה בהקצאה זו, כאמור, המחושב בהתאם לכללי הרישום החשבונאי בתקן חשבו

  מיליוני שקלים חדשים, כולל מס שכר).  20-מיליוני שקלים חדשים (כ 17-, מסתכם בכ2

חישוב ערך ההטבה התיאורטי הכולל של ההקצאה מתבסס על הנחות בדבר כמות האופציות שיהיו הניצעים זכאים לממש על פי הערכת 

לעיל, ועל הערכה של הנהלת הבנק ביחס לשיעור נטישה ממוצע של הניצעים ההנהלה ביחס לתוואי שיעורי התשואה השנתיים, כאמור 

בתכנית, שמשמעותו היא שחלק מכתבי האופציה שיוקצו יתבטלו עקב פרישתם של הניצעים להם הן הוענקו. ערך ההטבה התיאורטי של 

  המנה ייפרס בספרי הבנק על פני תקופת ההבשלה.

וי הוגן של אופציה בודדת, וכן תוצאת השווי ההוגן לאופציה בודדת, עבור כל אחת מהמנות להלן פירוט ההנחות ששימשו בחישוב השו

  שהוענקו:

 סך הכל 1מנה  

   2013באפריל  29-הקצאה שאושרה ב

  5,901,340 כמות אופציות

  31.36% סטיית תקן שנתית

  36.6 מחיר מימוש (בשקלים חדשים)

  - 0.18% ריבית חסרת סיכון

  1.71 ש בשניםזמן למימו

  5.894 שווי הוגן לאופציה בודדת

 34,899 34,899 סך שווי הוגן להענקה (אלפי שקלים חדשים)
   

  

  להלן פרטים על כמות האופציות למניות ומחירי המימוש:

 2014  2013  
 

 מספר אופציות

  ממוצע משוקלל 

של מחיר המימוש 

 מספר אופציות (בשקלים חדשים)

  ממוצע משוקלל 

ל מחיר המימוש ש

 (בשקלים חדשים)
 - - 36.71 5,860,240 לתחילת שנה במחזור קיימות

 36.71 5,901,340 - - )1(השנה במהלךהוענקו 

 36.71 41,100 36.68 2,828,487 חולטו במהלך השנה

 - - 36.71 678,363 )2(מומשו במהלך השנה

 36.71 5,860,240 36.67 2,353,390 )3(קיימות במחזור לסוף שנה
       
  שקלים חדשים. 5.54, במועד המדידה היה  2013הממוצע המשוקלל של השווי ההוגן של האופציות למניות שהוענקו במהלך שנת   )1(
  שקלים חדשים 44.49היה  2014הממוצע המשוקלל של מחירי המניה במועד המימוש של האופציות למניות שמומשו במהלך שנת   )2(
    קיימות במחזור לסוף השנה מחולקות לפי תחומים של מחירי מימוש:אופציות למניות ה  )3(
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 2013בדצמבר  31  2014בדצמבר  31 תחום מחירי מימוש
 33-42 26-32 17-25 33-42 26-32 17-25 )שקלים חדשים(ב

 5,860,240 - - 2,353,390 - - מספר האופציות

  שוקלל של מחיר ממוצע מ

 36.71 - - 36.67 - - ) שקלים חדשיםהמימוש (ב

  ממוצע משוקלל של יתרת 

  1.72 - -  0.72 - - אורך החיים החוזי (בשנים)

       מזה ניתנות למימוש:

 - - - 2,353,390 - - מספר האופציות

  ממוצע משוקלל של מחירי 

 - - - 36.67 - - )שקלים חדשיםהמימוש (ב
          

  

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק, לאחר קבלת אישורו של הדירקטוריון והמלצת ועדת התגמול,  2014ביוני  10ביום   ד.

  מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בבנק (לפרטים ראה סעיף ג' לעיל). 

, הצעת כתבי אופציה נושאי 2014ביוני  16התגמול, מיום  אישר דירקטוריון הבנק, לאחר שהתקבל לכך אישור ועדת 2014ביוני  19ביום   

)(א) לחוק ניירות ערך. בנוסף, אישר דירקטוריון הבנק, לאחר קבלת אישורה של ועדת התגמול, 1ב( 15משרה בבנק, בהתאם לסעיף 

)(א) לחוק ניירות 1ב( 15יף הצעת כתבי אופציה לעובדים מרכזיים בבנק וכן למנהלים נוספים בבנק ובחברות בת של הבנק, בהתאם לסע

  "דוח המתאר"). –. (להלן 2014-01-091176, אסמכתא מספר 2014ביוני  19ערך, והכל כמפורט בדיווח שפרסם הבנק ביום 

  , אושרו תכניות להקצאת כתבי אופציה כמפורט להלן:2014ביוני  19במסגרת החלטת הדירקטוריון מיום   

כתבי אופציה א' שיוענקו לעד שמונה נושאי משרה בבנק שאינם שומרי סף, והניתנים למימוש  2,083,197עד  - תכנית אופציות א'   -

  שקלים חדשים ערך נקוב, כל אחת, של הבנק. 0.1מניות רגילות בנות  2,083,197-עד ל

- ם למימוש עד לכתבי אופציה ב' שיוענקו לעד חמישה נושאי משרה שהינם שומרי סף, והניתני 873,066עד  -תכנית אופציות ב'   -

  שקלים חדשים ערך נקוב, כל אחת, של הבנק. 0.1מניות רגילות בנות  873,066

כתבי אופציה ג' שיוענקו לעד ארבעים ושלושה עובדים מרכזיים בבנק וכן לעד עשרה מנהלים  2,708,060עד  - תכנית אופציות ג'   -

שקלים חדשים  0.1מניות רגילות בנות  2,708,060-ימוש עד לבחברות בת של הבנק אשר אושרו כנכללים בקבוצה זו, והניתנים למ

  ערך נקוב, כל אחת, של הבנק.

כתבי אופציה ד' שיוענקו לעד עשרים ושמונה מנהלים בבנק המועסקים על פי חוזים אישיים וכן  1,183,110עד  -תכנית אופציות ד'   -

מניות רגילות בנות  1,183,110-צה זו, והניתנים למימוש עד ללעד שמונה מנהלים בחברות בת של הבנק אשר אושרו כנכללים בקבו

  שקלים חדשים ערך נקוב, כל אחת, של הבנק. 0.1

כתבי אופציה ה' שיוענקו לעד מאתיים חמישים ושלושה מנהלים בבנק המועסקים במסגרת  5,046,390עד  -תכנית אופציות ה'   -

  שקלים חדשים ערך נקוב, כל אחת, של הבנק. 0.1מניות רגילות בנות  5,046,390-הסכמים קיבוציים, והניתנים למימוש עד ל
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כמות מניות המימוש, כמפורט לעיל, הינה כמות המניות המרבית הנובעת ממימוש כל כתבי האופציה שניתן להנפיק על פי כל התכניות. 

עים יהיו זכאים לממש, בפועל, על פי התנאים של כל אחת מן התוכניות, תיגזר מתנאי הזכאות ואולם, כמות כתבי האופציה שהניצ

שנקבעו בכל אחת מהן, כמפורט להלן. בנוסף, הנפקת מלוא הכמות של מניות המימוש היא תיאורטית בלבד, הואיל ובפועל לא תונפק 

ניצעים יהיו זכאים לממשם, על פי תנאי כל אחת מן התכניות, אלא לניצעים מלוא הכמות של מניות המימוש הנובעות מכתבי האופציה שה

רק מניות בכמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגלום בכתבי האופציה האמורים ואשר מבוססת, בין היתר, על תקרת שער נעילה 

  שער הידוע במועד המימוש.שקלים חדשים בתוספת הפרשי הצמדה החל מהמדד הידוע במועד אישור הדירקטוריון ועד ל 80בסך של 

כמן כן, יובהר כי כמות מניות המימוש בכל אחת מהתכניות כפופה להתאמות בגין חלוקת מניות הטבה, הנפקת זכויות, איחוד או חלוקה 

  של מניות, חלוקת דיבידנד ועוד.

חולקו לשלוש מנות שנתיות עבור כל אחת כתבי האופציה שיונפקו על שם הנאמן עבור כל נושא משרה, על פי תכניות אופציות א' או ב', י

משנות המענק, הכמות הכוללת של כתבי האופציה שיכללו במנה שנתית של כתבי אופציה א', שתוענק לכל נושאי המשרה שאינם שומרי 

  .2016ת כתבי אופציה עבור שנ 665,223-ו 2015כתבי אופציה עבור שנת  689,523, 2014כתבי אופציה עבור שנת  728,451סף הינה 

הכמות הכוללת של כתבי האופציה שיכללו במנה שנתית של כתבי אופציה ב', שתוענק לכל נושאי המשרה שהינם שומרי סף הינה 

  .2016כתבי אופציה עבור שנת  274,830- ו 2015כתבי אופציה עבור שנת  284,136, 2014כתבי אופציה עבור שנת  314,100

עבור כל ניצע, על פי כל אחת מתכניות האופציות ג', ד' או ה' יחולקו לשלוש מנות שנתיות שוות, כתבי האופציה שיונפקו על שם הנאמן 

, 2016-2020באפריל בשנים  1עבור כל אחת משנות המענק, אשר כל אחת מהן תהיה ניתנת למימוש בשלושה חלקים, החל מיום 

  כמפורט בדוח המתאר.

  ה' תהיה ניתנת למימוש במועדים שלהלן:-כל אחת מהמנות השנתיות של כתבי אופציה ד' ו

, תהיה ניתנת למימוש, החל מתום שנה אחת מיום ההנפקה של כתבי האופציה ועד 2014המנה השנתית המותאמת עבור שנת   -

  תום ארבע וחצי שנים מיום ההנפקה של כתבי האופציה.

מיום ההנפקה של כתבי האופציה ועד תום  תייםשנ, תהיה ניתנת למימוש, החל מתום 2015המנה השנתית המותאמת עבור שנת   -

  ארבע וחצי שנים מיום ההנפקה של כתבי האופציה.

, תהיה ניתנת למימוש, החל מתום שלוש שנים מיום ההנפקה של כתבי האופציה ועד 2016המנה השנתית המותאמת עבור שנת   -

  תום ארבע וחצי שנים מיום ההנפקה של כתבי האופציה.

  לכתבי האופציה ותנאי הזכאות לכתבי אופציה.תנאי הסף לזכאות 

זכאותו של ניצע לכתבי אופציה על פי כל אחת מתכניות האופציות לעיל, עבור שנת מענק כלשהי, מותנית בכך שבשנת המענק יתקיימו   

  כל תנאי הסף להלן:

  ;9%-שיעור התשואה להון בשנת המענק לא יפחת מ  -

  הון הליבה של הבנק, לשנת המענק, לא יפחתו מן היחסים המינימליים שנקבעו בהוראות בנק ישראל. יחס הלימות ההון הכולל ויחס הלימות  -
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  בנוסף, תנאי הזכאות לכתבי אופציה יקבעו על פי הקריטריונים הבאים:

ושאי משרה בבנק, כאמור לעיל, מהווים חלק מן התגמול המשתנה של כתבי אופציה א' וכתבי אופציה ב' שיונפקו עבור ניצעים שהם נ  -

נושאי המשרה. זכאותו של נושא משרה לכתבי אופציה א' או ב', הכלולים במנה שנתית כלשהי, תיקבע על פי ארבעה קריטריונים שהינם 

שני קריטריונים איכותיים המבוססים על "המדדים הכמותיים") וכן, על בסיס  –בגדר "יעדים כלל חברתיים" הניתנים למדידה (להלן 

"היעדים האישיים") של נושא המשרה שהוגדרו במסגרת מתאר ההצעה  –הערכת הממונה ביחס להשגת היעדים האישיים (להלן 

"שיקול דעת הממונה"). (היעדים  –לעובדים וכן, על הערכת תפקודו של נושא המשרה על ידי הממונה, בהתאם לשיקול דעתו (להלן 

  "המדדים האיכותיים"). –ישיים וכן שיקול דעת הממונה ייקראו להלן הא

המשקל הכולל של המדדים הכמותיים יהיה בשיעור של שמונים אחוזים מן המנה השנתית של כתבי אופציה א' או ב'. המשקל הכולל של 

היה בשיעור של עשרה אחוזים ומשקלו של המדדים האיכותיים יהיה בשיעור של עשרים אחוזים, כך שמשקלו של מדד היעדים האישיים י

  מדד שיקול דעת הממונה יהיה בשיעור של עשרה אחוזים.

ד', בגין שנת מענק כלשהי, תקבע על בסיס המדדים הכמותיים, ולא -זכאותם של ניצעים שאינם נושאי משרה בבנק, לכתבי אופציה ג' ו

ושאי משרה בבנק, לכתבי אופציה ה', בגין שנת מענק כלשהי, תקבע על תיקבע על פי מדד איכותי כלשהו. זכאותם של ניצעים שאינם נ

  לדוח המתאר.  2.12.9בסיס המדדים הכמותיים,  וכן על פי דרגת האיכות שתיקבע לאותם ניצעים, כמפורט בסעיף 

הייחוס, יחס היעילות  דהמדדים הכמותיים שהוגדרו במסגרת תכנית האופציות הינם שיעור התשואה להון, תשואת מניית הבנק ביחס למד

  התפעולית, והיחס הממוצע של פיקדונות לאשראי.

שקלים חדשים, בתוספת הפרשי הצמדה  46.21מחיר המימוש של כל אחד מכתבי האופציה שיונפקו על פי כל אחת מהתכניות הינו 

פציה לניצעים ועד למדד הידוע ביום למדד המחירים לצרכן, החל מן המדד הידוע ביום אישור דירקטוריון הבנק את הנפקת כתבי האו

המימוש של כתב האופציה על ידי הניצע. מחיר המימוש נקבע על פי הממוצע של שערי הנעילה של מניה רגילה של הבנק, בבורסה, 

יר במשך שלושים ימי המסחר שקדמו ליום אישור הדירקטוריון. בהתאם לאמור, יובהר כי ביום המימוש, ניצע לא יידרש לשלם את מח

  המימוש, ומחיר המימוש ישמש אך ורק לצורך קביעת סכום ההטבה הכספי וכמות מניות המימוש שתונפק בפועל לניצע.

לצורך חישוב השווי ההוגן, ליום האישור של הדירקטוריון את הנפקת כתבי האופציה, כאמור לעיל, נלקחו בחשבון התנאים של תכניות 

  .בדוח המתאר האופציות וכן הנתונים וההנחות שפורטו

  

על בסיס ההנחות, שפורטו בדוח המתאר, השווי ההוגן הממוצע של כל כתב אופציה שיוענק על פי כל אחת מתכניות האופציות, ליום 

  האישור של הדירקטוריון את הנפקת כתבי האופציה, הינו כדלקמן: 

שקלים  8.13-כ -; כתב אופציה הנכלל במנה השנייה שקלים חדשים 7.69-כ -כתב אופציה הנכלל במנה הראשונה  -כתבי אופציה א'   -

  שקלים חדשים. 8.43-כ -חדשים; כתב אופציה הנכלל במנה השלישית 

שקלים  8.16-כ -שקלים חדשים; כתב אופציה הנכלל במנה השנייה  7.73-כ -כתב אופציה הנכלל במנה הראשונה  -כתבי אופציה ב'   -

  שקלים חדשים. 8.44-כ - חדשים; כתב אופציה הנכלל במנה השלישית

שקלים  8.06-כ –שקלים חדשים; כתב אופציה הנכלל במנה השנייה  7.64-כ - כתב אופציה הנכלל במנה הראשונה  -כתבי אופציה ג'   -

  שקלים חדשים. 8.35-כ -חדשים; כתב אופציה הנכלל במנה השלישית 

 8.17-כ -שקלים חדשים; כתב אופציה הנכלל במנה השנייה  8.42-כ -כתב אופציה הנכלל במנה הראשונה  -ה' -כתבי אופציה ד' ו  -

  שקלים חדשים.  7.64-כ -שקלים חדשים; כתב אופציה הנכלל במנה השלישית 
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, IFRS 2ן בינלאומי ערך ההטבה התיאורטי של כתבי האופציה בתכניות, כאמור, המחושב בהתאם לכללי הרישום החשבונאי בתק

מיליוני שקלים חדשים, כולל מס שכר). בפריסת ערך ההטבה התיאורטי בספרי הבנק,  113-מיליוני שקלים חדשים (כ 96-מסתכם בכ

  ילקח בחשבון אומדן לשיעור הנטישה הצפוי של ניצעי התוכניות.

. לפיכך, ההטבה שתנבע לניצעים כתוצאה ממימוש לפקודת מס הכנסה 102האופציות יוקצו במסלול "הכנסת עבודה", בהתאם לסעיף 

כתבי אופציה אלה, תמוסה על פי שיעור המס השולי שיחול עליהם במועד מימוש כתבי האופציה. הבנק יהיה חייב לשלם מס שכר בגין 

הניצעים בגין ההטבה שתנבע לניצעים כתוצאה ממימוש כתבי האופציה על פי תכנית האופציות. כמו כן, בעת תשלום המס על ידי 

  ההטבה, יהא הבנק זכאי לנכות הוצאה לצרכי מס בגין כתבי האופציה האמורים, על פי שיעור המס האפקטיבי שיחול במועד המימוש.

יתר פרטי התוכניות ומתאר ההצעה לעובדים (ובכלל זה תנאי הסף לזכאות לכתבי האופציה, מועדי ההבשלה של כתבי האופציה 

סמכות הדירקטוריון להפחתת הכמות של כתבי האופציה, פקיעת כתבי אופציה והשבת ההטבה הכספית) פורטו והתקופות למימושם וכן 

. איזכור זה מהווה הכללה על דרך הפניה של כל המידע שפורט 2014-01-091176, אסמכתא מספר  2014ביוני  19בדוח מיידי מיום 

  בדוח המיידי הנזכר לעיל.

  

חישוב השווי ההוגן של אופציה בודדת, וכן תוצאת השווי ההוגן לאופציה בודדת, עבור כל אחת מהמנות ההנחות ששימשו ב פירוטלהלן 

  :2014ביוני  19ביום  שהוענקו

 סך הכל 3מנה  2מנה  1מנה  

           אאופציות תכנית 

 2,083 665 690 728 כמות אופציות (באלפים)

  25.94-35.64% 34.72%-22.00% 28.99%-20.07% סטיית תקן שנתית

  46.21 46.21 46.21 מחיר מימוש (בשקלים חדשים)

  )0.70%(- 1.08% )0.87%(- 0.64% )0.45%(- 0.08% ריבית חסרת סיכון

  4.75-6.75 3.75-5.75 2.75-4.75 בשנים לפקיעהזמן 

  8.43 8.12 7.70 שווי הוגן לאופציה בודדת

 16,815 5,605 5,605 5,605 סך שווי הוגן למנה באלפי שקלים חדשים
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ההנחות ששימשו בחישוב השווי ההוגן של אופציה בודדת, וכן תוצאת השווי ההוגן לאופציה בודדת, עבור כל אחת מהמנות  פירוטלהלן 

  (המשך): 2014ביוני  19ביום  שהוענקו

 סך הכל 3מנה  2מנה  1מנה  

           בופציות אתכנית 

 873 275 284 314 כמות אופציות (באלפים)

  25.94-35.64% 34.72%-22.00% 28.99%-20.07% סטיית תקן שנתית

  46.21 46.21 46.21 מחיר מימוש (בשקלים חדשים)

  )0.70%(- 1.08% )0.87%(- 0.64% )0.45%(- 0.08% ריבית חסרת סיכון

  4.75-6.75 3.75-5.75 2.75-4.75 בשנים לפקיעהזמן 

  8.43 8.17 7.73 שווי הוגן לאופציה בודדת

 7,066 2,319 2,319 2,428 סך שווי הוגן למנה באלפי שקלים חדשים
       

     ג אופציות תכנית 
 2,709 896 896 917 כמות אופציות (באלפים)

  25.94-35.64% 34.72%-22.00% 28.99%-20.07% סטיית תקן שנתית

  46.21 46.21 46.21 שקלים חדשים)מחיר מימוש (ב

  )0.70%(- 1.08% )0.87%(- 0.64% )0.45%(- 0.08% ריבית חסרת סיכון

  4.75-6.75 3.75-5.75 2.75-4.75 בשנים לפקיעהזמן 

  8.35 8.06 7.64 שווי הוגן לאופציה בודדת

 21,710 7,482 7,222 7,006 סך שווי הוגן למנה (אלפי שקלים חדשים)
   

     ד אופציות ית תכנ
 1,182 394 394 394 כמות אופציות (באלפים)

  25.94-26.81% 28.31%-22.00% 27.06%-20.07% סטיית תקן שנתית

  46.21 46.21 46.21 מחיר מימוש (בשקלים חדשים)

  )0.70%(- 0.61% )0.87%(- 0.26% )0.16%(- )0.12%( ריבית חסרת סיכון

  6 5 4 בשנים לפקיעהזמן 

  7.64 8.17 8.42 י הוגן לאופציה בודדתשוו

 9,546 3,010 3,219 3,317 סך שווי הוגן למנה (אלפי שקלים חדשים)
   

     ה אופציות תכנית 
 5,046 1,682 1,682 1,682 כמות אופציות (באלפים)

  25.94-26.81% 28.31%-22.00% 27.06%-20.07% סטיית תקן שנתית

  46.21 46.21 46.21 ים)מחיר מימוש (בשקלים חדש

  )0.70%(- 0.61% )0.87%(- 0.26% )0.16%(- )0.12%( ריבית חסרת סיכון

  6 5 4 בשנים לפקיעהזמן 

  7.64 8.17 8.42 שווי הוגן לאופציה בודדת

 40,754 12,850 13,742 14,162 סך שווי הוגן למנה (אלפי שקלים חדשים)
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  להלן פרטים על כמות האופציות למניות ומחירי המימוש עבור כלל התכניות:

 2014 

 מספר אופציות 

  ממוצע משוקלל 

  של מחיר המימוש 

 (בשקלים חדשים)

  -  -  לתחילת שנה במחזור קיימות

 46.21 11,893,823 )1(השנה במהלךהוענקו 

 - - חולטו במהלך השנה

 - - נהמומשו במהלך הש

 46.26 11,893,823 )3(קיימות במחזור לסוף שנה
    

  שקלים חדשים. 46.21, במועד המדידה היה  2014הממוצע המשוקלל של השווי ההוגן של האופציות למניות שהוענקו במהלך שנת   )1(

  אופציות למניות הקיימות במחזור לסוף השנה מחולקות לפי תחומים של מחירי מימוש:  )2(

  

 2014בדצמבר  31 חירי מימושתחום מ

 40-50 33-39 26-32 )שקלים חדשים(ב

 11,893,823 - - מספר האופציות

 46.26 - - ) שקלים חדשיםממוצע משוקלל של מחיר המימוש (ב

  3.88 - - ממוצע משוקלל של יתרת אורך החיים החוזי (בשנים)

    מזה ניתנות למימוש:

 11,893,823 - -  מספר האופציות

 46.26 - - )שקלים חדשיםממוצע משוקלל של מחירי המימוש (ב
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  2014בדצמבר  31ליום 

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  פריטים  )1(במטבע חוץ  מטבע ישראלי  

שאינם 

  )2(כספיים

  סך

  לא צמוד    הכל

  צמוד 

  מדד

  דולרים

  אירו  ארה"ב של

  מטבעות

  אחרים

                נכסים

 26,798 - 327 545 3,702 141 22,083  מזומנים ופיקדונות בבנקים

 14,259 104 10 1,468 1,786 699 10,192  ניירות ערך

  ניירות ערך שנשאלו או שנרכשו במסגרת 

 107 - - - - 58 49  הסכמי מכר חוזר

 147,569 - 1,532 2,004 8,334 52,876 82,823  אשראי לציבור, נטו

 307 - - 155 152 - -  אשראי לממשלות

 52 17 - - - - 35  השקעות בחברות כלולות

 1,702 1,702 - - - - -  בניינים וציוד

 87 87 - - - - -  נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין

 5,602 - 76 46 1,926 460 3,094 נכסים בגין מכשירים נגזרים

 2,081 41 20 1 31 287 1,701 נכסים אחרים

 198,564 1,951 1,965 4,219 15,931 54,521 119,977  סך כל הנכסים

         

         התחייבויות

 152,379 - 2,687 5,086 27,025 19,040 98,541 פיקדונות הציבור

 1,258 - 44 79 401 339 395 פיקדונות מבנקים

 55 - - - 31 15 9 פיקדונות הממשלה

  ת ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת ניירו

 223 - - - - - 223  הסכמי רכש חוזר

 20,580 - - - - 18,205 2,375 איגרות חוב וכתבי התחייבויות נדחים

 6,497 - 13 278 2,911 200 3,095 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 6,072 244 44 12 187 1,137 4,448 התחייבויות אחרות

 187,064 244 2,788 5,455 30,555 38,936 109,086 ותסך כל ההתחייבוי

 11,500 1,707 )823( )1,236( )14,624( 15,585 10,891  הפרש

         השפעת מכשירים נגזרים מגדרים:

 - - - - - )3,422( 3,422  מכשירים נגזרים (למעט אופציות)

         

         מכשירים נגזרים שאינם מגדרים:

 - - 660 465 14,045 )3,836( )11,334(  ים (למעט אופציות)מכשירים נגזר

 - 2 32 524 188 - )746(  אופציות בכסף נטו (במונחי נכס בסיס)

 - )6( )1( 158 302 - )453(  אופציות מחוץ לכסף נטו (במונחי נכס בסיס)

 11,500 1,703 )132( )89( )89( 8,327 1,780  סך הכל כללי

 - - )91( )270( )396( - 757  ם נקוב מהוון)אופציות בכסף נטו (סכו

 - - 34 )217( )850( - 1,033  אופציות מחוץ לכסף נטו (סכום נקוב מהוון)
    

  לרבות צמודי מטבע חוץ.  ) 1(

   לרבות מכשירים נגזרים שהבסיס שלהם מתייחס לפריט לא כספי.  )2(
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  המשך -  מאוחדה - נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  -  17ביאור 
  2013בדצמבר  31ליום 

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  פריטים  )1(במטבע חוץ  מטבע ישראלי  

שאינם 

  )2(כספיים

  סך

  לא צמוד    הכל

  צמוד 

  מדד

  דולרים

  אירו  של ארה"ב

  מטבעות

  אחרים

                נכסים

 26,060 - 448 88 2,346 114 23,064  מזומנים ופיקדונות בבנקים

 7,000 98 30 747 1,972 138 4,015  ניירות ערך

  ניירות ערך שנשאלו או שנרכשו במסגרת 

 70 - - - - 57 13  הסכמי מכר חוזר

 138,565 - 1,441 2,317 8,352 52,740 73,715  אשראי לציבור, נטו

 305 - - 183 122 - -  אשראי לממשלות

 60 25 - - - - 35  השקעות בחברות מוחזקות

 1,656 1,656 - - - - -  נים וציודבניי

 87 87 - - - - -  נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין

 3,606 - 31 78 219 552 2,726 נכסים בגין מכשירים נגזרים

 2,204 43 12 1 26 280 1,842 נכסים אחרים

 179,613 1,909 1,962 3,414 13,037 53,881 105,410  סך כל הנכסים

         

         התחייבויות

 141,244 - 2,632 4,221 20,064 21,439 92,888 פיקדונות הציבור

 2,041 - 16 102 1,050 439 434 פיקדונות מבנקים

 62 - - - 29 22 11 פיקדונות הממשלה

 16,443 - - - - 14,297 2,146 איגרות חוב וכתבי התחייבויות נדחים

 3,538 - 16 291 494 294 2,443 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 5,950 326 35 1 43 1,022 4,523 התחייבויות אחרות

 169,278 326 2,699 4,615 21,680 37,513 102,445 סך כל ההתחייבויות

 10,335 1,583 )737( )1,201( )8,643( 16,368 2,965  הפרש

         השפעת מכשירים נגזרים מגדרים:

 - - - - - )1,083( 1,083  מכשירים נגזרים (למעט אופציות)

         

         מכשירים נגזרים שאינם מגדרים:

 - - 611 539 7,989 )8,042( )1,097(  מכשירים נגזרים (למעט אופציות)

 - 9 )35( 380 )11( - )343(  אופציות בכסף נטו (במונחי נכס בסיס)

 - )9( 20 271 474 - )756(  אופציות מחוץ לכסף נטו (במונחי נכס בסיס)

 10,335 1,583 )141( )11( )191( 7,243 1,852  סך הכל כללי

 - - )63( )160( 948 - )725(  אופציות בכסף נטו (סכום נקוב מהוון)

 - - 150 )233( 77 - 6  אופציות מחוץ לכסף נטו (סכום נקוב מהוון)
            

  לרבות צמודי מטבע חוץ.  ) 1(

  מתייחס לפריט לא כספי. לרבות מכשירים נגזרים שהבסיס שלהם  )2(
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  המשך -הבנק  - נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  -  17ביאור 
  2014בדצמבר  31ליום 

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  פריטים  )1(במטבע חוץ  מטבע ישראלי  
שאינם 
  )2(כספיים

  סך
  לא צמוד    הכל

  צמוד 
  מדד

  דולרים
  אירו  של ארה"ב

  מטבעות
  אחרים

                נכסים

 22,425 - 98 496 3,508 20 18,303  מזומנים ופיקדונות בבנקים

 12,053 104 - 1,468 1,780 489 8,212  ניירות ערך

  ניירות ערך שנשאלו או שנרכשו במסגרת 
 107 - - - - 58 49  הסכמי מכר חוזר

 139,972 - 1,329 1,972 8,272 52,391 76,008  אשראי לציבור, נטו

 307 - - 155 152 - -  לממשלותאשראי 

 2,516 1,950 - - - 531 35  )3(השקעות בחברות מוחזקות

 1,516 1,516 - - - - -  בניינים וציוד

 5,600 - 76 46 1,926 460 3,092 נכסים בגין מכשירים נגזרים

 1,890 41 14 1 30 287 1,517 נכסים אחרים

 186,386 3,611 1,517 4,138 15,668 54,236 107,216  סך כל הנכסים

         

         התחייבויות

 151,834 - 2,479 4,775 26,117 31,343 87,120 פיקדונות הציבור

 8,333 - 130 327 1,071 2,124 4,681 פיקדונות מבנקים

 46 - - - 31 15 - פיקדונות הממשלה

  ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת 
 223 - - - - - 223  הסכמי רכש חוזר

 3,777 - - - - 3,777 - איגרות חוב וכתבי התחייבויות נדחים

 6,496 - 13 278 2,911 200 3,094 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 4,690 244 30 12 184 1,133 3,087 התחייבויות אחרות

 175,399 244 2,652 5,392 30,314 38,592 98,205 סך כל ההתחייבויות

 10,987 3,367 )1,135( )1,254( )14,646( 15,644 9,011  הפרש

         השפעת מכשירים נגזרים מגדרים:

 - - - - - )3,422( 3,422  מכשירים נגזרים (למעט אופציות)

         

         מכשירים נגזרים שאינם מגדרים:

 - - 753 481 13,936 )3,836( )11,334(  מכשירים נגזרים (למעט אופציות)

 - 2 32 524 187 - )745(  כסף נטו (במונחי נכס בסיס)אופציות ב

 - )6( )1( 158 302 - )453(  אופציות מחוץ לכסף נטו (במונחי נכס בסיס)

 10,987 3,363 )351( )91( )221( 8,386 )99(  סך הכל כללי

 - - )91( )270( )396( - 757  אופציות בכסף נטו (סכום נקוב מהוון)

 - - 34 )217( )850( - 1,033  (סכום נקוב מהוון)אופציות מחוץ לכסף נטו 
    

  
  לרבות צמודי מטבע חוץ.  )1(

  לרבות מכשירים נגזרים שהבסיס שלהם מתייחס לפריט לא כספי.  )2(

  מיליוני שקלים חדשים. 347כולל השקעות בחברות מאוחדות בחו"ל בסך   )3(



 

385 

  המשך -בנק ה - נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  -  17ביאור 
  2013בדצמבר  31ליום 

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  פריטים  )1(במטבע חוץ  מטבע ישראלי  

שאינם 

  )2(כספיים

  סך

  לא צמוד    הכל

  צמוד 

  מדד

  דולרים

  אירו  של ארה"ב

  מטבעות

  אחרים

                נכסים

 21,121 - 109 234 1,865 42 18,871  מזומנים ופיקדונות בבנקים

 5,046 67 - 746 2,003 118 2,112  ניירות ערך

  ניירות ערך שנשאלו או שנרכשו במסגרת 

 70 - - - - 57 13  הסכמי מכר חוזר

 131,607 - 1,383 2,270 8,157 52,160 67,637  אשראי לציבור, נטו

 305 - - 183 122 - -  אשראי לממשלות

 2,366 1,822 - - - 509 35  )3(השקעות בחברות מוחזקות

 1,498 1,498 - - - - -  בניינים וציוד

 3,602 - 31 78 219 552 2,722 נכסים בגין מכשירים נגזרים

 2,064 43 8 1 26 280 1,706 נכסים אחרים

 167,679 3,430 1,531 3,512 12,392 53,718 93,096  סך כל הנכסים

         

         התחייבויות

 137,756 - 2,255 4,183 19,311 29,210 82,797 פיקדונות הציבור

 7,915 - 63 249 1,356 2,905 3,342 פיקדונות מבנקים

 51 - - - 29 22 - פיקדונות הממשלה

 3,985 - - - - 3,985 - איגרות חוב וכתבי התחייבויות נדחים

 3,537 - 16 291 494 294 2,442 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 4,583 326 23 1 35 1,062 3,136 התחייבויות אחרות

 157,827 326 2,357 4,724 21,225 37,478 91,717 סך כל ההתחייבויות

 9,852 3,104 )826( )1,212( )8,833( 16,240 1,379  הפרש

         השפעת מכשירים נגזרים מגדרים:

 - - - - - )1,083( 1,083  מכשירים נגזרים (למעט אופציות)

         

         אינם מגדרים:מכשירים נגזרים ש

 - - 489 548 8,104 )8,042( )1,099(  מכשירים נגזרים (למעט אופציות)

 - 9 )35( 380 )11( - )343(  אופציות בכסף נטו (במונחי נכס בסיס)

 - )9( 20 271 474 - )756(  אופציות מחוץ לכסף נטו (במונחי נכס בסיס)

 9,852 3,104 )352( )13( )266( 7,115 264  סך הכל כללי

 - - )63( )160( 948 - )725(  אופציות בכסף נטו (סכום נקוב מהוון)

 - - 150 )233( 77 - 6  אופציות מחוץ לכסף נטו (סכום נקוב מהוון)
            

  
  לרבות צמודי מטבע חוץ.  )1(

  לרבות מכשירים נגזרים שהבסיס שלהם מתייחס לפריט לא כספי.  )2(

  מיליוני שקלים חדשים. 313חדות בחו"ל בסך כולל השקעות בחברות מאו  )3(

  



 

386  

   המאוחד -  )1(רעוןיולפי תקופות לפ נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה -  18אור יב
  2014בדצמבר  31ליום 

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  
  
    תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים  

  
  עם דרישה
  ועד חודש

  מעל חודש ועד
  שלושה חודשים

מעל משלושה 
  חודשים ועד שנה

  מעל שנה
  ועד שנתיים

מעל שנתיים ועד 
  שלוש  שנים

ועד         שלושמעל 
  ארבע שנים

              מטבע ישראלי (לרבות צמוד מט"ח)

 12,317 36,9786,21021,13216,67613,214 )3(נכסים

 3,536 79,51214,62216,9719,0378,119 התחייבויות  

 8,781 4,1617,6395,095(8,412)(42,534) הפרש

 (210) 9,40966632(11,972)(11,827)  עסקאות עתידיות  

 - -47(202)(93)313 אופציות

 8,571 13,3688,3525,127(20,477)(54,048) הפרש לאחר השפעת מכשירים נגזרים

       מטבע חוץ
 575 8,7591,1792,8632,168789 נכסים

 74 17,9468,75010,711732111 התחייבויות  

 501 1,436678(7,848)(7,571)(9,187) הפרש

 307 143296(6,220)(4,274)(5,669) מזה: הפרש בדולר

 179 343871265(799)(329) מזה: הפרש בגין פעילות חוץ

 210 (32)(666)(9,409)11,82711,972 עסקאות עתידיות  

 - -(47)93202(313) אופציות

 711 723646(17,055)2,3274,494 הפרש לאחר השפעת מכשירים נגזרים

       סך הכל

 12,892 45,7377,38923,99518,84414,003 נכסים  

 3,610 97,45823,37227,6829,7698,230 התחייבויות  

 9,282 9,0755,773(3,687)(15,983)(51,721) הפרש

 10,572 13,1116,13219,91516,03613,152 מזה: אשראי לציבור

 1,027 89,87821,55922,2935,7843,684 מזה: פיקדונות הציבור

        

  
למועד בבאור זה מוצגים תזרימי המזומנים העתידיים החוזיים הצפויים בגין סעיפי נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה, בהתאם לתקופות הנותרות   ) 1(

 חוזי של כל תזרים. הנתונים מוצגים בניכוי הפרשות לחובות מסופקים.הפרעון ה

 מיליוני שקלים חדשים שזמן פרעונם עבר. 364כולל נכסים בסך   ) 2(

 מיליוני שקלים חדשים. 286מיליוני שקלים חדשים וסכומי חריגה ממסגרות חח"ד בסך   6,413כולל אשראי בתנאי חח"ד בסך   ) 3(

 י הינו שיעור הריבית המנכה את תזרימי המזומנים העתידיים החוזיים הצפויים המוצגים בביאור זה בגין פריט כספי אל היתרה המאזנית שלו.שיעור תשואה חוז  )4(



  

387 

  
  

  

  
  

   יתרה מאזנית    

  שיעור 
   )4(תשואה חזוי

  מעל ארבע ועד
  חמש שנים

  מעל חמש ועד
  עשר שנים

  מעל עשר ועד
  עשרים שנה

  מעל 
  עשרים שנה

  סך הכל
   תזרימי מזומנים

  ללא
  סך הכל  תקופת פירעון

                  

8,27837,746 39,427 12,062204,040 1,196)2( 178,157 3.34% 

6,13710,906 4,754 219153,813 83 148,441 2.37% 

2,14126,840 34,673 11,84350,227 1,113 29,716   

 177(1,294) (14) -(15,033) -  (15,033)  

-- - -65 -  65  

2,31825,546 34,659 11,84335,259 1,113 14,748   

         
6051,939 506 10619,489 27)2( 18,456 3.53% 

191493 11 -39,019 1 38,379 1.28% 

4141,446 495 106(19,530) 26 (19,923)   

224499 49 -(14,645) -  (14,310)  

253235 307 -1,325 -  1,010  

(177)1,294 14 -15,033 -  15,033  

-- - -(65) -  (65)  

2372,740 509 106(4,562) 26 (4,955)   

         

8,88339,685 39,933 12,168223,529 1,223 196,613 3.36% 

6,32811,399 4,765 219192,832 84 186,820 2.34% 

2,55528,286 35,168 11,94930,697 1,139 9,793   

8,44634,457 39,724 11,805173,350 995 147,569 3.42% 

3,7954,818 3,719 -156,557 1 152,379 2.13% 

         

  
  
  
  
  
  
  



 

388  

  המשך -  הבנק -  )1( עוןריולפי תקופות לפ נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה -  18 ביאור
  2014בדצמבר  31ליום 

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  
  
    תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים  

  
  עם דרישה
  ועד חודש

  מעל חודש ועד
 שלושה חודשים

מעל משלושה 
 חודשים ועד שנה

  מעל שנה
  ועד שנתיים

מעל שנתיים ועד 
  שלוש  שנים

           מעל שלוש ועד      
  ארבע שנים

             מטבע ישראלי (לרבות צמוד מט"ח)

 11,516 11,815 32,2455,75918,67015,420 )3(נכסים

 3,544 8,057 66,45913,11418,4819,983 התחייבויות  

 7,972 3,758 1895,437(7,355)(34,214) הפרש

 (210) 32 9,409666(11,972)(11,827)  עסקאות עתידיות  

 - - 47(202)(93)313 אופציות

 7,762 3,790 9,3966,150(19,420)(45,728) הפרש לאחר השפעת מכשירים נגזרים

       מטבע חוץ
 575 789 7,9981,0702,8482,168 נכסים

 74 111 16,6179,31911,014732 התחייבויות  

 501 678 1,436(8,166)(8,249)(8,619) הפרש

 307 296 143(6,513)(4,763)(5,311) מזה: הפרש בדולר

 179 265 107871(908)(395) מזה: הפרש בגין פעילות חוץ

 210 (32) (666)(9,409)11,82711,972 עסקאות עתידיות  

 - - (47)93202(313) אופציות

 711 646 723(17,373)2,8953,816 הפרש לאחר השפעת מכשירים נגזרים

       סך הכל

 12,091 12,604 40,2436,82921,51817,588 נכסים  

 3,618 8,168 83,07622,43329,49510,715 התחייבויות  

 8,473 4,436 6,873(7,977)(15,604)(42,833)  הפרש

 9,890 12,219 11,3515,70318,12414,816 מזה: אשראי לציבור

 2,951 7,042 78,41720,18722,3918,799 בורמזה: פיקדונות הצי
    
  
ועד אור זה מוצגים תזרימי המזומנים העתידיים החוזיים הצפויים בגין סעיפי נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה, בהתאם לתקופות הנותרות למיבב  ) 1(

 קים.הפרעון החוזי של כל תזרים. הנתונים מוצגים בניכוי הפרשות לחובות מסופ

 מיליוני שקלים חדשים שזמן פרעונם עבר. 304כולל נכסים בסך   )2(

 מיליוני שקלים חדשים. 217מיליוני שקלים חדשים וסכומי חריגה ממסגרות חח"ד בסך  5,484כולל אשראי בתנאי חח"ד בסך   )3(

 הצפויים המוצגים בביאור זה בגין פריט כספי אל היתרה המאזנית שלו. שיעור תשואה חוזי הינו שיעור הריבית המנכה את תזרימי המזומנים העתידיים החוזיים  )4(
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  יתרה במאזן    

  שיעור 
     )4(תשואה חזוי 

  מעל ארבע ועד
  חמש שנים

  מעל חמש ועד
  עשר שנים

  מעל עשר ועד
  עשרים שנה

  מעל 
  עשרים שנה

  סך הכל
   תזרימי מזומנים

  ללא
  סך הכל   תקופת פירעון

                    

 8,26435,569 39,313 11,805190,376 1,054)2( 165,333 3.29% 

 6,88711,570 4,754 219143,068 32 137,233 2.47% 

 1,37723,999 34,559 11,58647,308 1,022 28,100   

  177(1,294) (14) -(15,033) -  (15,033)  

 -- - -65 -  65  

 1,55422,705 34,545 11,58632,340 1,022 13,132   

         
 6051,939 506 10618,604 27)2( 17,438 3.54% 

 191493 11 -38,562 1 37,922 1.29% 

 4141,446 495 106(19,958) 26 (20,484)   

 224499 49 -(15,069) -  (14,646)  

 253235 307 -914 -  686  

 (177)1,294 14 -15,033 -  15,033  

 -- - -(65) -  (65)  

 2372,740 509 106(4,990) 26 (5,516)   

          

 8,86937,508 39,819 11,911208,980 1,081 182,771 3.31% 

 7,07812,063 4,765 219181,630 33 175,155 2.43% 

 1,79125,445 35,054 11,69227,350 1,048 7,616   

 8,59732,881 39,708 11,805165,094 853 139,972 3.42% 

 5,7946,648 3,719 -155,948 1 151,833 2.13% 
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  המשך - המאוחד והבנק -  )2)(1(רעוןיולפי תקופות לפ נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה -  18 ביאור
  2013בדצמבר  31ליום 

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

    תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים  

  

  עם דרישה

  ועד חודש

  מעל חודש ועד

  שלושה חודשים

מעל משלושה 

  עד שנהחודשים ו

  מעל שנה

  ועד שנתיים

מעל שנתיים ועד 

  שלוש  שנים

מעל שלוש ועד   

  ארבע שנים

              המאוחד
 11,589 13,455 22,101 20,928 5,579 38,900   )3(נכסים

 5,948 5,691 14,326 17,627 24,112 86,452  התחייבויות  

 5,641 7,764 7,775 3,301 )18,533( )47,552(  הפרש

        

              הבנק

 10,454 12,416 19,942 20,194 4,033 33,146  )4(נכסים

 5,931 5,932 15,055 19,215 21,454 73,644  התחייבויות 

 4,523 6,484 4,887 979 )17,421( )40,498(  הפרש

  
  

עיפי נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה, בהתאם לתקופות הנותרות למועד אור זה מוצגים תזרימי המזומנים העתידיים החוזיים הצפויים בגין סיבב  ) 1(

 הפרעון החוזי של כל תזרים. הנתונים מוצגים בניכוי הפרשות לחובות מסופקים.

ות למשיכת הוצגו מחדש. מהותה של ההצגה מחדש היא בעיקרה סיווג של קבוצת פיקדונות לתקופה התואמת אפשר 2013בדצמבר  31הנתונים ליום   )2(
  הפיקדון בתחנת היציאה הראשונה של המפקיד במקום לתקופה החוזית. 

  : להלן עיקרי הסכומים שסווגו  
מיליוני שקלים חדשים שסווגו  6,851מיליוני שקלים חדשים שסווגו לתקופה של "עם דרישה ועד חודש" ופיקדונות בגובה של  25,530פיקדונות בגובה של   

עד שלושה חודשים" (הסכומים סווגו מהתקופות הארוכות יותר ובעיקר מהתקופות של "מעל שלושה חודשים ועד שנה" ו"מעל לתקופה של "מעל חודש ו
 שנה ועד שנתיים").

 מיליוני שקלים חדשים. 310מיליוני שקלים חדשים וסכומי חריגה ממסגרות חח"ד בסך  6,508כולל אשראי בתנאי חח"ד בסך   ) 3(

 מיליוני שקלים חדשים. 241מיליוני שקלים חדשים וסכומי חריגה ממסגרות חח"ד בסך  5,579חח"ד בסך  כולל אשראי בתנאי  )4(

 מיליוני שקלים חדשים שזמן פרעונם עבר. 361כולל, נכסים בסך   ) 5(

 מיליוני שקלים חדשים שזמן פרעונם עבר. 249כולל, נכסים בסך   ) 6(

 נכה את תזרימי המזומנים העתידיים החוזיים הצפויים המוצגים בביאור זה בגין פריט כספי אל היתרה המאזנית שלו.שיעור תשואה חוזי הינו שיעור הריבית המ  )7(
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  יתרה במאזן    

  שיעור 

   )7(תשואה חזוי

  מעל ארבע ועד

  חמש שנים

  מעל חמש ועד

  עשר שנים

  מעל עשר ועד

  עשרים שנה

  מעל 

  עשרים שנה

  סך הכל

   תזרימי מזומנים

  ללא

  סך הכל   ופת פירעוןתק

                 

 9,185 35,514 37,544 11,505 206,300 1,082)5( 177,704 4.58% 

 2,075 10,569 5,483 1,292 173,575 85 168,952 2.47% 

 7,110 24,945 32,061 10,213 32,725 997 8,752   

         

                 

 8,736 34,218 37,471 11,341 191,951 953)6( 164,249 4.62% 

 2,135 11,336 5,483 1,292 161,477 55 157,501 2.74% 

 6,601 22,882 31,988 10,049 30,474 898 6,748   
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  התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות -  19ביאור 
  בדצמבר  31ליום 

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  מאוחד

  בדצמבר 31ם ליו  

  2014  2013  

  )1(יתרה  

  הפרשה 

  )1(יתרה  להפסדי אשראי

  הפרשה 

  להפסדי אשראי

 מאזניים- א. מכשירים פיננסיים חוץ
 יתרות החוזים או הסכומים הנקובים שלהם בסוף השנה

 עסקאות בהן היתרה מיצגת סיכון אשראי: 

 2 296 2 345 אשראי תעודות -

 27 2,413 28 2,173 חת אשראיערבויות להבט -

 8 9,935 6 10,450 ערבויות לרוכשי דירות -

 13 3,519 14 4,007 )2(ערבויות והתחייבויות אחרות -

 5 7,135 6 7,478 מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו -

 28 17,460 29 19,773מסגרות חח"ד ומסגרות אשראי אחרות בחשבונות לפי דרישה שלא נוצלו -

 15 9,009 12 11,807 התחייבויות בלתי חוזרות למתן אשראי שאושר ועדיין לא ניתן -

 5 6,265 5 7,040 התחייבויות להוצאת ערבויות -
      

  
  

  הבנק
  

      

 מאזניים- א. מכשירים פיננסיים חוץ
 יתרות החוזים או הסכומים הנקובים שלהם בסוף השנה

 היתרה מיצגת סיכון אשראי:  עסקאות בהן

 2 296 2 345 אשראי תעודות -

 27 2,394 28 2,161 ערבויות להבטחת אשראי -

 8 9,935 6 10,450 ערבויות לרוכשי דירות -

 13 3,487 14 3,974 )2(ערבויות והתחייבויות אחרות -

 4 4,734 5 4,967 מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו -

 28 15,639 29 17,813רות חח"ד ומסגרות אשראי אחרות בחשבונות לפי דרישה שלא נוצלומסג -

 15 9,009 12 11,807 התחייבויות בלתי חוזרות למתן אשראי שאושר ועדיין לא ניתן -

 5 6,265 5 7,040 התחייבויות להוצאת ערבויות -
      

  
  סוף התקופה, לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי.יתרות החוזים או הסכומים הנקובים שלהם ל  ) 1(
מיליוני שקלים חדשים)  133 - 2013בדצמבר  31- מיליוני שקלים חדשים. (ב 177כולל התחייבות הבנק בגין חלקו בקרן סיכונים של מסלקת המעו"ף בסך   ) 2(

 ב. 15) וביאור 2ד.  19ראה ביאור 
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  המשך - וחדות התחייבויות תלויות והתקשרויות מי -  19ביאור 
  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  )1(ב. התקשרות חוץ מאזנית בגין פעילות לפי מידת הגביה לסוף השנה

  )2(יתרת אשראי מפיקדונות לפי מידת גביה  .1

  מאוחד  

  בדצמבר 31ליום   

  2014  2013)3(  

 9,083 7,673  מטבע ישראלי צמוד למדד

 2,161 2,861  מטבע ישראלי לא צמוד

 210 115  מטבע חוץ

 11,454 10,649  סך הכל

  

  )4()2(תזרימים בגין עמלת גביה בגין הפעילות לפי מידת גביה  . 2

     מאוחד  

     בדצמבר 31ליום   

  2014   2013  

  עד שנה  

  מעל שנה 

  שנים 3ועד 

   3מעל 

  שנים 5ועד 

   5מעל 

  שנים 10ועד 

  10מעל 

  שנים 20ועד 

  מעל

  סך הכל  שנים 20

 

  ך הכלס

 555  457 2 44 146 98 106 61  תזרימים חוזיים עתידיים

תזרימים עתידיים צפויים לאחר 

הערכת הנהלה לפירעונות 

 517  425 1 34 132 95 103 60  מוקדמים

תזרימים צפויים מהוונים לאחר 

הערכת הנהלה לפירעונות 

 476  400 1 28 121 90 100 60  )5(מוקדמים
       

  על העמדת הלוואות במהלך השנה מידע  . 3

  מאוחד  

  2014  2013  

 149 107  הלוואות מפיקדונות לפי מידת הגביה

 197 174  הלוואות עומדות ומענקים
    
  
 אשראים ופיקדונות, מפיקדונות שהחזרתם למפקיד מותנית בגביית האשראים (או הפיקדונות), עם מרווח או עם עמלת גביה (במקום מרווח).  )1(
 מיליוני שקלים חדשים), לא נכללו בלוח זה. 2,541  -  2013מיליוני שקלים חדשים (שנת  2,201הלוואות עומדות ופיקדונות ממשלה שניתנו בגינם בסך   )2(
  סווג מחדש.  )3(
 כולל מגזר מטבע ישראלי לא צמוד, צמוד למדד ומגזר מטבע חוץ.  )4(
 ).1.65%יעור לפי ש - 2013(  1.30%ההיוון בוצע לפי שיעור   )5(
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  המשך - התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות  -  19ביאור 
  בדצמבר  31ליום 

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  התקשרויות מיוחדות :  ג.

  הבנק  מאוחד  

  2014  2013  2014  2013  

      התחייבויות בגין:

 458 527 603 659  )1(חוזי שכירות לזמן ארוך

 174 200 174 200  ב ושרותי תוכנהחוזי מחשו

  10  6  10  6  רכישת בניינים ושיפוצם

 400 300 400 300  )2(קבלת פיקדונות במועדים עתידייים
      

  

  הבנק וחברות מאוחדות שכרו מבנים וציוד לתקופות ארוכות אשר דמי השכירות לתשלום בגינם,  הינם כדלקמן (בכפוף לתנאי הצמדה):  )1(
  

  הבנק  מאוחד  

  2014  2013  2014  2013  

 42 44 60 63  שנה ראשונה

 40 42 58 59  שנה שנייה

 34 35 51 52  שנה שלישית

 32 35 48 47  שנה רביעית

 31 34 42 44  שנה חמישית

 279 337  344  394  שנה שישית ואילך

  458  527  603  659  סך הכל

  
  דיים בשיעורי ריבית קבועים שנקבעו מראש במועד ההתקשרות.עסקאות עם מפקידים מוסדיים לקבלת פיקדונות במועדים עתי  )2(
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  המשך - התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות  -  19ביאור 
  
  
  התחייבויות תלויות והתקשרויות אחרות  ד.

מיליוני שקלים  585הינו  2014בדצמבר  31בהתאם להחלטת דירקטוריון הבורסה לניירות ערך, הוקמה קרן סיכונים שהיקפה הכולל ליום   )1

מיליוני  47 - 2013בדצמבר  31מיליוני שקלים חדשים (נכון ליום  70 -נאמד בכ 2014בדצמבר  31חדשים. חלקו של הבנק בקרן ליום 

שקלים חדשים). הסכום של קרן הסיכונים מעודכן  אחת לחצי שנה על בסיס גובה מחזור הסליקה הכללי היומי הממוצע ובכל מקרה לא 

מיליוני שקלים חדשים. חלקו של כל חבר בקרן הסיכונים נקבע לפי היחס שבין מחזור הסליקה של החבר, לבין סך  150ך של יפחת מס

  אלפי שקלים חדשים. 500-מחזורי הסליקה של כל החברים (למעט בנק ישראל) באותה תקופה, אך לא יפחת מ

מפקיד כל חבר מסלקה מזומנים בסכום שלא  2008בדצמבר  15  בהתאם להחלטה שהתקבלה בדירקטוריון מסלקת הבורסה, החל מיום  

  מחלקו בקרן הסיכונים. 25%יפחת מ 

  א. 15לפרטים בדבר שעבודים שהתחייב הבנק להעמיד בגין התחייבות זו, ראה ביאור   

  

לתשלום כל חיוב כספי  "מסלקת המעו"ף"), -אביב (להלן -הבנק התחייב כלפי מסלקת מעו"ף בע"מ שליד הבורסה לניירות ערך בתל  )2

אביב, המבוצעות באמצעותו על ידי לקוחותיו ומעסקאות כנ"ל -הנובע מעסקאות בגין נגזרים הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל

  אביב, שאינם חברי מסלקת המעו"ף עבור לקוחותיהם. -המבוצעות על ידי מספר חברי הבורסה לניירות ערך בתל

 307 -כ - 2013בדצמבר  31מיליוני שקלים חדשים (נכון ליום  363-ו מסתכם לתאריך המאזן לסך של כסכום ההתחייבות בשל לקוחות אל

  מיליוני שקלים חדשים).

מיליוני  1,687הינו  2014בדצמבר  31כמו כן, התחייב הבנק להשבת חלקו בקרן הסיכונים של מסלקת המעו"ף, שהיקפה הכולל ליום 

 133 - 2013בדצמבר  31מיליוני שקלים חדשים (נכון ליום  177-מוערך בכ 2014בדצמבר  31ליום שקלים חדשים. חלקו של הבנק בקרן 

  מיליוני שקלים חדשים).

מפקיד כל חבר מסלקה מזומנים בסכום שלא  2008בדצמבר  15בהתאם להחלטה שהתקבלה בדירקטוריון מסלקת המעו"ף, החל מיום 

  מחלקו בקרן הסיכונים. 25%יפחת מ 

  ב. 15בר שעבודים שהתחייב הבנק להעמיד בגין התחייבות זו, ראה ביאור לפרטים בד

  

"הבורסה") בגין פעולותיה של חברה אחת שהינה חברת בורסה ואינה  -אביב (להלן -הבנק התחייב כלפי הבורסה לניירות ערך בתל  )3

  אותה חברה. ידי-חברת מסלקה. ההתחייבות הינה, לכיבוד כל חיוב כספי הנובע מעסקאות שבוצעו על

  

  אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בבנק החלטה לשפות נושאי משרה בבנק בנוסח כדלקמן: 1992בשנת   )4

הבנק ישפה שיפוי מלא כל אחד מנושאי משרה בגין חבויות כספיות והוצאות התדיינות שישאו בהם, בגין פעולות מעשים ומחדלים שנעשו על   -

  בפקודת החברות ותקנון הבנק, ובכפוף להוראות הנ"ל.ידם במסגרת שנקבעה לשם כך 

לאחר  נגדםהוגשה  התביעההשיפוי ינתן לנושאי המשרה האמורים בין אם התביעה הוגשה נגדם תוך כדי עבודתם בבנק, ובין אם   -

  סיום עבודתם בבנק והיא מתייחסת לפעולה שנעשתה בתוקף היותם נושאי משרה.
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  המשך - ת והתקשרויות מיוחדות התחייבויות תלויו -  19ביאור 
  

  
קיימות דעות משפטיות שונות ביחס לסמכותה של חברה לאשר שיפוי גורף כגון זה המתואר לעיל ובאם הפעלתו במקרה ספציפי מחייבת   

י אישור נוסף בדרך הקבועה לכך בחוק. במידה והבנק יידרש לתשלום סכומים על פי ההחלטה הנ"ל, יפנה הבנק לקבלת ייעוץ משפט

  בקשר לחבותו בהתחשב בנסיבות הספציפיות והמיוחדות של כל מקרה שיתעורר, אם יתעורר.

  

אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות הבנק מתן פטור מראש מאחריות (כמפורט להלן) וכן התחייבות מראש  2001בחודש דצמבר   )5

ושאי משרה"). בהתאם להחלטת האסיפה הכללית של בעלי לשיפוי על ידי הבנק לדירקטורים ונושאי משרה אחרים (להלן ביחד: "נ

המניות,  פוטר הבנק מראש, את נושאי המשרה בבנק, מכל אחריות כלפיו, בשל נזק שייגרם לבנק עקב הפרת חובת הזהירות של נושא 

משרה בבנק בשל חבות המשרה כלפי הבנק בפעולותיו של נושא המשרה, בתוקף היותו נושא משרה בבנק,  והתחייב לשפות את נושאי ה

או הוצאה שהוטלה על נושא המשרה עקב פעולותיו בתוקף היותו נושא משרה בבנק, הכל כמפורט בכתב  ההתחייבות לשיפוי, לרבות 

בקשר עם פעולת נושאי המשרה שאינם דירקטורים עקב פעולותיו בתוקף היותו דירקטור מטעם הבנק או לבקשתו, בחברה אחרת 

  ות (להלן: "כתב השיפוי המקורי").שהבנק מחזיק בה מני

מההון העצמי של הבנק  25%בהתאם לכתב השיפוי המקורי, סכום השיפוי שישולם על ידי הבנק לכל נושאי המשרה במצטבר לא יעלה על   

"). השיפוי (להלן: "סכום השיפוי הכולל 2000, כשהוא מותאם למדד המחירים לצרכן החל מחודש דצמבר 2000לפי דוחותיו הכספיים לשנת 

  חל על פעולות הקשורות, במישרין או בעקיפין, לאחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים בתוספת לכתב ההתחייבות לשיפוי.

רועים שבגינם ניתנה התחייבות לשיפוי על ידי הבנק יהחליטה האסיפה הכללית של הבנק, להוסיף לרשימת הא 2004באוקטובר  28ביום   

נק,  על פי כתב השיפוי המקורי, אירוע של מיזוג, כהגדרתו בחוק החברות, לרבות כל החלטה, פעולה, הסכם או לנושאי המשרה שלו הב

מההון  25%דיווח בקשר למיזוג. הוחלט כי בכל הנוגע לשיפוי בגין אירוע מיזוג, יהיה סכום השיפוי המירבי הסכום הנמוך מבין השניים: 

, 2000, בתוספת הפרשי הצמדה למדד החל מהמדד בגין חודש דצמבר 2000בדצמבר  31ום העצמי של הבנק לפי דוחותיו הכספיים לי

  מההון העצמי של הבנק לפי דוחותיו הכספיים האחרונים שיפורסמו סמוך למועד יום התשלום בפועל בגין השיפוי. 25%או 

), 3מס'  תיקוןהוראות חוק החברות (החליטה האסיפה הכללית של הבנק להתאים את נוסח כתב השיפוי ל 2006במאי  14ביום   

, וכן החליטה להעניק התחייבות לשיפוי מראש בנוסח זהה לעובד של הבנק המכהן כדירקטור בחברה שהבנק מחזיק בה 2005-התשס"ה

  מניות כלשהן, וכן מי שמכהן מעת לעת על פי בקשת הבנק כדירקטור בחברה שהבנק שולט בה.

יפה הכללית של הבנק על הוספת התחייבות של הבנק, לתת שיפוי לעובדי הבנק שאינם נושאי החליטה האס 2011בנובמבר  9ביום   

משרה בבנק, המכהנים מעת לעת לבקשת הבנק כנושאי משרה בחברה שבשליטת הבנק (החלטה כאמור התקבלה אף על ידי דירקטוריון 

ה שהוענק לנושאי המשרה בבנק) וכן למי שאינם עובדי בה הוחלט על מתן כתב שיפוי בנוסח זהה לז -  2009בפברואר  16הבנק ביום 

הבנק או נושאי משרה בבנק, המכהנים מעת לעת כנושאי משרה בחברה בבעלותו המלאה של הבנק, שאינה תאגיד בנקאי (כולם ביחד 

  "הזכאים לשיפוי"). 

וי, שיפוי בשל חבות כספית הנובעת כמו כן, החליטה האסיפה הכללית של הבנק להוסיף התחייבות של הבנק, לתת  לזכאים לשיפ

מתשלום לנפגע הפרה ובשל הוצאות בקשר עם הליך מנהלי, לרבות הוצאות התדיינות סבירות ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, הכל 

  .2011-כקבוע בחוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א
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האסיפה הכללית אף החליטה כי סכום השיפוי המירבי שישלם הבנק, במצטבר לכל הזכאים לשיפוי על פי כתב ההתחייבות לשיפוי, לא   

מההון העצמי של הבנק, לפי דוחותיו הכספיים האחרונים שפורסמו בסמוך לפני יום התשלום בפועל של סכום השיפוי  25%יעלה על 

השיפוי המירבי"). היה וסכום השיפוי הכולל יעלה על סכום השיפוי המירבי כאמור לעיל, אזי הסכום המירבי שישלם הבנק ("סכום 

במצטבר לכלל הזכאים לשיפוי לא יעלה על סכום השיפוי הכולל, ואולם ההפרש בין השניים ישמש רק לצורך שיפוי בשל פעולות שבוצעו 

  . 2011בנובמבר  9לפני יום 

החליטה האסיפה הכללית של הבנק על הוספת התחייבות של הבנק, לתת לזכאים לשיפוי, שיפוי בשל חבות   2012בספטמבר  20ביום   

כספית הנובעת מתשלום לנפגע הפרה ובשל הוצאות בקשר עם הליך מנהלי, לרבות הוצאות התדיינות סבירות ובכלל זה שכר טרחת 

, וכן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל), 1981-תים פיננסים (ביטוח), התשמ"אעורך דין, הכל כקבוע בחוק הפיקוח על שירו

וכן בשל הוצאות בקשר עם הליך מנהלי, לרבות הוצאות התדיינות סבירות ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, הכל כקבוע  2005-התשס"ה

  .1988-בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח

לשיפוי, שיפוי בשל חבות כספית בגין תשלום  לזכאיםללית של הבנק על הוספת התחייבות של הבנק, לתת כמו כן, החליטה האסיפה הכ  

לנפגע הפרה או תשלום מסוג דומה, לפי דין אחר, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, בקשר עם הליך 

  פי דין. מנהלי לפי דין אחר, ובלבד ששיפוי כאמור אינו אסור על

  

החליטו האסיפות הכלליות של בעלי מניות הבנק ובנק טפחות, לאשר כתבי התחייבויות לשיפוי נושאי משרה, אשר  1998בחודש מאי   )6

  אושרו קודם לכן על ידי ועדות הביקורת והדירקטוריונים שלהן, שעל פיהן נקבע, בין השאר, כדלקמן:

כל נושאי משרה בבנקים בשל כל פעולה שעשו בתוקף היותם נושאי משרה, בקשר עם הבנק ובנק טפחות ישפו, באופן בלתי חוזר,   

העילות שיפורטו להלן ובגין כל חבות כספית שתוטל עליהם על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה, או פסק בורר שאושר בבית 

  פקודת החברות.משפט וכן בגין הוצאות משפטיות סבירות שניתן לשפות בגינם בהתאם להוראות 

מיליון שקלים חדשים (צמוד למדד מרץ  750על  -בכל בנק בנפרד  -השיפוי ינתן לכל נושאי המשרה במצטבר עד לסכום שלא יעלה   

), בגין כל חבות כספית שתגרם לנושא המשרה כתוצאה מפעולה שעשה, הקשורה במישרין או בעקיפין, בתשקיף שפורסם בשנת 1998

ף שהוגשה באותה שנה, בקשר עם הצעת מכר של ניירות ערך של הבנק על ידי המדינה, לרבות ביחס לדיווחים או בטיוטת תשקי 1998

  שנתנו הבנקים אחרי תאריך התשקיף בשל כל עניין שהתרחש לפני תאריך התשקיף.

מיליון שקלים חדשים  750ל ע -על ידי כל בנק בנפרד  -בנוסף, נקבע כי ינתן שיפוי לכל נושאי המשרה במצטבר עד סכום שלא יעלה   

  ) ביחס לכל פעולה ונושא הקשורים בביטוח הלווים מהבנקים למשכנתאות המוזכרים בתשקיף הנ"ל.1998(צמוד למדד מרץ 

כמו כן, נקבע בכתבי ההתחייבויות לשיפוי, כי, על אף האמור לעיל, יוגבל סכום השיפוי הכולל שישולם לכל נושאי המשרה במצטבר בגין   

  ).1998מיליוני שקלים חדשים (צמוד למדד מרץ  1,000לסך של  -ידי כל אחד מהבנקים בנפרד  -על -לות שנכללו בכתב השיפוי כל העי

  במסגרת מיזוג בנק טפחות לתוך הבנק, נטל על עצמו הבנק התחייבות זו.  

  

מאוחדת שהייתה בבעלות ושליטה מלאים  אישרו האסיפות הכלליות של בעלי המניות של בנק טפחות ושל חברה 2001בחודש נובמבר   )7

"טפחות להנפקות") בקשר עם תשקיף להנפקת איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים של בנק טפחות, מחודש   -של בנק טפחות (להלן 

כי טפחות להנפקות תתחייב באופן בלתי חוזר, לשפות כל נושא משרה בה, בשל כל פעולה שעשה בקשר לנושאים  2001נובמבר 

  פורטים בכתב השיפוי, בתוקף היותו נושא משרה (להלן: "השיפוי"). המ



 

398  

  המשך - התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות  -  19ביאור 
  
  

השיפוי ינתן בגין כל חבות כספית אם וככל שתוטל על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט,   

שפטיות סבירות (לרבות שכר טרחת עורך דין ומומחים אחרים), שניתן לשפותו בגינן בהתאם להוראות חוק החברות, ובגין כל הוצאות מ

  מיליארד שקלים חדשים, צמוד למדד המחירים לצרכן. 1כל זאת עד לסכום של 

, או מי מהם, ישלם בנק טפחות בנק טפחות התחייב כלפי טפחות להנפקות, שאם לא תוכל לקיים את התחייבויותיה כלפי מקבלי השיפוי  

  לטפחות הנפקות כל סכום שאותו תיוותר החברה להנפקות חבה כלפי מקבלי השיפוי, מעבר לסכומים ששולמו על ידי טפחות להנפקות.

  במסגרת מיזוג בנק טפחות לתוך הבנק, נטל על עצמו הבנק התחייבות זו.  

  

לאחר אישור ועדת הביקורת, מתן התחייבות מראש לשיפוי על ידי בנק טפחות  אישר דירקטוריון בנק טפחות, 2002בחודש אוקטובר   )8

לדירקטורים ולנושאי משרה אחרים (להלן ביחד: "נושאי משרה"). בהתאם לכך, בנק טפחות מתחייב, בכפוף לתנאים המפורטים בכתב 

טלה על נושא המשרה עקב פעולותיו בתוקף התחייבות ולהוראות חוק החברות, לשפות את נושאי המשרה בשל כל חבות או הוצאה שהו

היותו נושא משרה בבנק טפחות ובלבד שהפעולות האמורות קשורות, במישרין או בעקיפין, לאחד או יותר מסוג האירועים המפורטים 

  בתוספת לכתב ההתחייבות לשיפוי.

מההון העצמי של בנק טפחות לפי דוחותיו  25%סכום השיפוי שישולם על ידי בנק טפחות לכל נושאי המשרה במצטבר לא יעלה על   

מההון העצמי של בנק טפחות לפי  25%, או 2001, כשהוא מותאם למדד המחירים לצרכן החל מחודש דצמבר 2001הכספיים לשנת 

  דוחותיו הכספיים האחרונים שיפורסמו סמוך ליום התשלום בפועל בגין השיפוי, הנמוך מבין שניהם.

  ה האסיפה הכללית של בעלי המניות של בנק טפחות את ההחלטה הנ"ל.אישר 2002בחודש נובמבר   

  במסגרת מיזוג בנק טפחות לתוך הבנק, נטל על עצמו הבנק התחייבות זו.  

  

אישרה אסיפה כללית שלא מן המניין של בנק אדנים לאחר אישור דירקטוריון בנק אדנים, ולאחר אישור ועדת  1998ביוני  30ביום   )9

נושאי משרה בבנק אדנים. כתב השיפוי יחול על נושאי משרה, כהגדרתם בסעיף  ")כתב השיפוי"התחייבות לשיפוי (להלן: הביקורת, כתב 

כ"ד לפקודת החברות, אשר במועד אישור כתב השיפוי על ידי האסיפה הכללית (להלן: המועד הקובע), מכהנים בבנק אדנים או  96

  שנים למועד הקובע.  4-מ סתיימה בתקופה שאינה קודמת יותרהשכהונתם 

על פי כתב השיפוי, בנק אדנים ישפה כל נושאי משרה בבנק אדנים בשל כל חבות כספית שתוטל עליהם על פי פסק דין לרבות בגין   

הוצאות משפטיות, בגין מעשה או מחדל שעשו במישרין או בעקיפין בעניינים שפורטו בכתב השיפוי, שעיקרם הצעת מכר של ניירות ערך 

  .1998ל בנק מזרחי טפחות לציבור על ידי המדינה, על פי תשקיף שפורסם בחודש מאי ש

סכום השיפוי על פי כתב השיפוי שישולם על ידי בנק אדנים (בנוסף לסכומים שיתקבלו לפי פוליסת ביטוח נושאי משרה כמפורט להלן)   

ם זה צמוד למדד המחירים לצרכן האחרון שפורסם לפני מיליוני שקלים חדשים, כשסכו 70לכל נושאי המשרה במצטבר לא יעלה על 

  המועד הקובע עד למדד שיפורסם לפני מועד התשלום.

שנים החל במועד הקובע תירכש על ידי בנק אדנים או עבורו ותעמוד בתוקפה  10בנק אדנים יפעל ככל האפשר לכך שבמשך תקופה של   

לא יהיו נמוכים מן הסכומים , השיפוי ושסכומיה, לרבות סכומי השבה/כינון יפוליסת ביטוח נושאי משרה שתכסה את העניינים נשוא

  האמורים לעיל.
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אישרה האסיפה הכללית של בנק אדנים, לאחר אישור ועדת הביקורת ואישור דירקטוריון בנק אדנים, כתב  2002בדצמבר  16ביום   

לחוק  1יבות לשיפוי (להלן: "כתב השיפוי") נושאי משרה בבנק אדנים. כתב  השיפוי יחול על נושאי משרה כהגדרתם בסעיף התחי

, אשר במועד אישור כתב השיפוי על ידי האסיפה הכללית (להלן: "המועד הקובע") מכהנים בבנק אדנים. על פי 1999-החברות התשנ"ט

פי פסק דין, לרבות בגין  נושאי המשרה בבנק אדנים בשל כל חבות כספית שתוטל עליהם עלכתב השיפוי, בנק אדנים ישפה את כל 

  בעניינים שפורטו בכתב השיפוי, עד לסכומי השיפוי. ,במישרין או בעקיפין ,הוצאות משפטיות, בגין מעשה או מחדל שעשו

אחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים בתוספת לכתב סכום השיפוי שישולם על ידי בנק אדנים לכל נושאי המשרה, במצטבר, בגין כל   

, כשהוא מותאם, מעת לעת, לפי שיעור 2001מההון העצמי של בנק אדנים לפי דוחותיו הכספיים לשנת  25%ההתחייבות, לא יעלה על 

. במקרה שבו נושא (להלן: "סכום השיפוי הכולל") 2002, שפורסם בחודש ינואר 2001העלייה במדד לעומת המדד של חודש דצמבר 

המשרה יקבל שיפוי מאת המבטח של פוליסת ביטוח נושאי המשרה, בגין העניין נשוא השיפוי, יינתן השיפוי על ידי בנק אדנים בגובה 

ההפרש שבין סכום החבות הכספית שהוטלה על נושא המשרה ו/או ההוצאות המשפטיות שנושא המשרה הוציא או שחויב בהן, לבין 

  מאת המבטח בגין אותו עניין, ובלבד שסכום השיפוי שבנק אדנים יחויב בו כאמור לא יעלה על סכום השיפוי הכולל.הסכום שהתקבל 

היה בנק אדנים אחד המבוטחים בפוליסת ביטוח נושאי משרה, שנרכשה על ידי הבנק עבורו ועבור חברות  2002החל מחודש דצמבר   

  .2007באפריל  5בנות וקשורות, שתוקפה עד 

  גרת מיזוג בנק אדנים לתוך הבנק, נטל על עצמו הבנק התחייבות זו.במס

  
כנגד הבנק וחברות מאוחדות שלו קיימות תביעות שונות, בעיקר תביעות של לקוחות, וכן, קיימות בקשות לאישור תביעות כתובענות   )10

ל חוות דעת של יועציה המשפטיים באשר ייצוגיות. לדעת הנהלת הבנק, המבוססת על דעת הנהלות החברות המאוחדות שלו, וכן ע

להערכת סיכויי התביעות והבקשות לאישור תביעות כתובענות ייצוגיות, נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות, במקום בו נדרשה 

  הפרשה, לכיסוי נזקים אפשריים. 

שבהן הסכום הנתבע (ללא ריבית והוצאות) גבוה   להלן פירוט של תובענות מהותיות, ובכלל זה בקשות לאישור תובענות ייצוגיות ותביעות

  של הבנק:  לבעלי המניות העצמי המיוחסמההון  1%-מ

ייצוגית, בסכום העולה על  ובענההוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה נגד הבנק ובקשה לאישורה כת 2008בחודש מרץ   )1  א.

ים טוענים כי הבנקים הפרו את דיני ההגבלים העסקיים והגבילו את התובע מיליון שקלים חדשים (כמוגדר בכתב התביעה). 2.5

עצמם כך שהתחרות בין הבנקים בכל הקשור לעמלות שונות פחתה. הבנקים, נטען בתביעה, העבירו ביניהם מידע הנוגע לעמלות 

תובעים חויבו בתשלום והלקוחות כדוגמת ה ,השונות המחויבות על ידם. לטענת התובעים, בכך נפגעה התחרות בשוק הבנקאות

  עמלות גבוהות מאשר היו משולמות על ידם אילו היו פועלים הבנקים כדין. 

הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב  תביעה ובקשה לאישורה כתביעה ייצוגית, שהוגשו נגד הבנק ונגד בנק  2009בחודש מאי    )2

  ומי הראשון לישראל בע"מ (להלן : "הבנקים המשיבים").לאומי לישראל בע"מ, בנק דיסקונט לישראל בע"מ והבנק הבינלא

, שכותרתה "בעניין: הסדרים כובלים 2009באפריל  26התביעה מתבססת על קביעת הממונה על הגבלים עסקיים שפורסמה ביום 

ות" (ראה להלן בין בנק הפועלים, בנק לאומי, בנק דיסקונט, בנק הפועלים והבנק הבינלאומי שעניינם העברת מידע הנוגעת לעמל

). בתביעה נטען, בהתבסס על קביעת הממונה, כי הבנקים המשיבים היו שותפים להסדר כובל, אשר פגע בתחרות וגרם 12בסעיף 

  לתיאום מחירי עמלות, באופן שהתובעים שילמו מחירים מופרזים עבור השירותים שקיבלו. 
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מיליארד שקלים חדשים, וזאת, לדבריהם, על פי תחשיב  1התובעים העמידו את תביעתם כלפי כל הבנקים המשיבים על סך של 

  אומדני בלבד ולצורכי העמדתה בגדר סמכותו העניינית של בית המשפט המחוזי.

יעוכבו  בגין שתי התביעות לעיל , לבקשת הבנק, ניתנה החלטת בית המשפט, לפיה ההליכים המשפטיים2009בחודש נובמבר 

  בשלב זה למשך שנתיים לפחות.

, קבע בית המשפט, כי הדיון בשתי התביעות לעיל, יעוכב עד להכרעת בית הדין להגבלים עסקיים בערר 2012בחודש  פברואר 

ברת מידע הנוגע שהוגש על ידי הבנק על החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים, לפיה היה הבנק צד להסדר כובל שעניינו הע

  לעמלות משקי בית ועסקים קטנים.

הוגשה לבית המשפט בקשה מוסכמת לאישור   2014לנובמבר  16התנהלו מגעים להסדר פשרה וביום  ,בין הצדדים לתובענות הנ"ל

היועץ המשפטי עמדת  .בית המשפט הורה על פרסום הסדר הפשרה ובקש את עמדת היועץ המשפטי לממשלההסדר הפשרה. 

(למידע נוסף בקשר עם תביעות אלה,  .2015 אפרילב 16קבע  ליום דיון בבקשה לאישור הסדר הפשרה נ .טרם הוגשה שלה לממ

  להלן בביאור זה). 12ראה גם סעיף 

  

מיליון שקלים חדשים, אשר הוגשה בדרך של המרצת פתיחה, לבית  804-התקבלה בבנק תובענה בסכום של כ 2009בחודש נובמבר   ב.

חוזי מחוז מרכז בפתח תקווה, נגד הבנק ונגד בנק הפועלים, בנק לאומי, הבנק הבינלאומי, בנק דיסקונט, בנק מרכנתיל המשפט המ

לצורך  1999דיסקונט ובנק אגוד (להלן: "הבנקים המשיבים"). הרקע לתביעה הינו הלוואה שקיבלו המבקשות מהבנקים המשיבים בשנת 

), ואשר כנגדה שיעבדו המבקשות את מניותיהן לבנקים המשיבים. הואיל 10%ה בשיעור של רכישת מניות (אשר חלקו של הבנק בה הי

  ולא עלה בידי המבקשות להחזיר את חובן, מונה לבקשת הבנקים המשיבים, כונס נכסים על המניות.

ועד מכירתן של המניות המבקשות טוענות כי למרות שעם מינוי כונס הנכסים הוצאו המניות משליטתן, ואף על פי שההחלטה בדבר מ

שלא כדין לטענתן,  למשך כל , המשיכו הבנקים המשיבים לחייב את המבקשות ,הייתה נתונה בידי הבנקים המשיבים וכונס הנכסים

  תקופת הכינוס ב"ריבית הפרה" בגין הפיגור בהחזר ההלוואה, סכום שהצטבר, לטענתן, לאורך השנים עד לסכום התובענה. 

ניתנה החלטת בית המשפט, לפיה תועבר התובענה לבירור, במסגרת תביעה רגילה לסעד כספי, ותשולם בגינה  ,2010בחודש ינואר 

  מיליון שקלים חדשים. 829 -, כתב תביעה בסכום של כ2010אגרה על ידי התובעים. בהתאם לכך, הגישו התובעים בחודש פברואר 

  נה מטעמם., הגישו הנתבעים וביניהם הבנק, כתבי הג2010בחודש מרץ 

  ,  נשמעו הראיות והוגשו סיכומי הצדדים בתיק.2012ועד חודש אפריל  2011מחודש מרץ 

ניתן על ידי בית המשפט, פסק דין  2013פסק דין חלקי נגד הבנקים המשיבים ובנובמבר  2013לאחר שמיעת הראיות, ניתן בחודש יולי 

בנובמבר  9מיליוני שקלים חדשים בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום  48.5-משלים המחייב את הנתבעים לשלם לתובעים סכום של כ

עורך דין. על פי חוות  תמיליוני שקלים חדשים שכר טרח 4.2-מיליוני שקלים חדשים וכן סכום של כ 0.5-, החזר אגרה בסך של כ2009

  .)10%זהה לשיעור השתתפותו במימון (של הבנק דעת היועצים המשפטיים של הבנק, חלקו 

בנקים הגישו לבית המשפט העליון ערעור על פסק הדין וכן בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין. ערעור על פסק הדין הוגש אף על ידי ה

  התובעים. הצדדים הגיעו ביניהם להסכמה בעניין עיכוב הביצוע.

  , הסתיים שלב הגשת הסכומים לבית המשפט העליון וטרם ניתן פסק דין.2014בראשית אוקטובר 
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-   , התקבלה בבנק תביעה ובקשה לאישורה כתביעה ייצוגית. עניינה של התביעה הוא בשתי טענות הנטענות כלפי הבנק2011בחודש מאי   ג.

בטפסי הדיווח,   אי סימון  יה,יהשנ  צאה לפועל.שבגינו מתנהל תיק הו בדיווח להוצאה לפועל אודות תשלומים שבוצעו להקטנת חוב  האחת, איחור  

 מספר כלל חישוב הריבית החל על סכום התשלום המדווח. אתו  שלהקטנתה יש לזקוף את התשלום המדווח  מספר הקרן את

הבנק את  מטעה ובאי סימון טפסי הדיווח כנדרש, הדיווח להוצאה לפועל,  באיחור במסירת  כי נטען,  ובבקשת האישור   בתביעה

יוצר מצב שבו  שהלקוחות אינם מזוכים בריבית בהתאם למועד התשלום שביצעו ובהתאם לשיעור הריבית הנכון, גורם לכך וחות,הלק

ובבקשת האישור, כי רשות האכיפה והגביה   וגובה תשלומים ביתר. עוד נטען בתביעה לפועל גבוה מהחוב האמיתי, החוב בתיקי ההוצאה

    טופס הדיווח כנדרש. ע זיכוי בחסר במקרה של דיווח באיחור, תוך אי סימוןשמבוצ ולשכת ההוצאה לפועל מודות

    במאות מיליוני שקלים.   שאינו יכול לאמוד את הנזק שנגרם לקבוצת התובעים כולם, אך מעריכו  (על בסיס שאינו ברור לבנק),  התובע מציין,

טענות ההגנה העובדתיות והמשפטיות העומדות לבנק.   בהרחבהבה פורטו  , הוגשה תשובת הבנק לבקשת האישור,2012בינואר  9ביום 

, הגיש המבקש את תגובתו לתשובת הבנק לבקשת האישור. לאור טענות חדשות שהועלו על ידי המבקש בתגובתו 2012במאי  20ביום 

  . 2012באוגוסט  15לתשובת הבנק, הגיש הבנק תגובה נוספת ומפורטת ביום 

  התקיימו דיונים מקדמיים בתיק בבית המשפט. 2012באוקטובר  29ם וביו 2012באוקטובר  17ביום 

מתנהל, בד בבד, גם לגבי ממשיך ובהסכמת הצדדים החל הליך של גישור במטרה לנסות ולהסדיר את המחלוקות ביניהם. הליך הגישור 

עות ייצוגיות נגד הבנק ונגד בנקים , וכן בקשר עם בקשות נוספות לאישור תביהדומבקשות אישור נוספות נגד בנקים אחרים, בעילה 

  אחרים בעילות אחרות הקשורות לניהול החוב בתיקי ההוצאה לפועל, והוא טרם הסתיים. 

  

 .בסכום של "מאות מיליוני שקלים חדשים" , הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז, תביעה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית2011בחודש אוגוסט   ד.

סכום ספציפי. התובע מבקש לקבוע בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, כי התביעה תוגש בשם כל לקוחות הבנק, אשר בכתב התביעה לא ננקב 

 חשבונם חויב בהוצאות משפטיות שלא אושרו על ידי רשות שיפוטית, או שחשבונם חויב בריבית שלא כדין בגין הוצאות משפטיות שאושרו.

ישור במטרה לנסות ולהסדיר את המחלוקות ביניהם. הליך הגישור מתנהל, בד בבד, גם , החלו הצדדים הליך  ג2012בחודש נובמבר   

וכן בקשר עם בקשות נוספות לאישור תביעות ייצוגיות נגד הבנק ונגד בנקים  הדומלגבי בקשות אישור נוספות נגד בנקים אחרים, בעילה 

  וא טרם הסתיים.אחרים בעילות אחרות הקשורות לניהול החוב בתיקי ההוצאה לפועל, וה

  

, בנק לאומי לישראל כנגד הבנק , הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז, תביעה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית2011בחודש ספטמבר   ה.

 בגין גביה אסורה לכאורה של ריבית דריבית, בניגוד לדין ולהסכמים, בהלוואות לדיור, לרבות הלוואה מוכוונת, בע"מ ובנק הפועלים בע"מ, 

מיליוני שקלים  927 -עמד על סך של כ הכולל כנגד הבנקים הלוואת זכאות והלוואה משלימה, אך למעט הלוואה עומדת. סכום התביעה

  מיליוני שקלים חדשים. 364 -חלקו של הבנק בתובענה בסך של כ  חדשים.

על בהתאם להוראות הדין ואין כל חיוב בריבית הבנק הגיש תגובתו לבקשה, וטען כי הבקשה משוללת יסוד, הבנק פו 2012בחודש מאי     

   דריבית באופן שבו נוהגים הבנקים בכלל והבנק בפרט.

  הוגשה בתיק גם עמדת המפקח על הבנקים, התומכת בעמדת הבנקים.  

  .הלכו נחקרו המומחים מטעם הצדדיםהתקיים דיון הוכחות, במ 2013ביולי   

  הוגשו סיכומי הבנק. 2014המבקשים הגישו סיכומיהם ובחודש ספטמבר 

  , הוגשו סיכומי תשובה של המבקשים והצדדים ממתינים לפסק הדין.2014בחודש דצמבר 
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מיליארדי  2.3 -, הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, תביעה ובקשה לאישורה כתביעה ייצוגית, בסכום של כ2012בחודש אוגוסט   ו.

וגורמים נוספים, בגין גבית עמלות  ,"), הבנקים הגדולים, בכללם הבנק.שקלים חדשים, נגד שירותי בנק אוטומטיים בע"מ (להלן: "ש.ב.א

, והנמצאים בשטחי הבנקים .שלא כדין לכאורה, במשיכת מזומנים באמצעות המכשירים למשיכת כספים המתופעלים על ידי ש.ב.א

הקבוע במכשירים אלה, גדל מספר המקרים בהם  ,נה כי בעקבות הגבלת סכום המשיכה המרבי לפעולהיענה המרכזית ההנתבעים. הט

ת ביצוע פעולה בערוץ ישיר בגין כל משיכה, לבנק בו ועמלהמקרים בהם נגבות  , כמו גם מספר .א.ב.נגבות עמלות המשיכה המשולם לש

, ואילו הבנק נתבע אף על פי .הבנקים האחרים נתבעים בשל היותם בעלי מניות בש.ב.אמתנהל החשבון. על פי האמור בתביעה, ארבעה 

  , אולם נותרו בידו, לטענת התובע, זכויות הניתנות לבעלי מניות.1980הועברו לבעלי מניות אחרים עוד בשנת  .שמניותיו בש.ב.א

ובהתאם להסכמתם, הוגשה ההליך ללא הוצאות. , פנה המבקש בבקשה לקבל את הסכמת כל המשיבים להסתלקותו מ2014בינואר 

  ,  והתביעה נדחתה. 2014בינואר  29יום בקשת הסתלקות מוסכמת, ובית המשפט אישר אותה ב

  

כתביעה ייצוגית, נגד חמשת הבנקים הגדולים  י בתל אביב, תביעה ובקשה לאישורה, הוגשה לבית המשפט המחוז2012בחודש אוקטובר   ז.

חוסר התאמה בין גובה החוב של הלקוח כפי שהוא רשום בספרי הבנק, לבין סכום החוב כפי שהוא מופיע בתיקי ובכללם הבנק, בגין 

פער בין המועד בו מתבצע תשלום בתיק הוצל"פ לבין המועד בו מזוכה התשלום בחשבון הבנק של החייב. לדברי  בשל ,ההוצאה לפועל

   תביעה אינו ניתן להערכה בשלב זה.התובעים סכום ה

  הוגשה תגובת התובעת לתשובת הבנק. 2014הוגשה תשובת הבנק לבקשת האישור ובחודש אפריל  2014בחודש מרץ 

, ביקש בית המשפט להעביר את השאלות המתעוררות בבקשת האישור, לעמדת המפקח על הבנקים 2014בספטמבר  14בהחלטה מיום 

 והיועץ המשפטי לממשלה. 

(בשם רשות האכיפה והגביה ובשם בנק ישראל) לבקשת האישור  היועץ המשפטי לממשלהת הוגשה תגוב 2015בפברואר  1ביום 

  ולתגובות הבנקים.

  

מיליארדי  6-, הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, תביעה ובקשה לאישורה כתביעה ייצוגית, בסכום של כ2012בחודש דצמבר   ח.

כי חלות הוראות "היתר עיסקא" על  ההלוואות שנטלו, וכתוצאה מכך, גביית יתר בגין אי הודעה לכאורה לנוטלי הלוואות,  ,שקלים חדשים

  של ריבית פיגורים על ההלוואות, מצד הבנק.

 10% -לטענת המבקשים, הבנק לא מילא אחר התחייבויותיו על פי היתר העיסקא, וחייב את המבקשים בריבית פיגורים גבוהה ב  

  מהריבית הרגילה.

  גיש הבנק לבית המשפט את תגובתו לבקשה., ה2013בחודש יולי   

, ביקשו המבקשים להסתלק מהבקשה, ללא צו להוצאות. בית המשפט נענה לבקשתם ונתן תוקף של פסק דין 2014בחודש ינואר   

  לבקשתם. בכך הסתיימו ההליכים המשפטיים בתיק.

  

אישורה כתביעה ייצוגית, בעניין קביעת שיעורי ריבית , הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, תביעה ובקשה ל2012בחודש דצמבר   ט.

הפיגורים אותה גובה הבנק במסגרת ניהול תיקי הוצאה לפועל כנגד חייבים. לטענת התובעת הבנק גובה ריבית בשיעור החורג 

   .תובעת איננה יודעת להעריך את סכום התביעהה משמעותית מריבית העו"ש המקסימלית.

להליך גישור המתנהל בבקשות אחרות שאף עניינן הוא בנושא הליכי גביה שמנהל הבנק נגד לקוחות חייבים, סוכם כי בקשה זו תצורף 

בשל צירוף הבקשה לגישור,  נקבע בהסכמה כי תשובת הבנק לבקשה לאישור התובענה כייצוגית תוגש עד  .לעילג' ד'  בסעיפים כמפורט

  ישור., וזאת ככל שלא יצלח הליך הג2015באפריל  30ליום 
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 10.5-, הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, תביעה ובקשה לאישורה כתביעה ייצוגית, בסכום של כ2013בחודש אוגוסט   )1  י.

של הבנקים ובכללם המנהל הכללי  הבנקים הגדולים ובכללם הבנק, וכן נגד המנהלים הכלליים חמשתמיליארדי שקלים חדשים נגד 

, לטענת הבנקים, בכל הקשור לפעילות של המרה ומשלוח של מט"ח על ידישל הבנק באופן אישי, בגין גביית עמלות שלא כדין 

  המבקשים ללא גילוי נאות. המבקשים גם טוענים, כי קיים הסדר כובל בין הבנקים.

ט בקשה לאישור הסתלקות מהתביעה האישית נגד המנהלים הכלליים של , הגישו התובעים לבית המשפ2013בחודש ספטמבר     

   הבנק, והתביעה האישית נגדם נמחקה.

לכלל הבנקים  שקלים חדשיםמיליארד  11.15-כשל , העמיד את התובענה על סך 2014בפברואר  3כתב תביעה מתוקן שהוגש ביום     

  .במצטבר

  . 2015במרץ  8ה לאישור התובענה כייצוגית והבקשה לאישור קבועה לדיון מקדמי ליום הוגשה תגובת הבנק לבקש 2014בדצמבר  23ביום     

מיליארדי  2.07בסכום של  אביב, תביעה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית-הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל 2014בחודש מרץ   )2  

בגין גביית עמלות שלא כדין,   ק אגוד  ובנק יהב בנ ,בנק אוצר החייל, בנק מרכנתיל דיסקונט כנגדשקלים חדשים כנגד הבנק ו

  .( מדובר בתביעה זהה לתביעה האמורה לעיל ) לכאורה, על ידי הבנקים בכל הקשור לפעילות של המרה ומשלוח מט"ח

ת הבקשה ואיחד את שתי הוגשה בקשה לאיחוד הדיון בתביעה דנן ביחד עם התביעה הראשונה לעיל, ובית המשפט קיבל א    

הוגשה תגובת הבנק לבקשה לאישור התובענה כייצוגית והבקשה לאישור קבועה לדיון מקדמי  2014בדצמבר  23ביום  ות.התובענ

  . 2015במרץ  8ליום 

  

- , בסכום של כתובענה ייצוגית, הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב,  תביעה  נגד הבנק ובקשה לאישורה כ2013בחודש אוקטובר   י"א.

בקשר להלוואות בערבות מדינה. לטענת המבקשים, כתנאי  ים חדשים, בגין התניית שירות בשירות וחיובי ריבית ביתרמיליוני שקל 622

מסך ההלוואה, מתנה הבנק  70%ן המדינה ערבה כלפי הבנק להחזר ההלוואה עד לגובה גינבאשר להעמדת הלוואות בערבות המדינה, 

בלבד  75%ה ולמעשה מלווה ללוהבנק  אופן כזההפחות מסכום ההלוואה. לטענתם, ב לכל 25%קדון על ידי הלקוח בגובה של יהעמדת פ

מסכום ההלוואה, שהופקדו אצלו  25%, על אף שלא נטל כל סיכון בגין הוא גובה ריביות על מלוא סכום ההלוואהשמסכום ההלוואה בעוד 

  כתנאי למתן ההלוואה. 

  הוגשה תשובת המבקשים לתגובת הבנק.  2014לדצמבר   2וביום   2014במאי 1תגובת הבנק לבקשת האישור הוגשה ביום 

  ביקשו המבקשים להסתלק מהבקשה, ללא צו להוצאות. בפברואר,  17יום ב .התקיים דיון קדם משפט 2015בפברואר  4ביום 

  בית המשפט נענה לבקשתם ונתן תוקף של פסק דין לבקשתם. בכך הסתיימו ההליכים המשפטיים בתיק.

  

, הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, תביעה כנגד הבנק וכנגד בנק לאומי ובקשה לאישורה כתביעה ייצוגית 2013ודש אוקטובר בח  י"ב.

בגין הצבת  ,₪מיליוני  37.5מיליוני שקלים חדשים, כאשר הסעד הכספי נגד הבנק הועמד בבקשה לאישור על סך של  112.5בסכום כולל של 

  מטים, ללא הצבת שילוט מתאים ליידוע הלקוחות בדבר הצבת המצלמות, תוך הפרה לכאורה של פרטיותם.מצלמות מעקב בעמדות כספו

התקיים קדם משפט, במסגרתו בקש בית המשפט את  2014לאוקטובר  5וביום  ,הוגשה תגובת הבנקים לבקשה 2014ליולי  25ביום 

   .2015בינואר  20בלה ביום תקוזו ה חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה בסוגיה נשוא הבקשה

  כאמור, התקיים דיון קדם משפט נוסף. , לאחר קבלת עמדת היועץ המשפטי לממשלה2015לינואר  28 ביום 

 . 2015באפריל  15קדם משפט נוסף נקבע ליום 
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ערבותו  לגביית חובהעליון בניו יורק תביעה שכנגד, על ידי תובע שננקטים נגדו הליכים  , הוגשה לבית המשפט2014חודש אוגוסט ב  י"ג.

מיליון דולר ארה"ב, עקב  57-. התובע טוען כי נגרמו לו נזקים בסכום של לא פחות מתובשליט יתהשנטלה חברה שה הבטחת אשראיל

ת. לטענת התובע, מעשי הבנק ומחדליו הביאו לאי עמידה הפרת התחייבות בעל פה שנתן הבנק לתובע שלא לאכוף את ערבותו האישי

     בהתחייבויותיו השונות ולהרס עסקיו.

מחוץ המחלוקות ביניהם את סיום במטרה למגעים , במקביל, מתנהלים בין הצדדים 2015במרץ  25המועד להגשת כתב הגנה הינו 

  לכותלי בית המשפט.

  

להלן,  11מיליוני שקלים חדשים, לא כולל תביעות שצוינו בסעיף  2חת מהן עולה על כל אקרן בגין כל התביעות בקבוצת הבנק שסכום 

  מיליוני שקלים חדשים. 128-כקיימת חשיפה נוספת שאינה קלושה, ואשר לא בוצעה הפרשה בגינה, בסך מצטבר של 

  

ורט להלן, אשר לדעת הנהלת הבנק המבוססת כנגד הבנק תלויות בקשות לאישור תובענות ייצוגיות שהסכום הנתבע בהן הוא מהותי, כמפ  )11

  להעריך את סיכוייהן, ולפיכך לא בוצעה בגינן הפרשה.במועד עריכת הדוחות הכספיים  על חוות דעת יועציה המשפטיים, לא ניתן

יליארד מ 1.5אביב, תביעה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית בסכום של -הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל 2014בחודש אוגוסט   א.

שקלים חדשים נגד חמשת הבנקים הגדולים ובכללם הבנק וכן נגד בנק אוצר החייל ובנק מרכנתיל דיסקונט. המבקשת הינה אחת מן 

י' לעיל. 10) לעיל. עניינה של התביעה דומה לזה שנזכר בסעיף  2י' (10המבקשים שהגישו את התביעה והבקשה הנזכרות בסעיף 

  ק גובה עמלת מינימום משתנה, בגין העברת מט"ח, שלא כדין.כמו כן, נטען בתביעה כי הבנ

  . טרם הוגשה תגובת הבנק לבקשה

ייצוגית , בגין חיוב בעמלת ובענה , הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז, תביעה כנגד הבנק ובקשה לאישורה כת2014בחודש מרץ   ב.

פרה לכאורה של הוראת ניהול המאושרת בחשבונות, תוך המסגרת המכתב התראה שלא כדין לכאורה ובריבית חריגה בגין חריגה מ

לטענת התובעת הפרת ההוראה  נעשית, בין היתר, בכך  .בנושא "ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב" 325תקין  בנקאי

י, ובכך גרם לא לכבדם, שכן אינו רשאי לאפשר ללקוח לחרוג ממסגרת האשראשהיה ואמור שהבנק מאשר ללקוחותיו חיובים שיכול 

  להם לחרוג ממסגרת האשראי. 

התובעת טוענת כי אין ביכולתה להעריך את הנזק שנגרם לחברי הקבוצה הפוטנציאליים, אולם להערכתה מדובר בסכום של מאות 

  מיליוני שקלים חדשים.

הוגשו נגד הבנק, בנק . דיון מקדמי משותף לשלוש בקשות האישור ש2014תגובת הבנק לבקשת האישור הוגשה בחודש אוקטובר  

  .2015במרץ  26לאומי ובנק דיסקונט, שנגדם הוגשו תביעות בעילות דומות, נקבע ליום 

  

 - ) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח1(א)(43התקבלה בבנק קביעה של הממונה על הגבלים עסקיים לפי סעיף  2009באפריל  26 ביום   )12 

בנק לאומי , בנק דיסקונט והבנק הבינלאומי הראשון, התקיימו הסדרים כובלים שעניינם , לפיה בין הבנק לבין בנק הפועלים, 1988

. המדובר בקביעה 2004ועד תחילת חקירת הרשות בעניין, בחודש נובמבר  90-העברת מידע הנוגע לעמלות, וזאת מראשית שנות ה

 אזרחית המהווה ראיה לכאורה לנקבע בה בכל הליך משפטי.
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בין הבנק ויתר הבנקים אשר אליהם מתייחסת התביעה, לבין הממונה על ההגבלים העסקיים גובש ונחתם הסדר, המושתת, בין היתר, על   

ינן הפרת דיני יענביטול הקביעה ותשלום על ידי הבנק (ויתר הבנקים בהתאמה), סכום אשר יועד תחילה להסדרת תביעות ייצוגיות ש

  הגבלים עסקיים, לכאורה, בקשר עם גביית עמלות כאמור.

  הגיש הממונה על ההגבלים העסקיים בקשה לבית הדין להגבלים עסקיים, על מנת שייתן תוקף של צו מוסכם להסדר. 2014במאי  1ביום 

  צו מוסכם.אישר בית הדין להגבלים עסקיים את ההסדר ונתן לו תוקף של  2014ליוני  16ביום 

  בביאור זה.  )2),(1א' ( 10הממונה על ההגבלים העסקיים, ראה סעיף  קביעת כנגד בהתבסס על התביעות שהוגשולפרטים בדבר 

  

בין שתי המדינות הללו. לבקשת רשויות שוויץ,  התנהלו מגעים בין רשויות ארצות הברית ושוויץ בקשר לאמנת כפל מס 2011במהלך שנת   )13

לרשויות שוויץ, מידע סטטיסטי שהתבקש אודות  2011החל מחודש ספטמבר ויצרים ובהם בנק המזרחי שוויץ, מסרו מספר בנקים שו

  עסקיהם עם לקוחות אמריקאים, על מנת שיעבירו אותו לרשויות בארצות הברית.

  . חקירה הנוגעת לעסקיו בארצות הברית, כי נפתחהמשרד המשפטים נמסר לבנק המזרחי שוויץ על ידי  2013חודש אוגוסט מ במכתב

 Non-, שכשירה ל2במכתב לא צוין מהו החשד שבגינו נפתחה החקירה. משמעות ההודעה היא שבנק מזרחי שוויץ אינו נמנה על קטגוריה 

Prosecution Agreement .("התוכנית השווייצרית") ההשלכות  בהתאם לתוכנית לבנקים שוייצרים של משרד המשפטים בארצות הברית

נקבעות בשים לב להיקף הנכסים של אזרחי ותושבי ארצות הברית ולמועדי  2פיות של התוכנית השוויצרית על בנקים בקטגוריה הכס

משרד נכונות לסייע ולשתף פעולה עם החזקתם. אף שהתוכנית השווייצרית לא חלה על בנק מזרחי שוויץ בשל המכתב האמור, הוא הביע 

נתונים סטטיסטיים שנדרשו. בנק המזרחי שוויץ מדווח כאמור,  ואף מסר וכנית השווייצריתלתבארצות הברית בהתאם  המשפטים 

    למפקח על הבנקים. לרשויות הפיקוח השוויצריות מעת לעת על האירועים שבנדון, והבנק מדווח על כך

ן הלוואות שניתנו ללקוחות מסניף נמסר לבנק כי משרד המשפטים בארצות הברית מוסיף לבחו 2013בנוסף לאמור לעיל, בחודש אוגוסט 

לוס אנג'לס כנגד בטוחה של פיקדונות כספיים בישראל. לאחר מכן, הבנק המציא למשרד המשפטים בארצות הברית נתונים סטטיסטיים 

  אודות עסקאות גב אל גב  אלה.

כל הפעילות  על שתחול כך, בריתנמסר לבנק לראשונה על הרחבת היקף החקירה על ידי משרד המשפטים בארצות ה 2014יוני  בחודש

  שנזכרו לעיל.  גב-אל-עסקאות גב לרבות , האמריקאיםשל קבוצת הבנק עם לקוחותיה  הבינמדינתית

בקשר עם קשת ענפה של נושאים לספק נתונים ומידע דרש משרד המשפטים בארצות הברית מן הבנק  2014ביולי  25יום במכתב מ

נתונים סטטיסטים המתייחסים , ם, ובכללשל קבוצת הבנק האמריקאיםעם לקוחותיה  יתהבינמדינתהנוגעים לפעילות וסוגיות 

; ומסתיימת במועד המכתב ("התקופה הקובעת") 2002בינואר  1לחשבונותיהם של לקוחותיה האמריקאים בתקופה המתחילה ביום 

דוחות ביקורת  ;מסמכי מדיניות ונהלים ;תגמולים ,םעובדי הדרכת, ציות, שיווקותפעול  ;תקשורת פנים וחוץ באמצעות שדרים אלקטרוניים

פנים וביקורת של גורמי חוץ הנוגעים לפעילותה של קבוצת הבנק עם לקוחותיה האמריקאים,  ועוד שורה ארוכה של מסמכים ונתונים 

  שפורטו במכתב האמור.

את שירותיהם  2014שכר הבנק בחודש אוגוסט לצורך איסוף המידע והנתונים שנדרשו כאמור על ידי משרד המשפטים בארצות הברית, 

של  מומחים חיצוניים לתיחקור ולתיקוף נתונים ושל יועצים משפטיים בארצות הברית, שהצטרפו לצוות היועצים המשפטיים (המקומיים 

  אף תוגבר הצוות על ידי יועצים משפטיים נוספים. 2015והאמריקאים) של קבוצת הבנק, וברבעון הראשון של שנת  
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למשרד המשפטים האמריקאי, מסרו  היועצים המטפלים בעניין מטעם הבנק ביחד עם המומחים החיצוניים,  2014בנובמבר  25במכתב מיום 

שראל, בשווייץ, בלונדון ובלוס אנג'לס), תאור מפורט מקדמי של  תהליך המיפוי של המידע הזמין באמצעים ממוכנים בקבוצת הבנק (בי

המתייחס לחשבונות של הלקוחות האמריקאים ולשדרים האלקטרוניים, כדי להשיב על דרישת המידע והנתונים של משרד המשפטים 

שובה בארצות הברית, בכל הנוגע לעסקי קבוצת הבנק עם לקוחותיה האמריקאים, הן בהיבטים הכמותיים והן בהיבטים האיכותיים. הת

ביולי התבססה על הביקורים שקיימו באתרים השונים של קבוצת הבנק, ועל המפגשים שקיימו עם  25המקדמית של היועצים למכתב מיום 

  נושאי תפקידים בקבוצת הבנק, כדי להעריך את ההיקף והמורכבות של המידע והנתונים שנדרשו על ידי משרד המשפטים בארצות הברית.

המומחים החיצוניים את לוחות הזמנים הדרושים לבחינת מערך המידע הממוכן, הנוגע ללקוחות אמריקאים של  במכתב האמור, העריכו

קבוצת הבנק, לניתוח המידע בהתאם לתבחינים שהוגדרו ולתיקוף הממצאים. לפי אומדן ראשוני שנתנו המומחים החיצוניים, המידע 

, בכפוף לתנאים, 2015באפריל  30המשפטים בארצות הברית לא לפני הסטטיסטי הנדרש היה אמור להיות מוכן למסירה למשרד 

להנחות ולסייגים שפורטו על ידם. לאחרונה מסרו המומחים החיצוניים כי בשל מורכבות המידע הנדרש, לוח הזמנים שלעיל עלול 

  להידחות במספר חודשים, ואף לוח הזמנים המעודכן מותנה בתנאים, בהנחות ובסייגים נוספים.

נק עוסק בימים אלו באופן אינטנסיבי בבניית המאגר הממוכן הכולל את המידע הכמותי הנוגע ללקוחות אמריקאים וכן המידע האיכותי הנוגע הב

  לשדרים האלקטרוניים שהוחלפו בבנק ביחס לאותם לקוחות, ולאיסוף הנתונים והחומרים שנדרשו על ידי משרד המשפטים בארצות הברית.

והבנק מקיימים קשר רצוף עם משרד המשפטים בארצות הברית על מנת להגיע למתווה כולל לקבוצת הבנק כולה,  בנק המזרחי שוויץ

  ביחס לחקירה.

  הבנק מדווח למפקח על הבנקים באורח שוטף על האירועים שבנדון.

  רה, וביניהםפורסמו (בדיווח פומבי) הסכמים שנחתמו עם בנק ישראלי, אשר התקיימה לגביו חקי 2014בחודש דצמבר 

 Deferred  Prosecution  Agreement  עם משרד המשפטים האמריקאי.  כמו כן, פורסם באותו דיווח כי על חברה בת בנקאית בשוויץ של אותו

ממבנה הפעילות הבינמידתית עמדת הבנק היא כי אין לגזור גזירה שווה מהתנהלותם של בנקים אחרים בנק, הוחלה התוכנית השוויצרית . 

שלהם ומהסכמים פרטניים של אותם בנקים לגבי קבוצת הבנק, ובכלל זה לגבי הסדר אפשרי של קבוצת הבנק עם משרד המשפטים  

  בארצות הברית.

הכרוכים המפקח על הבנקים, לאחר שבחן את הנסיבות ומטעמי שמרנות חשבונאית הורה לבנק לצבור הפרשה בשל הנושאים אף על פי כן, 

נכללה שבנדון ובהמשך הורה לתת לה גילוי בדוח השנתי. בהתאם לכך, ותוך שמירה על מלוא הזכויות והטענות של קבוצת הבנק  באירועים

הנחה תאורטית, שעליה  הנסמך עלחישוב מיליוני שקלים חדשים, שנאמד על בסיס  95של  בסכום בדוחות הכספיים של הבנק הפרשה

, ובהתאם בתוכנית השוויצרית, הגם שכאמור נמסר לו שזו אינה חלה עליו ייכלל המזרחי שוויץ בנקים, ולפיה הורה המפקח על הבנק

  .התוכנית השווייצריתלהבנת הבנק לעת הזו, את משמעות 

הרבעונים על פי דרישת רשות ניירות ערך נכללים בביאור זה פירוט והסברים נוספים וכן פרטים אודות סכומי ההפרשות שבוצעו במהלך 

מליוני שקלים חדשים, ברבעון השלישי  35סך של  -הקודמים, אף שלדעת הבנק סכומי ההפרשות אינם מהותיים, כדלקמן: ברבעון השני 

  מיליוני שקלים חדשים.  95מיליוני שקלים חדשים ובסך הכל  55סך של  -מיליוני שקלים חדשים וברבעון הרביעי  5סך של  –

ף הנתונים והחומר הנדרש, לא ניתן להעריך את ההשלכות האפשריות של החקירה על כל אחד מאתרי בשלב מקדמי זה של איסו

  הפעילות הבינמדינתית האחרים של קבוצת הבנק.

עוד יצויין, כי בשלב זה לא מתקיים  משא ומתן עם משרד המשפטים בארצות הברית בכל הנוגע לחקירה (שעדין נמצאת בעיצומה) או 

ובין שהוא יהיה  Non Prosecution Agreement (N.P.A.)היבט של הסדר עתידי כלשהו (בין שהוא יהיה בקטגוריה של להשלכותיה, הן ב

, והן בהיבט של ההשלכות הכספיות, ככל שתהיינה, להסדרים אלה לכשיגובשו Deferred Prosecution Agreement  (D.P.A.)בקטגוריה של

  על קבוצת הבנק. 



  

407 

  המשך - ת תלויות והתקשרויות מיוחדות התחייבויו -  19ביאור 
  
  

כמו כן יצוין, כי בהתבסס על חוות דעת היועצים המשפטיים של הבנק, לא ניתן, בשלב זה להעריך את  ההפסד הפוטנציאלי בגין האירועים 

פי ניסיונם המקצועי שבנדון או את סכומי החשיפה של קבוצת הבנק המתייחסים לכך, או את טווח החשיפה. זאת, בין היתר, בשל כך של

של עורכי הדין האמריקאים, לא ניתן להסיק מסקנות בנדון, אלא רק לאחר ניתוח מכלול המידע הנתונים שיימסרו, ובשל כך שאיסוף 

הנתונים והחומר הנדרש נמצא עדיין בשלב המקדמי ובשל כך שהדיונים עם משרד המשפטים בארצות הברית בכל הנוגע לגיבוש מתווה 

  וצת הבנק, צפויים להתחיל רק לאחר השלמת הדיווחים והמצאת החומרים הנדרשים.מתאים לקב

) להמצאת מסמכים הקשורים לעובד הבנק ולעובד שפרש subpoenaקיבל סניף הבנק בלוס אנג'לס דרישה ( 2014באפריל  14ביום 

סמכים אלו נמצאים בסניף הבנק בלוס אנג'לס. לגמלאות לפני כחמש שנים וכן לשירותים בנקאיים שניתנו בסניף בלוס אנג'לס, ככל שמ

  סניף לוס אנג'לס פעל להמצאת המסמכים הנדרשים.

) לבית המשפט בלוס אנג'לס כנגד עובד הבנק בלוס אנג'לס שפרש לגמלאות indictmentהוגש כתב אישום ( 2014באפריל  30ביום 

יקאים של הבנק להתחמק מתשלומי מס. הבנק לא נכלל בכתב כאמור, במסגרתו הואשם, בין היתר, בכך שכביכול סייע ללקוחות אמר

נדרש הבנק על ידי משרד המשפטים  2014בספטמבר  19בתל אביב", ולא יוחסה לו כל עבירה שהיא. ביום  Aהאישום ושמו נזכר כ"בנק 

חל משפטו של העובד הנ"ל ה 2014באוקטובר  28בארצות הברית להמציא מסמכים  ונתונים סטטיסטיים הנוגעים לכתב האישום. ביום 

  זוכה עובד הבנק שפרש לגמלאות על ידי חבר מושבעים, מכל האשמות שיוחסו לו. 2014באוקטובר  31שפרש לגמלאות. ביום 

חתם הבנק עם כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (להלן: "כאל") ועם דיינרס קלוב ישראל בע"מ, חברה בשליטת כאל  2008בנובמבר  18ביום   )14

(להלן ביחד: "קבוצת כאל"), על הסכם להנפקה משותפת של כרטיסי חיוב "ויזה", "מסטרקארד" ו"דיינרס קלוב",  -"דיינרס") (להלן: 

לרבות כרטיסים עם מותג הבנק (להלן "הכרטיסים"), אשר יופצו על ידי הבנק ללקוחותיו. במסגרת ההסכם נקבעו זכויות הצדדים וכן 

  על ידי קבוצת כאל לכרטיסים כמו גם כל יתר התנאים הנוגעים לכך.  נקבעו הסדרי תפעול ומתן שירותים

מניות רגילות של כאל, אשר אילו הוקצו במועד  121,978במסגרת ההסכם ניתנה לבנק אופציה לרכוש מכאל, על דרך של הקצאה, עד 

  מהון המניות הרגילות של כאל בדילול מלא.  10%חתימת ההסכם היו מהוות עד 

  ללא מימוש אופציות על ידי הבנק במהלך התקופה. 2013בנובמבר  18ביום  ההסכם הסתיים

שנים  5ההסכם המעודכן הינו לתקופה של  חתם הבנק עם קבוצת כאל, על הסכם עדכון להסכם ההנפקה המשותפת. 2014במרץ  2ביום 

  ממועד חתימתו.

  התגמול של הצדדים.  במסגרת ההסכם עודכנו הסדרי התפעול והשיווק של הכרטיסים וכן מנגנוני

  ההסכם כפוף לכל הדרישות הרגולטוריות הנדרשות על פי כל דין, ככל שישנן.

  להסכם שנחתם אין השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הקבוצה.

איגרות  חברה לנאמנות שהינה חברה מאוחדת של הבנק, עוסקת בעסקי נאמנות הכוללים, בעיקר, נאמנויות לקרנות נאמנות, למחזיקי  )15

  חוב, לבעלי מניות חסומות ולהחזקת חשבונות בנק.

עם נציגות העובדים, העמיד הבנק לעובדיו הלוואות לזמן ארוך, למימון רכישה  1993בדצמבר  30במסגרת הסכם עבודה שנחתם ביום   )16

צמדה וריבית ששיעורה קבוע. רטרואקטיבית של זכויות פנסיה מקרנות פנסיה מסוימות, איתן התקשר הבנק בקשר לכך, הנושאות ה

הוסכם, כי אם יתברר במועד הפירעון של כל הלוואה מההלוואות האמורות, כי הפרשי ההצמדה והריבית שנצברו כאמור, עולים על 

התשואה המצטברת בקופת גמל מוסכמת, הן תופחתנה בהתאם. השלכות מס, באם תהיינה, בגין הפחתה זו יחולו על הבנק. כאשר נוצר 

  כאמור לעיל, נערכת הפרשה בהתאם. פער, 

  מיליוני שקלים חדשים. 16-יתרת ההלוואות לתאריך המאזן מסתכמת בסך של כ  
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הנפקות בע"מ, למלא את טפחות חברה למזרחי הבנק התחייב כלפי הנאמן לאיגרות החוב ולכתבי התחייבויות הנדחים, שהונפקו על ידי   )17

  תנאי התשלום כמצוין באיגרות החוב וכתבי ההתחייבויות הנדחים.

  

  :)1(הבנק התחייב כלפי חוסכים בתכניות חסכון מסויימות, שיילוו מהבנק, לתנאים קבועים כדלקמן  )18

  

 בדצמבר 31   

    2014  2013  

 1,268 960   פחות מהריבית המקובלת בזמן מתן האשראי 0.25% 
   

 ,העמדת האשראי מסורה בכל עת לשיקול דעתו הבלעדי של הבנקההתחייבות ניתנת לניצול רק בקיום תנאים מסויימים בהתאם למפורט בתכניות החסכון.   )1(

  ופה בקשת הלקוח לקבל מהבנק אשראי. גבמאפייני הלקוח, ולאחר שתיבחן ל תחשב, בהעל פי הנהלים הקיימים בבנק

נכנס לתוקף הסכם לתקופה של שנתיים בין בנק טפחות דאז לבין הממשלה, אשר על פיו, בגין הלוואות סיוע  2004 ביולי 1החל מיום   )19

שיעור עמלת גבייה שנקבע על פי מכרז שערך משרד האוצר בהשתתפות הבנקים  חל, זהמכספי האוצר החל מיום  שניתנולזכאים 

 .2015ביוני  30עד ליום לאחרונה תוקף הסכם זה הוארך מידי שנה, . למשכנתאות

מידי שנה, אלא בהודעת אחד הצדדים להתחדש ד האוצר לבין הבנקים (ההסכם צפוי בין משר נוסףנכנס לתוקף הסכם  2008בחודש מאי   

, לפיו ההלוואות לזכאים ברמת ניקוד נמוכה ניתנות מכספי הבנק ועל אחריותו. ריבית ההלוואה נקבעת על רצונו לסיים את ההסכם)

  אם לריבית הסיוע מכספי האוצר.בהת

שנים, לפי בחירת הלקוח, ולא יותר מתקופת הסיוע מכספי אוצר. יתר  10שנים או עד  15שנים,  20שנים,  25 -תקופות ההלוואה נקבעו ל  

  התנאים הם בהתאם למקובל בסיוע מכספי האוצר, לרבות פטור מעמלת פירעון מוקדם.

שלים משרד האוצר לבנקים המבצעים סיוע מכספי בנק, הפרשי ריבית בין הריבית בה תבוצענה ההלוואות בגין ההלוואות לזכאים מסויימים, מ  

כאמור לעיל, רשאים הבנקים להמשיך   בפועל לבין הריבית הממוצעת שמפרסם בנק ישראל, בתוספת מרווח. במקביל לביצוע הלוואות 

שהיקף ההלוואות  ), ובכפוף לכך2004צר, בתנאי ההסכם הקודם (משנת ניקוד הנמוכה הלוואות מכספי האוהולהעמיד לזכאים מקבוצת 

 מהיקף סך ההלוואות שבוצעו על ידי הבנק לקבוצה זו (מכספי בנק ומכספי תקציב). 8%לא יעלה על   דירוג הניקוד לקבוצת הזכאים מ

  . 2015 באפריל 30הוארך עד ליום  2008 -תוקף הסכם מתן הסיוע מכספי בנק לזכאים שנחתם ב  

-מיליוני שקלים חדשים, בהשוואה לכ 56-כל 2014בגין כלל פעילות ההלוואות לזכאים באחריות המדינה הסתכמו בשנת  הקבוצההכנסות   

  .2013מיליוני שקלים חדשים בשנת  64

בהתאם להודעה . הבינוילול מהיר" שיזמו בנק ישראל ומשרד הלוואות מוכוונות במסמחזור הצטרף הבנק למהלך " 2015 בינואר 1ביום 

ומטרתו לאפשר ללווים זכאי  2015במאי  31ויסתיים ביום  2015בינואר  1המהלך החל ביום לקוח), -שפירסם בנק ישראל (אגף בנק

  משרד השיכון והבינוי, שנטלו הלוואה מכספי המדינה, לשפר את תנאי הלוואותיהם, במגזר מטבע ישראלי צמוד מדד.

וההלוואות תועמדנה מכספי הבנק ובאחריותו, במסלול צמוד מדד בריבית קבועה ולמשך  נמוכהובעלות  ורזמזשינוי התנאים יבוצע בהליך 

  תקופת הלוואה הנותרת.

כאמור בהוראת ניהול  0.35%הבנק במסגרת המהלך יהיו פטורות מהפרשה קבוצתית בשיעור של  שיעמידבהתאם לחוזר, הלוואות 

  אלו יהיה משקל סיכון מופחת לענין הלימות הון להלוואות אלו.  . משקל סיכון להלוואות329בנקאי תקין 

  בנוסף, כולל החוזר, הקלות נוספות על מנת לעודד לווים להצטרף למהלך.
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  המשך - התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות  -  19ביאור 
  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  כוני אשראי ומועדי פירעון היקף, סי -פעילות במכשירים נגזרים   ה.

  היקף הפעילות על בסיס מאוחד  א)

  2014בדצמבר  31ליום   

  חוזי  חוזי ריבית  

  מטבע חוץ

  חוזים

  בגין מניות

 חוזי סחורות

  אחר  מדד -שקל    סך הכל  ואחרים

 . סכום נקוב של מכשירים נגזרים1
 )1(א. נגזרים מגדרים

 forward 3,502 - - - - 3,502חוזי 

Swaps - 2,305 - - - 2,305 

 5,807 - - - 2,305 3,502 סך הכל

  ) Swapsמתוך זה חוזי החלפת שיעורי ריבית (

 2,305 - - - 2,305 - בהם הבנק הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע

 )ALM)1)(2ב. נגזרים 
 Forward 6,006 800 97,208 - 13 104,027חוזי 

 רים בבורסה:חוזי אופציה שנסח

 4,597 - 1,914 2,683 - - אופציות שנכתבו

 5,318 - 1,955 3,363 - - אופציות שנקנו

 חוזי אופציה אחרים:

 17,725 - - 17,725 - - אופציות שנכתבו

 15,742 - - 15,742 - - אופציות שנקנו

Swaps  1,925 31,395 10,109 - - 43,429 

 190,838 13 3,869 146,830 32,195 7,931 סך הכל

  ) Swapsמתוך זה חוזי החלפת שיעורי ריבית (

 17,908 - - - 16,256 1,652 בהם הבנק הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע

 )1(ג. נגזרים אחרים
 Forward - - 923 - - 923חוזי 

 חוזי אופציה שנסחרים בבורסה:

 28,916 1 19,134 9,781 - - אופציות שנכתבו

 28,916 1 19,134 9,781 - - אופציות שנקנו

 חוזי אופציה אחרים:

 284 - 49 - 235 - אופציות שנכתבו

 352 - 65 - 287 - אופציות שנקנו

Swaps  - 4 177 6,725 - 6,906 

 66,297 2 45,107 20,662 526 - סך הכל

  
  .למעט נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ ספוט  )1(

  נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, אשר לא יועדו ליחסי גידור.  ) 2(
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  המשך - התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות  -  19ביאור 
  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  ךהמש - היקף, סיכוני אשראי ומועדי פירעון -פעילות במכשירים נגזרים   ה.

  המשך - היקף הפעילות על בסיס מאוחד  א)

  2014בדצמבר  31ליום   

  חוזי  חוזי ריבית  

  מטבע חוץ

   חוזים

  בגין מניות

 חוזי סחורות

  אחר  מדד -שקל     סך הכל  ואחרים

 ד. חוזי החלפת מטבע חוץ ספוט

 8,535 - - 8,535 - - חוזי החלפת מטבע חוץ ספוט
        

 271,477 15 48,976 176,027 35,026 11,433 כום נקוב של מכשירים נגזריםסך הכל ס

 . שווי הוגן ברוטו של מכשירים נגזרים2
 )1(א. נגזרים מגדרים

 68 - - - 1 67 שווי הוגן ברוטו חיובי 

 222 - - - 222 - שווי הוגן ברוטו שלילי

 )ALM)1)(2ב. נגזרים 
 4,794 - 265 2,876 1,374 279 הוגן ברוטו חיובי שווי 

 5,544 - 8 3,685 1,634 217 שווי הוגן ברוטו שלילי

  )1(ג. נגזרים אחרים
 750 - 582 163 5 - שווי הוגן ברוטו חיובי 

 737 - 573 163 1 - שווי הוגן ברוטו שלילי

 סך הכל
 5,612 - 847 3,039 1,380 346  )3(שווי הוגן ברוטו חיובי

 - - - - - -  סכומי שווי הוגן שקוזזו במאזן

 5,612 - 847 3,039 1,380 346  יתרה מאזנית של נכסים בגין מכשירים נגזרים

  מזה: יתרה מאזנית של נכסים בגין מכשירים נגזרים 

 2,103 - 847 1,027 125 104 שאינם כפופים להסדר התחשבנות נטו או הסדרים דומים

 סך הכל
 6,503 - 581 3,848 1,857 217  )3(שווי הוגן ברוטו שלילי

 - - - - - -  סכומי שווי הוגן שקוזזו במאזן

 6,503 - 581 3,848 1,857 217 יתרה מאזנית של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

מזה: יתרה מאזנית של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים 

 1,662 - 581 912 164 5 דר התחשבנות נטו או הסדרים דומיםשאינם כפופים להס
        

  
 למעט נגזרי אשראי.  ) 1(

 נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, אשר לא יועדו ליחסי גידור.  ) 2(

מליוני שקלים חדשים ושווי הוגן ברוטו שלילי של התחייבויות בגין מכשירים  10ך מזה: שווי הוגן ברוטו חיובי של נכסים בגין מכשירים נגזרים משובצים בס  ) 3(

 מיליוני שקלים חדשים. 6נגזרים משובצים בסך 
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  המשך - התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות  -  19ביאור 
  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  המשך - ראי ומועדי פירעוןהיקף, סיכוני אש -פעילות במכשירים נגזרים   ה.

  המשך -היקף הפעילות על בסיס מאוחד   א)

  2013בדצמבר  31ליום   

  חוזי  חוזי ריבית  

  מטבע חוץ

  חוזים

  בגין מניות

  חוזי סחורות

  אחר  מדד -שקל     סך הכל  ואחרים

 . סכום נקוב של מכשירים נגזרים1
 )1(א. נגזרים מגדרים

 forward 1,803 -  -  -  -  1,803חוזי 

Swaps -  2,127)3( -  -  -  2,127 

 3,930  -  -  - 2,127 1,803 סך הכל

   )Swaps(מתוך זה חוזי החלפת שיעורי ריבית 

 2,127  -  -  - 2,127  - בהם הבנק הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע

 )ALM)1)(2ב. נגזרים 
 Forward 9,066 900 52,204 -  47 62,217חוזי 

 חוזי אופציה שנסחרים בבורסה:

 6,857  - 2,317 4,540  -  - אופציות שנכתבו

 5,854  - 2,318 3,536  -  - אופציות שנקנו

 חוזי אופציה אחרים:

 12,362  -  - 12,362  -  - אופציות שנכתבו

 12,542  -  - 12,542  -  - אופציות שנקנו

Swaps  2,042 34,703 11,027 -  - 47,772 

 147,604 47 4,635 96,211 35,603 11,108 סך הכל

   )Swaps(מתוך זה חוזי החלפת שיעורי ריבית 

 21,574  -  -  - 20,082 1,492 בהם הבנק הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע

 )1(ג. נגזרים אחרים
 Forward -  -  931 -  -  931חוזי 

 בורסה:חוזי אופציה שנסחרים ב

 22,485  - 15,305 7,180  -  - אופציות שנכתבו

 22,485  - 15,305 7,180  -  - אופציות שנקנו

 חוזי אופציה אחרים:

 589  - 514  - 75  - אופציות שנכתבו

 625  - 560  - 65  - אופציות שנקנו

Swaps  -  3)3( -  3,291 -  3,294 

 50,409  - 34,975 15,291 143  - סך הכל

  
  למעט נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ ספוט.  ) 1(

  חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, אשר לא יועדו ליחסי גידור. נגזרים המהווים  ) 2(
  סווג מחדש.  )3(
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  המשך - התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות  -  19ביאור 
  לים חדשים)סכומים מדווחים (במיליוני שק

  

  

  המשך -היקף, סיכוני אשראי ומועדי פירעון  -פעילות במכשירים נגזרים   ה.

  המשך -היקף הפעילות על בסיס מאוחד   א)

  2013בדצמבר  31ליום   

  חוזי  חוזי ריבית  

  מטבע חוץ

   חוזים

  בגין מניות

 חוזי סחורות

  אחר  מדד -שקל     סך הכל  ואחרים

 ת מטבע חוץ ספוטד. נגזרי אשראי וחוזי החלפ
 17 17 - - - - נגזרי אשראי בהם הבנק ערב

 990 - - 990 - - חוזי החלפת מטבע חוץ ספוט

 1,007 17 - 990 - - סך הכל
        

 202,950 64 39,610 112,492 37,873 12,911 סך הכל סכום נקוב של מכשירים נגזרים

 ירים נגזרים. שווי הוגן ברוטו של מכש2
 )1(א. נגזרים מגדרים

 10 - - - 7 3 שווי הוגן ברוטו חיובי 

 181 - - - 181 - שווי הוגן ברוטו שלילי

 )ALM)1)(2ב. נגזרים 
 3,183 2 335 1,595 1,082 169 שווי הוגן ברוטו חיובי 

 2,980 2 17 1,450 1,320 191 שווי הוגן ברוטו שלילי

 )1(זרים אחריםג. נג
 424 - 253 159 12 - שווי הוגן ברוטו חיובי 

 391 - 248 143 - - שווי הוגן ברוטו שלילי

 סך הכל
 3,617 2 588 1,754 1,101 172  )3(שווי הוגן ברוטו חיובי

 - - - - - -  סכומי שווי הוגן שקוזזו במאזן

 3,617 2 588 1,754 1,101 172 נגזרים יתרה מאזנית של נכסים בגין מכשירים

  מזה: יתרה מאזנית של נכסים בגין מכשירים נגזרים 

 1,839 1 588 1,049 153 48 שאינם כפופים להסדר התחשבנות נטו או הסדרים דומים

 סך הכל
 3,552 2 265 1,593 1,501 191  )3(שווי הוגן ברוטו שלילי

 - - - - - -  סכומי שווי הוגן שקוזזו במאזן

 3,552 2 265 1,593 1,501 191 יתרה מאזנית של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

מזה: יתרה מאזנית של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים 

 1,411 1 265 970 167 8 שאינם כפופים להסדר התחשבנות נטו או הסדרים דומים
        

  

 למעט נגזרי אשראי.  ) 1(

 רים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, אשר לא יועדו ליחסי גידור.נגז  ) 2(

מליוני שקלים חדשים ושווי הוגן ברוטו שלילי של התחייבויות בגין מכשירים  11מזה: שווי הוגן ברוטו חיובי של נכסים בגין מכשירים נגזרים משובצים בסך   ) 3(

 י שקלים חדשים.מיליונ 14נגזרים משובצים בסך 
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  המשך - התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות  -  19ביאור 
  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  המשך - היקף, סיכוני אשראי ומועדי פירעון -פעילות במכשירים נגזרים   ה.

  ב) סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים לפי צד נגדי לחוזה על בסיס מאוחד

  2014בדצמבר  31ליום   

  בנקים  בורסות  

  דילרים/

  ברוקרים

  ממשלות

  ובנקים

  סך הכל  אחרים  מרכזיים

 5,612 1,628 - 36 3,045 903 )1(יתרה מאזנית של נכסים בגין מכשירים נגזרים

 סכומים ברוטו שלא קוזזו במאזן:

 )3,006( )130( - - )2,876(- הפחתת סיכון אשראי בגין מכשירים פיננסים  

 )154( )38( - - )116( - הפחתת סיכון אשראי בגין בטחון במזומן  שהתקבל  

 2,452 1,460 - 36 53 903 סכום נטו של נכסים בגין מכשירים נגזרים

 2,659 988 - 42 1,629 - )2(סיכון אשראי חוץ מאזני בגין מכשירים נגזרים

 )939( )74( - - )865( - הפחתת סיכון אשראי חוץ מאזני

 1,720 914 - 42 764 - סיכון אשראי חוץ מאזני נטו בגין מכשירים נגזרים 

 4,172 2,374 - 78 817 903 סך הכל סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים

 6,503 971 32 - 4,815 685 )3(יתרה מאזנית של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 במאזן:סכומים ברוטו שלא קוזזו 

 )3,006( )130( - - )2,876( - מכשירים פיננסים  

 )1,830( - - - )1,830( - בטחון במזומן ששועבד  

 1,667 841 32 - 109 685 סכום נטו של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

  
 קלים חדשים.מיליוני ש 10מתוך זה שוווי הוגן ברוטו חיובי של מכשירים נגזרים משובצים בסך של   )1(

כפי שחושבו  ההפרש, אם הוא חיובי, בין סך כל הסכומים בגין מכשירים נגזרים (לרבות בגין מכשירים נגזרים עם שווי הוגן שלילי) שנכללו בחבות הלווה,  ) 2(

 של הלווה.לצורך מגבלות על חבות של לווה, לפני הפחתת סיכון אשראי, לבין היתרה המאזנית של נכסים בגין מכשירים נגזרים 

 מיליוני שקלים חדשים. 6מתוך זה שוווי הוגן ברוטו שלילי של מכשירים נגזרים משובצים בסך של   )3(
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  המשך - התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות  -  19ביאור 
  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  
  

  המשך -ון היקף, סיכוני אשראי ומועדי פירע -פעילות במכשירים נגזרים   ה.

  המשך - ב) סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים לפי צד נגדי לחוזה על בסיס מאוחד

  2013בדצמבר  31ליום   

  בנקים  בורסות  

  דילרים/

  ברוקרים

  ממשלות

  ובנקים

  סך הכל  אחרים  מרכזיים

 3,617 792  112 29 2,003 681 )1(יתרה מאזנית של נכסים בגין מכשירים נגזרים

 ים ברוטו שלא קוזזו במאזן:סכומ

 )1,627( - - - )1,627( - הפחתת סיכון אשראי בגין מכשירים פיננסים  

 )184( )17( )72( - )95( - הפחתת סיכון אשראי בגין בטחון במזומן  שהתקבל  

 1,806 775 40 29 281 681 סכום נטו של נכסים בגין מכשירים נגזרים

 3,615 2,038 - 76 1,501 - )2(ץ מאזני בגין מכשירים נגזריםסיכון אשראי חו

 )502( - - - )502( - הפחתת סיכון אשראי חוץ מאזני

 3,113 2,038 - 76 999 - סיכון אשראי חוץ מאזני נטו בגין מכשירים נגזרים 

 4,919 2,813 40 105 1,280 681 סך הכל סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים

 3,552 823 - - 2,341 388 )3(רה מאזנית של התחייבויות בגין מכשירים נגזריםית

 סכומים ברוטו שלא קוזזו במאזן:

 )1,627( - - - )1,627( - מכשירים פיננסים  

 )597( - - - )597( - בטחון במזומן ששועבד  

 1,328 823 - - 117 388 סכום נטו של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

  
 מיליוני שקלים חדשים. 11מתוך זה שוווי הוגן ברוטו חיובי של מכשירים נגזרים משובצים בסך של   )1(

כפי שחושבו  ההפרש, אם הוא חיובי, בין סך כל הסכומים בגין מכשירים נגזרים (לרבות בגין מכשירים נגזרים עם שווי הוגן שלילי) שנכללו בחבות הלווה,  ) 2(

 חבות של לווה, לפני הפחתת סיכון אשראי, לבין היתרה המאזנית של נכסים בגין מכשירים נגזרים של הלווה.לצורך מגבלות על 

 מיליוני שקלים חדשים. 14מתוך זה שוווי הוגן ברוטו שלילי של מכשירים נגזרים משובצים בסך של   )3(

  
פסדי אשראי הכנסות מקיטון ההוכרו  2013ם חדשים (בשנת מיליוני שקלי 10הוכרו הפסדי אשראי בגין מכשירים נגזרים בסך  2014בשנת 

  מיליוני שקלים חדשים). 42הוכרו הפסדי אשראי בסך  2012מיליוני שקלים חדשים, בשנת  28בסך 
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  המשך  -היקף, סיכוני אשראי ומועדי פירעון  -ים פעילות במכשירים נגזר  ה.

  סכומים נקובים: יתרות לסוף השנה על בסיס מאוחד -פירוט מועדי פירעון   ג)

  2014בדצמבר  31ליום   

  

  עד

  שלושה

  חודשים

  מעל שלושה

  חודשים 

  ועד שנה

  מעל שנה

  ועד חמש

  שנים
  מעל

  סך הכל  חמש שנים

 חוזי ריבית:

 11,433 1,311 4,552 4,095 1,475 מדד -שקל   

 35,026 12,379 15,173 5,845 1,629 אחר  

 176,027 5,694 6,533 67,412 96,388 חוזי מטבע חוץ

 48,976 - 69 6,627 42,280 חוזים בגין מניות

 15 - - 5 10 חוזי סחורות ואחרים

 271,477 19,384 26,327 83,984 141,782 סך הכל

  

  

  

  2013בדצמבר  31ליום   

  

  עד

  שלושה

  חודשים

  מעל שלושה

  חודשים 

  ועד שנה

  מעל שנה

  ועד חמש

  שנים
  מעל

  סך הכל  חמש שנים

 חוזי ריבית:

 12,911 2,055 3,501 4,949 2,406 מדד -שקל   

 37,873 13,551 13,466 6,794 4,062 אחר  

 112,492 6,901 4,360 41,447 59,784 חוזי מטבע חוץ

 39,610  - 114 2,413 37,083 ותחוזים בגין מני

 64  -  - 33 31 חוזי סחורות ואחרים

 202,950 22,507 21,441 55,636 103,366 סך הכל
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  המשך  -היקף, סיכוני אשראי ומועדי פירעון  -פעילות במכשירים נגזרים   ה.

  ים הנגזרים והסיכונים הגלומים בפעילות זו:תאור המכשיר  ד)

  כללי  )1

פעילותו של הבנק במכשירים נגזרים, כגון חוזים עתידיים ועסקאות אקדמה, אופציות והחלפות פיננסיות, מתבצעת הן כמתווך עבור 

  לקוחותיו והן כחלק מניהול הנכסים וההתחייבויות שלו ובין השאר למזעור חשיפות הבנק לסיכוני שוק.

  י"ח. 1תזרים מזומנים. לפרטים ראה ביאור כמגדרי רי שווי הוגן או דגמבנק מייעד מכשירים נגזרים מסוימים כה

  

  סוגי הפעילות במכשירים פיננסיים נגזרים ותיאורם  )2

ף , על מדדים העסקאות במכשירים פיננסיים נגזרים כוללות חוזי מטבע, חוזי ריבית וחוזים אחרים וכן חוזים עבור לקוחות בשוק המעו"

  ונכסים שונים, כמפורט להלן:

  :(Futures)וחוזים עתידיים  (Forward)עסקאות אקדמה   -

נכסי  -חוזה בין שני צדדים, לרכישה ולמכירה של כמות מוגדרת של סחורות, מטבעות, ריביות או מכשירים פיננסיים אחרים (להלן   

  בסיס), שיבוצעו בתאריך עתידי ובמחיר מוגדר מראש.

  :(Swap)עסקאות החלפה   -

  חוזים להחלפת כמות מוגדרת של נכסי בסיס במועד העסקה, עם התחייבות הדדית להחליף חזרה בתאריך עתידי את הפריטים שהוחלפו.

 :(Options)אופציות   -

  קובים מראש.נכסי בסיס במחיר, בכמות ובזמן נ (Put)או למכור  (Call)חוזים המקנים, תמורת תשלום פרמיה, את הזכות לרכוש 

  :(Spot)עסקאות למסירה מיידית   -

  עסקאות חליפין בין שני מטבעות, על פי שער מוסכם מראש,  לביצוע תוך שני ימי עסקים.

  :נגזרי אשראי  -

המקנים, תמורת תשלום פרמיה חד פעמית או תקופתית, את הזכות לקבלת תשלום במקרה של שינוי בדירוג אשראי, אי יכולת לעמוד  חוזים

  או כל אירוע אשראי אחר, המתייחס למדינה או לחברה, כפי שנקבע בחוזה. התחייבויותב

  

  סיכונים הגלומים בפעילות במכשירים נגזרים  )3

ת במסגרת פעילותו במכשירים פיננסיים נגזרים נחשף הבנק לסיכוני אשראי, לסיכוני שוק הכוללים סיכוני ריבית וסיכוני בסיס, לסיכוני נזילו  

  ם תפעוליים, כמפורט להלן:ולסיכוני

  

"חשיפת אשראי נוכחית", מתבטאת בסכום ההפסד -חשיפת האשראי במכשירים נגזרים, המוגדרת בהוראות המפקח על הבנקים כ  .א

האפשרי המירבי שיהיה לבנק אם הצד הנגדי לא יעמוד בתנאי העיסקה, וזאת לאחר ניכוי הסכמי קיזוז בני אכיפה ומבלי להתחשב 

לצורך ניהול חשיפות האשראי הגלומות במכשירים הפיננסיים הנגזרים במהלך חיי העיסקה, נאמד גודל החשיפה במחיר בבטחונות. 

  התקשרות בעיסקה הפוכה לתקופה שנותרה לחיי העיסקה. 

רים דרישת הבטחונות נקבעת על פי סוג הלקוח, ולעיתים בשיעור קבוע מסכום מסגרת האשראי שנקבעה לאותו לקוח. במקרים אח

נקבעת החשיפה על פי שיטת התרחישים המבוססת על מודל בלק ושולס. הבטחונות הנדרשים על ידי הבנק כוללים בדרך כלל 

  בטחונות נזילים, כגון ניירות ערך, פיקדונות וכד', המוערכים לבטחון בהתאם למקדמי הבטחון השונים הנהוגים בבנק.

  את בסכום אותו יתחייב הבנק לשלם בקרות האירוע שנקבע בחוזה.בנגזרי אשראי שכותב הבנק, חשיפת האשראי מתבט
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  המשך  -היקף, סיכוני אשראי ומועדי פירעון  -פעילות במכשירים נגזרים   ה.

ים בלתי צפויים בריבית, בשיעור האינפלציה, בשערי החליפין שינויהמכשירים הנגזרים בשל ההוגן של הסיכון לתנודות בשווי  -השוק  סיכון  .ב

ובמדדים פיננסיים אחרים. הבנק מנהל את סיכוני השוק הגלומים במכשירים נגזרים על ידי שילובם של מכשירים אלה במסגרת ניהול 

  החשיפה לסיכוני שוק של כלל פעילויות הבנק.

  

במהירות חשיפה על ידי סילוק במזומן או על ידי יצירת חשיפה הפוכה. המכשירים הנגזרים הסיכון להיעדר יכולת לסגור  -סיכון נזילות   .ג

  .342והשפעתם על צורכי הנזילות, הם חלק אינטגרלי מניהול סיכוני הנזילות של הבנק לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 

  

 סליקתן, הן בשל טעויות אנוש והן כתוצאה מכשל מיכוני.הסיכון לתפעול שגוי של העסקאות, החל ממועד קשירתן ועד ל -סיכון תפעולי   .ד

  מערך בקרות משלים.והבנק ממזער את הסיכון התפעולי בפעילות במכשירים הנגזרים באמצעות מיכון תהליכים 
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  שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  )1

ננסיים בבנק לא ניתן לצטט "מחיר שוק" מכיוון שלא קיים שוק פעיל בו הם נסחרים. לפיכך, השווי ההוגן נאמד לרוב המכשירים הפי  

עתידי, מהוון בריבית נכיון בשיעור המשקף את רמת הסיכון  מזומניםבאמצעות מודלים מקובלים לתמחור, כגון ערך נוכחי של תזרים 

  הגלומה במכשיר הפיננסי. 

סובייקטיבי. לכן, עבור רוב המכשירים  הואהעתידי וקביעת שיעור ריבית הנכיון  המזומניםהוגן באמצעות הערכת תזרים אומדן של השווי ה  

הפיננסיים, הערכת השווי ההוגן אינה בהכרח אינדיקציה לשווי מימוש של המכשיר הפיננסי ליום המאזן. הערכת השווי ההוגן נערכה לפי 

ן ואינה לוקחת בחשבון את התנודתיות של שיעורי הריבית. תחת הנחת שעורי ריבית אחרים יתקבלו שיעורי הריבית התקפים ליום המאז

ערכי שווי הוגן שיכול שיהיו שונים באופן מהותי. בעיקר הדברים אמורים לגבי המכשירים הפיננסיים בריבית קבועה, או שאינם נושאים 

ם הקצרים מאלו שבהם מתבצעות עסקאות דומות בפועל. בנוסף, בקביעת ערכי ריבית, או מכשירים צמודים למדד המחירים לצרכן לטווחי

השווי ההוגן לא הובאו בחשבון העמלות שיתקבלו או שישולמו אגב הפעילות העסקית, וכמו כן הם אינם כוללים את השפעת המס. יתר על 

ברוב המקרים הבנק עשוי להחזיק את המכשיר הפיננסי כן, הפער בין היתרה במאזן לבין יתרות השווי ההוגן יתכן שלא ימומש, מכיוון ש

. בשל כל אלו, יש להדגיש כי אין בנתונים הכלולים בביאור זה כדי להצביע על שווי הבנק כעסק חי. כמו כן, בשל הקשת פירעוןעד ל

עת עריכת השוואות ערכי מדנים האפשריים ליישום במהלך ביצוע הערכת השווי ההוגן, יש להיזהר בוהרחבה של טכניקות ההערכה והא

  שווי הוגן בין בנקים שונים.

  

  השיטות וההנחות העיקריות לצורך אומדן השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים  )2

  חישוב השווי ההוגן נערך בהתחשב באומדן ביחס לאפשרות של פירעון מוקדם, המבוססות על ניתוח אמפירי.  .א

ות על בדיקות אמפיריות של שיעור הסילוקים המוקדמים מתוך סך המשכנתאות, על בסיס הנחות הפירעון המוקדם במשכנתאות מבוסס  

  שנתי. ההנחות נבדקות מעת לעת מול הסילוקים המוקדמים בפועל, בכל מגזר הצמדה ובכל סוג ריבית בנפרד.

דדי ולא צמודים), בהם תנאי הריבית פיקדונות וחסכונות עם תחנות יציאה (בריבית קבועה או משתנה, צמודי מהנחות הפירעון המוקדם ב

  בוססות על ניתוח אמפירי, והן נבדקות ומתעדכנות מעת לעת. , מידועים מראש

מיליון שקלים חדשים  4של  ולירידהמיליון שקלים חדשים בסך השווי ההוגן של הנכסים,  157הנחות הפירעון המוקדם הביאו לירידה של 

  בסך השווי ההוגן של ההתחייבויות.

הערך הנוכחי של שיטת  -שאינם סחירים , אגרות חוב וכתבי התחייבויות נדחים ותפיקדונות הציבור, פיקדונות בבנקים, אשראי לממשל  .ב

בעסקאות לפי שיעורי ריבית שבהם, להערכת הנהלת הבנק, ניתן היה לבצע עסקאות דומות בתאריך המאזן.  תזרים מזומנים עתידי

. בתאריך המאזן דומותמרווח בעסקאות בין הבעסקה ל המשתנהער בין המרווח על בסיס הריבית הנושאות ריבית משתנה מופרד הפ

  בחישוב השווי ההוגן מטופל פער זה כרכיב בריבית קבועה.

  י"ט. 1ניירות ערך סחירים, ראה ביאר   ג.
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אשר לא ניתן לצטט להן מחיר שוק אינן נכללות בביאור זה לפי שוויין ההוגן, אלא לפי העלות (בניכוי הפרשות לירידת השקעות בתאגידים   .ד

  ערך), שלפי הערכת ההנהלה אינה נמוכה משוויה ההוגן של ההשקעה.

מן עתידיים, מנוכים בשיעור נכיון השווי ההוגן של יתרת האשראי לציבור נאמד לפי שיטת הערך הנוכחי של תזרימי מזו -אשראי לציבור   .ה

במועד  הלוואות דומותב לבין המרווחבעסקה  המשתנהריבית משתנה מופרד הפער בין המרווח על בסיס הריבית בהלוואות מתאים. 

 מאזן,ה לתאריךיתרת האשראי פולחה לפי רמות הסיכון של הלקוחות הדיווח. בחישוב השווי ההוגן מטופל פער זה כרכיב בריבית קבועה. 

  .הומוגניות סיכון לפי קטגוריות יתרת האשראי לדיור פולחהלגביהן חושב התזרים של התקבולים העתידיים (קרן וריבית). 

ריבית שבהם להערכת הבנק ניתן יהיה לבצע עסקאות דומות בתאריך המאזן ואשר משקף את רמת הסיכון  יתקבולים אלה הוונו בשיעור

  .שיעור המשקף את רמת הסיכון בקטגוריה) –שראי לדיור בא( הגלומה באשראי ללקוח דומה

בהלוואות מסויימות שניתנו בבנק ובחברה בת בריבית משתנה בתדירות של עד שלשה חודשים, בעיקר בהלוואות לדיור, היתרה במאזן   

  מהווה קירוב לשווי הוגן.

משקפים את סיכון האשראי הגבוה הגלום בהם. בכל מקרה, שיעורי נכיון חושב תוך שימוש בשיעורי ריבית נכיון ההשווי ההוגן  - חובות בעייתיים   ו

המאזן. תזרימי המזומן העתידיים של אלה לא פחתו משיעור הריבית הגבוה ביותר המשמש את חברות קבוצת הבנק, בהעמדת אשראים ביום 

  נאיות.ולאחר ניכוי מחיקות חשבו להפסדי אשראיחובות בעייתיים חושבו לאחר ניכוי ההפרשות 

  מיליוני שקלים חדשים.  25- משפיע על עלייה בשווי ההוגן של החובות הבעייתיים בקבוצה בכ 1%- ירידה בשיעורי הנכיון ב  

בדוחות הכספיים ליום היתרה  - מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים בהם היתרה מייצגת סיכון אשראי וכן התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות   .ז

  ה קירוב לשווי ההוגן.מהוו המאזן

  י"ט. 1ר וראה ביא - מכשירים נגזרים   .ח

דוחות הכספיים היתרה ב –מכשירים פיננסיים לתקופה מקורית של עד שלושה חודשים (למעט מכשירים נגזרים ומכשירים פיננסיים סחירים)   .ט

  .מאזן מהווה קירוב לשווי ההוגן כפוף לשינויים בסיכוני אשראי ובמרווח הבנקליום ה
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  להלן מידע בדבר הערכת שווים ההוגן של מכשירים פיננסיים:  )3

  א. יתרות שווי הוגן

  מאוחד  

   2014בדצמבר  31  

  יתרה במאזן  

 שווי הוגן

 סך הכל  )1(3רמה   )1(2רמה   )1(1רמה 

  נכסים פיננסיים
 26,801 4,246 17,239 5,316 26,798 מזומנים ופיקדונות בבנקים

 14,337 317 2,947 11,073 14,259 )3(ניירות ערך

 107 - - 107 107 ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר

 148,234 137,517 10,230 487 147,569 אשראי לציבור, נטו

 300 300 - - 307 אשראי לממשלות

 35 35 - - 35 השקעות בחברות כלולות

 5,602 )2(977 3,686 939 5,602 נכסים בגין מכשירים נגזרים

 1,931 1,256 - 675 1,931 נכסים פיננסיים אחרים

 197,347 144,648 34,102 18,597 )4(196,608 סך כל הנכסים הפיננסיים

 נסיותהתחייבויות פינ
 154,797 121,739 32,571 487 152,379 פיקדונות הציבור

 1,218 911 307 - 1,258 פיקדונות מבנקים

 64 64 - - 55 פיקדונות הממשלה

 223 - - 223 223 ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי מכר חוזר

 21,689 1,924 - 19,765 20,580 איגרות חוב וכתבי התחייבות  נדחים

 6,497 )2(1,036 4,776 685 6,497 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 4,871 1,190 3,291 390 4,871 התחייבויות פיננסיות אחרות

 189,359 126,864 40,945 21,550 )4(185,863 סך כל ההתחייבויות הפיננסיות

  
  מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים נצפים משמעותיים אחרים.  -  2עיל. רמה מדידות שווי הוגן המשתמשות במחירים מצוטטים בשוק פ - 1רמה   )1(

  מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים לא נצפים משמעותיים. - 3רמה 
 מדידת השווי ההוגן מבוססת בעיקרה על שימוש בנתונים נצפים (עקומי ריבית השוק), למעט איכות האשראי של צד נגדי.  ) 2(
  . 3דבר היתרה במאזן ושווי הוגן של ניירות ערך ראה ביאור לפרטים ב  ) 3(
מיליון שקלים חדשים, בהתאמה, אשר היתרה שלהם במאזן זהה לשווי הוגן  42,317- מיליון שקלים חדשים ו 49,900מזה נכסים והתחייבויות בסך   ) 4(

  ד' להלן.- וי הוגן על בסיס חוזר ונשנה ועל בסיס שאינו חוזר ונשנה ראה ב'(מכשירים המוצגים במאזן לפי שווי הוגן). למידע נוסף על מכשירים שנמדדו בשו
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  המשך -א. יתרות שווי הוגן 

  מאוחד  

   2013בדצמבר  31  

  יתרה במאזן  

 שווי הוגן

 סך הכל  )1(3רמה   )1(2רמה   )1(1רמה 

   נכסים פיננסיים

 26,063 3,118 19,878 3,067 26,060 מזומנים ופיקדונות בבנקים

 7,011 298 2,491 4,222 7,000 )3(ניירות ערך

 70  -  - 70 70 ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר

 140,129 130,405 9,446 278 138,565 אשראי לציבור, נטו

 305 305  -  - 305 אשראי לממשלות

 35 35  -  - 35 השקעות בחברות כלולות

 3,606 )2(536 2,362 708 3,606 נכסים בגין מכשירים נגזרים

 2,040 1,132  - 908 2,040 נכסים פיננסיים אחרים

 179,259 135,829 34,177 9,253 )4(177,681 סך כל הנכסים הפיננסיים

 התחייבויות פיננסיות
 143,591 111,891 31,422 278 141,244 פיקדונות הציבור

 2,077 2,035 42  - 2,041 פיקדונות מבנקים

 74 74  -  - 62 פיקדונות הממשלה

 17,708 2,024  - 15,684 16,443 איגרות חוב וכתבי התחייבות  נדחים

 3,538 )2(732 2,417 389 3,538 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 4,635 )5(714 3,185 )5(736 4,634 התחייבויות פיננסיות אחרות

 171,623 117,470 37,066 17,087 )4(962,167 סך כל ההתחייבויות הפיננסיות

  
  
  נים נצפים משמעותיים אחרים. מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתו -  2מדידות שווי הוגן המשתמשות במחירים מצוטטים בשוק פעיל. רמה  - 1 רמה  )1(

  מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים לא נצפים משמעותיים. - 3רמה 

  מדידת השווי ההוגן מבוססת בעיקרה על שימוש בנתונים נצפים (עקומי ריבית השוק), למעט איכות האשראי של הצד הנגדי.  )2(

  . 3אה ביאור לפרטים בדבר היתרה במאזן ושווי הוגן של ניירות ערך ר  ) 3(

מיליון שקלים חדשים, בהתאמה, אשר היתרה  שלהם במאזן זהה לשווי הוגן (מכשירים  32,478מיליון שקלים חדשים ובסך  41,640מזה נכסים והתחייבויות בסך   )4(

  ד' להלן.- נו חוזר ונשנה ראה ב'המוצגים במאזן לפי שווי הוגן). למידע נוסף על מכשירים שנמדדו בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה ועל בסיס שאי

  סווג מחדש.  )5(
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  ב. פריטים הנמדדים בשווי הוגן:
  .  על בסיס חוזר ונשנה 1

 מאוחד 
2014בדצמבר31 

  
 מחירים מצוטטים

  )1(רמה  בשוק פעיל
נתונים נצפים משמעותיים 

 )2רמה (אחרים 
  נתונים לא נצפים

  )3משמעותיים (רמה 
  סך הכל 
  שווי הוגן

   נכסים

   ניירות ערך זמינים למכירה

  איגרות חוב 

 7,336 - 2,877 4,459 של ממשלת ישראל  

 115 - - 115 של ממשלות זרות  

 123 - - 123 ראלשל בנקים ומוסדות פיננסיים ביש  

 219 199 20 - של בנקים ומוסדות פיננסיים זרים  

 1 - - 1 של אחרים בישראל  

 66 16 50 - של אחרים זרים  

 2 - - 2 מניות   

 ניירות ערך למסחר:
 1,034 - - 1,034 איגרות חוב של ממשלת ישראל  

  ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת 
 107 - - 107 הסכמי מכר חוזר

 487 - - 487 אשראי בגין השאלות ללקוחות

 )1(נכסים בגין מכשירים נגזרים
 חוזי ריבית:

 346 119 227 - שקל מדד  

 1,380 58 1,322 - אחר  

 3,039 680 2,127 232 חוזי מטבע חוץ

 837 120 10 707 חוזים בגין מניות

 675  -  - 675 נכסים פיננסיים אחרים

 10 10  -  - חרא

 15,777 1,202 6,633 7,942 סך כל הנכסים

 התחייבויות
 487  -  - 487 פיקדונות בגין שאילות מלקוחות

  ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת 
 223  -  - 223 הסכמי מכר חוזר

 )1(התחייבויות בגין מכשירים נגזרים
 חוזי ריבית:

 217 10 207  - שקל מדד  

 1,857 173 1,684  - אחר  

 3,848 736 2,877 235 חוזי מטבע חוץ

 575 117 8 450 חוזים בגין מניות

 6 6  -  - אחר

 7,213 1,042 4,776 1,395 סך כל ההתחייבויות

  
  ומי ריבית השוק), למעט איכות האשראי של הצד הנגדי., מבוססת בעיקרה על שימוש בנתונים נצפים (עק3מדידת השווי ההוגן במכשירים נגזרים שסווגו לרמה   )1(
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  המשך: - ב. פריטים הנמדדים בשווי הוגן
  .  על בסיס חוזר ונשנה 1

 מאוחד 
2013בדצמבר31 

  
 מחירים מצוטטים
  )1בשוק פעיל (רמה 

נתונים נצפים משמעותיים 
 )2אחרים (רמה 

  נתונים לא נצפים
  )3משמעותיים (רמה 

  סך הכל 
  שווי הוגן

 נכסים
 ניירות ערך זמינים למכירה

 איגרות חוב 
 3,017 - 2,358 659 של ממשלת ישראל  
 82 - - 82 של ממשלות זרות  
 124 - - 124 ם בישראלשל בנקים ומוסדות פיננסיי  
 224 176 48 - של בנקים ומוסדות פיננסיים זרים  
 23 - - 23 של אחרים בישראל  
 109 24 85 - של אחרים זרים  

 ניירות ערך למסחר:
 1,552 - - 1,552 איגרות חוב של ממשלת ישראל

  ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת 
 70 - - 70 הסכמי מכר חוזר

 278 - - 278 ראי בגין השאלות ללקוחותאש

 )1(נכסים בגין מכשירים נגזרים
 חוזי ריבית:

 172 56 116 - שקל מדד  
 1,101 67 1,034 - אחר  

 1,754 321 1,211 222 חוזי מטבע חוץ
 577 91 - 486 חוזים בגין מניות

 2 1 1 - חוזי סחורות ואחרים

 908 - - 908 נכסים פיננסיים אחרים

 11 11 - - אחר 

 10,004 747 4,853 4,404 סך כל הנכסים

 התחייבויות
 278 - - 278 פיקדונות בגין שאילות מלקוחות

 )1(התחייבויות בגין מכשירים נגזרים
 חוזי ריבית:

 191 11 180 - שקל מדד  
 1,501 134 1,367 - אחר  

 1,593 503 869 221 חוזי מטבע חוץ
 251 83 - 168 חוזים בגין מניות

 2 1 1 - חוזי סחורות ואחרים
 21 - - 21 התחייבויות פיננסיות אחרות

 14 14 - - אחר

 3,851 746 2,417 688 סך כל ההתחייבויות

  
  יבית השוק), למעט איכות האשראי של הצד הנגדי., מבוססת בעיקרה על שימוש בנתונים נצפים (עקומי ר3מדידת השווי ההוגן במכשירים נגזרים שסווגו לרמה   )1(
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  המשך: - ב. פריטים הנמדדים בשווי הוגן

  . על בסיס שאינו חוזר ונשנה2

    מאוחד  

   2014בדצמבר  31  

  לשנה שהסתיימה 

  2014בדצמבר  31ם ביו

    שווי הוגן  

  הפסדים סך הכל  )1(3רמה   )1(2רמה   )1(1רמה   

 119 283 228 1 54 אשראי פגום שגבייתו מותנית בביטחון
      

  
  
  

    מאוחד  

  

  )2( 2013בדצמבר  31

  לשנה שהסתיימה 

  2013בדצמבר  31ביום 

    שווי הוגן  

  פסדיםה סך הכל  )1(3רמה   )1(2רמה   )1(1רמה   

 21 537 237 115 185 אשראי פגום שגבייתו מותנית בביטחון
      

  
  מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים נצפים משמעותיים אחרים.  -  2מדידות שווי הוגן המשתמשות במחירים מצוטטים בשוק פעיל. רמה  - 1רמה   )1(

  משמעותיים. מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים לא נצפים - 3רמה 
  הוצג מחדש.  )2(
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   :3ג. שינויים בפריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה שנכללו ברמה 

 מאוחד 
2014בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום 

 
גן ליוםשווי הו

בדצמבר  31
2013  

רווחים (הפסדים)
נטו שמומשו/טרם 

  )1(מומשו שנכללו

 סילוקים  מכירות  רכישות

העברות  
  אל 

  3רמה 

שווי הוגן 
 31ליום 

בדצמבר 
2014 

רווחים (הפסדים), 
  שטרם מומשו 
בגין מכשירים 

  המוחזקים ליום 
 2014בדצמבר  31

 
  

 

בדוח
רווח 

 והפסד

ברווח
כולל אחר 

 בהון

  נכסים

  ניירות ערך זמינים למכירה

  איגרות חוב:

 23 199 - - - - - 23 176 של בנקים ומוסדות פיננסיים זרים

 )3( 16 - - )5( - - )3( 24 של אחרים זרים

 )3() 2( נכסים בגין מכשירים נגזרים
 חוזי ריבית:

 104 119 45 )122( - 23 - 117 56 שקל מדד    

 40 58 - )5( - 13 - )17( 67 אחר    

 292 680 - )917( - 1,025 - 251 321 חוזי מטבע חוץ

 - 120 - )99( - 99 - 29 91 חוזים בגין מניות

 - - - )2( - 1 - - 1 חוזי סחורות ואחרים

 - 10 - - - - - )1( 11 אחר

 456 1,202 45 )1,145( )5( 1,161 - 399 747 סך כל הנכסים

 התחייבויות

)3() 2(התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 חוזי ריבית:

 )10( 10 4 )12( - 1 - 6 11 שקל מדד    

 )11( 173 - )9( - 31 - 17 134 אחר    

 )498( 736 - )736( - 780 - 189 503 חוזי מטבע חוץ

 - 117 - )125( - 85 - 74 83 בגין מניות חוזים

                    

 - - - )2( - - - 1 1 חוזי סחורות ואחרים

 - 6 - )7( - - - )1( 14 אחר

 )519( 1,042 4 )891( - 897 - 286 746 סך כך ההתחייבויות

  
רווחים והפסדים שטרם מומשו נכללו בהון בסעיף התאמות בגין  רווחים (הפסדים) שמומשו נכללו בדוח רווח והפסד בסעיף הכנסות מימון שאינן מריבית.  )1(

  ., במסגרת רווח כולל אחרהצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן
  מדידת השווי ההוגן מבוססת בעיקרה על שימוש בנתונים נצפים (עקומי ריבית השוק), למעט איכות האשראי של הצד הנגדי.   )2(
  הפסד בסעיף הכנסות מימון שאינן מריבית.נכללו בדוח רווח ו  )3(
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  המשך: -  3ג. שינויים בפריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה שנכללו ברמה 

  מאוחד  
  2013ר בדצמב 31לשנה שהסתיימה ביום   

  
שווי הוגן ליום

בדצמבר  31
2012  

רווחים (הפסדים) 
נטו שמומשו/טרם 

  )1(מומשו שנכללו

  סילוקים  מכירות  רכישות

העברות  
  אל 

  3רמה 

שווי הוגן 
 31ליום 

בדצמבר 
2013 

רווחים (הפסדים), 
  שטרם מומשו 
בגין מכשירים 

  המוחזקים ליום 
2013בדצמבר  31

  
  
  

בדוח 
רווח 

 והפסד

ברווח 
כולל אחר 

 בהון

  נכסים

  ניירות ערך זמינים למכירה

  איגרות חוב:

 )12( 176 - )40( - - - )13( 229 של בנקים ומוסדות פיננסיים זרים

 )2( 24 - - )5( - - )2( 31 של אחרים זרים

 )3()2(נכסים בגין מכשירים נגזרים
 חוזי ריבית:

 65 56 80 )65( - 4 - )64( 101 שקל מדד    

 38 67 - )154( - 5 - 43 173 אחר    

 189 321 - )964( - 466 - 326 493 חוזי מטבע חוץ

 - 91 - )185( - 76 - 122 78 חוזים בגין מניות

 1 1 - )4( - 2 - 2 1 חוזי סחורות ואחרים

 - 11 - - - - - 5 6 אחר

 279 747 80 )1,412( )5( 553 - 419 1,112 סך כל הנכסים

 התחייבויות

התחייבויות בגין מכשירים 
 )3()2(נגזרים

 חוזי ריבית:
 )1( 11 13 )51( - 7 - )6( 48 שקל מדד    

 3 134 - )297( - 11 - 95 325 אחר    

 )422( 503 - )1,233( - 791 - 236 709 חוזי מטבע חוץ

 - 83 - )169( - 76 - 108 68 חוזים בגין מניות

 )1( 1 - )4( - 3 - - 2 חוזי סחורות ואחרים

 - 14 - )4( - 4 - 10 4 אחר

 )421( 746 13 )1,758( - 892 - 443 1,156 סך כך ההתחייבויות

  
ן מריבית. רווחים והפסדים שטרם מומשו נכללו בהון בסעיף התאמות בגין רווחים (הפסדים) שמומשו נכללו בדוח רווח והפסד בסעיף הכנסות מימון שאינ  )1(

  ., במסגרת רווח כולל אחרהצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן
  מדידת השווי ההוגן מבוססת בעיקרה על שימוש בנתונים נצפים (עקומי ריבית השוק), למעט איכות האשראי של הצד הנגדי.   )2(
  וח רווח והפסד בסעיף הכנסות מימון שאינן מריבית.נכללו בד  )3(
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  - :3 מידע נוסף בדבר נתונים לא נצפים משמעותיים וטכניקות הערכה המשמשים במדידת שווי הוגן של פריטים שסווגו לרמה   ד.

  מאוחד  

  
  שווי הוגן ליום 

 טכניקת הערכה 2014בדצמבר  31

  נתונים 

  טווח לא נצפים

  ממוצע 

  משוקלל

 ניירות ערך זמינים למכירה:
איגרות חוב של בנקים ומוסדות 

 5.00% 5.00% שיעור הבראה הערכת שיעור הבראה 5 פיננסיים זרים

CLN 194 1.11% 0.22%-1.23% הסתברות לכשל היוון תזרימי מזומנים 

 6.02% 6.02% שיעור היוון היוון תזרימי מזומנים 16 איגרות חוב של אחרים זרים

  נכסים בגין מכשירים נגזרים:

 0.36% 0.35%-0.38% ציפיות אינפלציה היוון תזרימי מזומנים 73 שקל מדד -חוזי ריבית 

 26.5% 18.21%-28.60% מניהסטיית תקן ל מודל תמחור אופציות 10 חוזים בגין מניות

 1.72% 0.30%-3.10% איכות אשראי צד נגדי היוון תזרימי מזומנים 904 אחר

התחייבויות בגין  מכשירים 
  נגזרים:

 0.36% 0.35%-0.38% ציפיות אינפלציה היוון תזרימי מזומנים 4 שקל מדד -חוזי ריבית 

 1.72% 0.30%-3.10% ד נגדיאיכות אשראי צ היוון תזרימי מזומנים 1,038 אחר
    

  

  מאוחד  

  
  שווי הוגן ליום 

 טכניקת הערכה 2013בדצמבר  31

  נתונים 

  טווח לא נצפים

  ממוצע 

  משוקלל

      ניירות ערך זמינים למכירה:

איגרות חוב של בנקים ומוסדות 

 5.00% 5.00% שיעור הבראה הערכת שיעור הבראה 5 פיננסיים זרים

CLN 171 1.24% 0.40%-1.46% הסתברות לכשל היוון תזרימי מזומנים 

 5.57% 4.47%-5.85% שיעור היוון היוון תזרימי מזומנים 24 איגרות חוב של אחרים זרים

      נכסים בגין מכשירים נגזרים:

 1.62% 1.67% - 1.59% ציפיות אינפלציה היוון תזרמי מזומנים 39 שקל מדד -חוזי ריבית 

 21.9% 29.23% -  19.00% סטיית תקן מניה מודל תמחור אופציות 11 ין מניותחוזים בג

 1.94% 3.60% - 1.20% איכות אשראי צד נגדי היוון תזרמי מזומנים 497 אחר

התחייבויות בגין  מכשירים 
      נגזרים:

 1.62% 1.67% - 1.59% ציפיות אינפלציה היוון תזרמי מזומנים 10 שקל מדד -חוזי ריבית 

 1.94% 3.60% - 1.20% איכות אשראי צד נגדי היוון תזרמי מזומנים 736 אחר
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  בהיררכיית השווי ההוגן 2- ו 1העברות בין רמות   ה. 

  במהלך תקופת הדיווח. 1 לרמה 2לא היו העברות מרמה   

  
  בחירה בחלופת השווי ההוגן  ו. 

כתוצאה מבחירה בחלופת השווי ההוגן, הבנק מטפל בהשקעות באיגרות חוב מסוימות לפי שווי הוגן תוך זקיפת השינויים לרווח והפסד   

  ומסווג אותן לתיק למסחר למרות שלא נרכשו למטרה זו.

  

  יבות המפורטות להלן:הבחירה בחלופת השווי ההוגן נעשתה בנס

הפחתת תנודתיות ברווח והפסד אשר נגרמת כתוצאה מהבדלים בין בסיס המדידה המקורי של מכשירים פיננסיים, שיועדו לחלופת   .1

  השווי ההוגן, לבין בסיס המדידה של מכשירים פיננסיים נגזרים המשמשים לניהול הסיכונים בגין השקעות כאמור.

  ונאות הגידור.המורכבות שביישום חשב  .2

  הצגה כלכלית נכונה יותר של נכסים המנוהלים על בסיס שווי הוגן.  .3
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  רה בחלופת השווי ההוגן:הטבלה שלהלן מציגה את השווי ההוגן של פריטים שנמדדים לפי שווי הוגן בעקבות הבחי

  מאוחד  

  

  שווי הוגן ליום

  2014בדצמבר  31

רווחים בגין שינויים בשווי ההוגן 

  לשנה שהסתיימה

  2014בדצמבר  31ביום 

 6 647 ניירות ערך זמינים למכירה 

  
  
  
  מאוחד  

  

  שווי הוגן ליום

  2013בדצמבר  31

רווחים בגין שינויים בשווי ההוגן 

  לשנה שהסתיימה

  2013בדצמבר  31ביום 

 21 850 ניירות ערך זמינים למכירה 
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  מאוחד -בעלי עניין וצדדים קשורים  -  21ביאור 

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  א. יתרות

   2014בדצמבר  31ליום   

 בעלי עניין  

צדדים קשורים המוחזקים על ידי 

 התאגיד הבנקאי

  
  מחזיקי מניות 

 י שליטהבעל

  אנשי מפתח 

 )5(אחרים )4(ניהוליים

  מי שהיה בעל עניין 

בעת שנעשתה העסקה

חברות כלולות או חברות המוחזקות 

 בשליטה משותפת

  

יתרה 

לתאריך 

 המאזן

היתרה 

הגבוהה 

ביותר 

במשך 

 )1(השנה

יתרה 

לתאריך 

 המאזן

היתרה 

הגבוהה 

ביותר 

במשך 

 )1(השנה

יתרה 

לתאריך 

 המאזן

היתרה 

הגבוהה 

ותר בי

במשך 

 )1(השנה

יתרה 

לתאריך 

 המאזן

היתרה 

הגבוהה 

ביותר 

במשך 

 )1(השנה

יתרה 

לתאריך 

 המאזן

היתרה 

הגבוהה 

ביותר 

במשך 

  )1(השנה

            נכסים

  13 2 - - 577 361 11 10 1 1 אשראי לציבור

  64 52 - - - - - - - - השקעה בחברות כלולות

            

            התחייבויות

  27 10 - - 1,771 612 71 58 18 14 פיקדונות הציבור

   - - - - - - - - 4,895 4,895 )2(מניות (כלול בהון עצמי)

            

סיכון אשראי במכשירים 
   - - - - 284 213 13 12 1 - )3(פיננסיים חוץ מאזניים

         

  
  
  .על בסיס יתרות לסוף כל חודש  )1(

  . העצמי של הבנקלי עניין וצדדים קשורים בהון אחזקות בע  ) 2(

 סיכוני אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות של לווה בודד.  ) 3(

 אנשי מפתח ניהוליים בתאגיד הבנקאי או בחברה האם שלו, לרבות דירקטורים ומנהלים כלליים ביחד עם בני משפחה קרובים שלהם.  ) 4(

ד שאדם או תאגיד שנכלל באחת הקבוצות של בעלי העניין, שולט בהם, מחזיק בהם בשליטה משותפת, יש לו בהם השפעה מהותית או מחזיק עשרים תאגי  ) 5(

 וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלהם או מכח ההצבעה בהם או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלהם.
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  2013בדצמבר  31יום ל 

 בעלי עניין  

צדדים קשורים המוחזקים על ידי 

 התאגיד הבנקאי

 
  מחזיקי מניות 

 בעלי שליטה

  אנשי מפתח 

 )5(אחרים )4(ניהוליים

  מי שהיה בעל עניין 

 בעת שנעשתה העסקה

חברות כלולות או חברות 

 המוחזקות בשליטה משותפת

 

יתרה 

לתאריך 

 המאזן

היתרה 

  הגבוהה 

   ביותר

במשך 

 )1(השנה

יתרה 

לתאריך 

 המאזן

היתרה 

הגבוהה 

  ביותר 

במשך 

 )1(השנה

יתרה 

לתאריך 

 המאזן

היתרה 

הגבוהה 

  ביותר 

במשך 

 )1(השנה

יתרה 

לתאריך 

 המאזן

היתרה 

  הגבוהה

  ביותר 

  במשך 

 )1(השנה

  יתרה 

  לתאריך 

 המאזן

  היתרה 

  הגבוהה 

  ביותר 

  במשך 

 )1(השנה

           

 - - 13 15 378 476 - - 2 15 

 - - - - - - - - 60 62 

           

           

 9 10 53 57 978 1,070 1 5 5 6 

 4,405 4,405 - - - - - - - - 

           

  
 0 1 6 7 218 243 1 1 0 7 
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  דשים)סכומים מדווחים (במיליוני שקלים ח

  

  

  תמצית תוצאות עסקיות עם בעלי עניין וצדדים קשורים. ב

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2014  

 בעלי עניין  

צדדים קשורים 

המוחזקים על ידי 

 התאגיד הבנקאי

  

  
  מחזיקי מניות 

 בעלי שליטה

  אנשי מפתח 

 )2(אחרים )1(ניהוליים

חברות כלולות או 

חברות המוחזקות 

 בשליטה משותפת

  

   - 8-- הכנסות ריבית מאשראי לציבור

  - (9)(1)- הוצאות ריבית על פיקדונות הציבור

  - (1)(1)- סך הכנסות (הוצאות) ריבית, נטו

  1 1-- הכנסות מימון שאינן מריבית

  - (3)(58)- הוצאות תפעוליות ואחרות

  1 (3)(59)- סך הכל

  

  

  

  

 לי עניין  (מהתאגיד הבנקאי ומחברות מוחזקות)ג. תגמול וכל הטבה אחרת לבע

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2014  

    )2(אחרים )1(אנשי מפתח ניהוליים  

  

  סך 

 הטבות

  מספר

  מקבלי 

 הטבות

  סך 

 הטבות

  מספר

  מקבלי 

 הטבות

  

  - - 14 )3(51 בעל עניין המועסק בתאגיד או מטעמו

  - - 13 7 ודירקטור שאינו מועסק בתאגיד או מטעמ

  5 3 - - בעל עניין אחר שאינו מועסק בתאגיד או מטעמו
    
  
 אנשי מפתח ניהוליים בתאגיד הבנקאי או בחברה האם שלו, לרבות דירקטורים ומנהלים כלליים ביחד עם בני משפחה קרובים שלהם.  ) 1(

בהם, מחזיק בהם בשליטה משותפת, יש לו בהם השפעה מהותית או מחזיק  עשרים וחמישה תאגיד שאדם או תאגיד שנכלל באחת הקבוצות של בעלי העניין, שולט   ) 2(
 אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלהם או מכח ההצבעה בהם או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלהם.

שקלים מיליון ) 1 -  2012; 3 -2013( 7; הטבות לאחר סיום העסקה שקלים חדשיםמיליון ) 23 -  2012; 25 - 2013( 34מזה: הטבות עובד לזמן קצר:   ) 3(
  שקלים חדשים.מיליון  ) 10 -  2012; 5 - 2013( 10; תשלום מבוסס מניות: חדשים
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 2013    2012    

 בעלי עניין 

צדדים קשורים 

המוחזקים על ידי 

  בעלי עניין התאגיד הבנקאי

צדדים קשורים 

על ידי המוחזקים 

 התאגיד הבנקאי

 

 מחזיקי מניות 

 בעלי שליטה

 אנשי מפתח 

 )2(אחרים )1(ניהוליים

חברות כלולות או 

חברות המוחזקות 

 בשליטה משותפת

 מחזיקי מניות 

 בעלי שליטה

  אנשי מפתח 

 )2(אחרים )1(ניהוליים

חברות כלולות או 

חברות המוחזקות 

 בשליטה משותפת

 - - 6 - - - 20 1 

 - - (1) - - - (2) - 

 - - 5 - - - 18 1 

 - - - - - - 2 - 

 - (40) (3) - - (41) (3) - 

 - (40) 2 - - (41) 17 1 

  
  
  
  
  

        

2013    2012    

  )2(אחרים )1(אנשי מפתח ניהוליים  )2(אחרים )1(אנשי מפתח ניהוליים

  סך 

 הטבות

  מספר

  מקבלי 

 הטבות

  סך 

 הטבות

  מספר

  מקבלי 

 הטבות

  סך 

 ותהטב

  מספר

  מקבלי 

 הטבות

  סך 

 הטבות

  מספר

  מקבלי 

 הטבות

33)3( 14 --34)3( 14 - - 

7 14 --7 14 - - 

- - 33- - 3 3 
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  הכנסות והוצאות ריבית  -  22ביאור 
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

 

  

  בנק  מאוחד 

 2014 2013 2012 2014 2013 2012 

 )1(א. הכנסות ריבית
 5,814 5,723 4,770 6,146 6,066 5,129 מאשראי לציבור

 7 9 9 7 9 9 מאשראי לממשלה

 153 139 91 159 172 108 נות בבנק ישראל מפיקדו

 16 33 6 56 42 13 מפיקדונות בבנקים

 4 1 1 4 1 1מניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר

 164 144 85 219 152 87 מאיגרות חוב

 6,158 6,049 4,962 6,591 6,442 5,347 סך כל הכנסות הריבית

  ב. הוצאות ריבית
 2,820 2,511 1,674 2,591 2,150 1,393 על פיקדונות הציבור

 5 4 3 5 4 3 על פיקדונות הממשלה

 252 246 145 68 35 18 על פיקדונות מבנקים

 275 282 198 710 786 556 על איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

 3 3 2 3 3 2 מהתחייבויות אחרות

 3,355 3,046 2,022 3,377 2,978 1,972 סך כל הוצאות הריבית

              

 2,803 3,003 2,940 3,214 3,464 3,375 סך הכנסות ריבית, נטו

              

  ג. פירוט ההשפעה נטו של מכשירים נגזרים מגדרים 
 )73( 25 )46( )73( 25 )46( על הכנסות ריבית

 חובד. פירוט הכנסות ריבית על בסיס צבירה מאיגרות 
 - - 10 26 23 33 מוחזקות לפדיון

 147 127 66 174 112 45 זמינות למכירה

 17 17 9 19 17 9 למסחר

 164 144 85 219 152 87 סך הכל כלול בהכנסות ריבית

  

  כולל מרכיב אפקטיבי ביחסי הגידור.  )1(
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  הכנסות מימון שאינן מריבית -  23ביאור 
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)
  

  

  בנק  מאוחד 

 2014 2013 2012 2014 2013 2012 

א. הכנסות (הוצאות) מימון שאינן מריבית בגין 
 פעילויות שאינן למטרות מסחר

 . מפעילות במכשירים נגזרים1
 )2( - 3 )2( - 3 )1(חלק לא אפקטיבי ביחסי גידור

 )2( 1,373 )548( )100( 1,373 )548( )100(ALM נגזרים ת) נטו בגין מכשיריםהכנסות (הוצאו

 )102( )548( 1,376 )102( )548( 1,376 סך הכל מפעילות במכשירים נגזרים

 . מהשקעה באיגרות חוב2
 113 38 110 118 52 110 רווחים ממכירת איגרות חוב זמינות למכירה

 )4( )1( - )5( )1( - ות חוב זמינות למכירה הפסדים ממכירת איגר

 )8( - - )8( - - הפרשה לירידת ערך של  איגרות חוב זמינות למכירה

 101 37 110 105 51 110 סך הכל מהשקעה באיגרות חוב

              

 )30( 551 )1,582( )21( 525 )1,566( . הפרשי שער, נטו3

 במניות . רווחים (הפסדים) מהשקעה4
 5 1 5 5 1 5 רווחים ממכירת מניות זמינות למכירה

 - )3( )2( - )3( )2( הפרשה לירידת ערך של מניות זמינות למכירה

 24 1 8 24 1 8 דיבידנד ממניות זמינות למכירה

 29 )1( 11 29 )1( 11 סך הכל מהשקעה במניות

              

נן מריבית בגין סך הכל הכנסות (הוצאות) מימון שאי

 )2( 39 )85( 11 27 )69( פעילויות שאינן למטרות מסחר

  

  למעט מרכיב אפקטיבי ביחסי הגידור.  )1(

  מכשירים נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, אשר לא יועדו ליחסי גידור.  )2(
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  המשך - הכנסות מימון שאינן מריבית -  23ביאור 
  בדצמבר 31הסתיימה ביום לשנה ש

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)
  

  

  בנק  מאוחד  

  2014 2013 2012 2014 2013 2012 

ב. הכנסות (הוצאות) מימון שאינן מריבית בגין 
 )1(פעילויות למטרות מסחר

 40 )51( 238 40 )51( 238 הכנסות (הוצאות) נטו בגין מכשירים נגזרים אחרים

ים שמומשו מהתאמות לשווי הוגן של איגרות רווח

 32 20 37 32 20 37 חוב למסחר, נטו  

שטרם מומשו מהתאמות לשווי (הפסדים) רווחים 

 12 18 )33( 12 18 )33( הוגן של איגרות חוב למסחר, נטו  

 84 )13( 242 84 )13( 242 )2(סך הכל מפעילויות מסחר

ן מריבית פירוט על הכנסות (הוצאות) מימון שאינ
 בגין פעילויות למטרת מסחר, לפי  חשיפת סיכון

 44 45 25 44 45 25 חשיפת ריבית

 22 )80( 206 22 )80( 206 חשיפת מטבע חוץ

 )3( 13 12 )3( 13 12 חשיפה למניות

 21 9 )1( 21 9 )1( חשיפה לסחורות ואחרים

 84 )13( 242 84 )13( 242 סך הכל

  
  
  שנבעו מפעילות מסחר. כולל הפרשי שער  )1(

  ד. 22באיגרות חוב למסחר ראה ביאור  להכנסות ריבית מהשקעות  )2(
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  עמלות  -  24 ביאור
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  
  
  הבנק  מאוחד  

  2014 2013 2012 2014 2013 2012 

 273 275 274 297 298 298  )1(ניהול חשבון

 117 121 125 129 132 137  רשי המרההפ

 98 105 106 142 150 156  כרטיסי אשראי

 150 143 56 161 148 56  )2(טיפול באשראי

 34 34 43 34 34 43  פעילות סחר חוץ

 169 178 194 215 223 238  פעילות בניירות ערך ובמכשירים נגזרים מסוימים

 75 69 61 77 72 62  הכנסות נטו משירות תיקי אשראי

 32 36 38 40 47 54  עמלות הפצת מוצרים פיננסיים

 - - - 26 24 21  עמלות הפצת ביטוח דירות

 34 27 22 103 91 95  עמלות הפצת ביטוח חיים

 152 167 180 153 168 181  )2(עמלות מעסקי מימון

 21 20 19 42 40 19  תפעול קופות גמל

 25 27 26 33 31 35  עמלות אחרות

 1,180 1,202 1,144 1,452 1,458 1,395  התפעוליות סך כל העמלות

  

  במטבע ישראלי ובמטבע חוץ.  ) 1(

  . לדוחות הכספיים.1.ג.1בנושא מדידת הכנסות ריבית, ראה ביאור  )FAS91 (ASC 310-20לפרטים בדבר יישום תקן אמריקאי   )2(
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  הכנסות אחרות  -  25 ביאור
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  דווחים (במיליוני שקלים חדשים)סכומים מ

  

  

  הבנק  מאוחד  

  2014 2013 2012 2014 2013 2012 

 - - 10 - - 10 רווח הון ממכירת בניינים וציוד

 6 7 7 6 7 7 הכנסות משרותי אבטחה

 - - - 6 11 15 שכר נאמנות

 14 12 16 14 9 12 אחרות

 20 19 33 26 27 44 סך כל ההכנסות האחרות
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  משכורות והוצאות נלוות  -  26ביאור 
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  הבנק  מאוחד  

  2014 2013 2012 2014 2013 2012 

 953 1,017 1,060 1,110 1,183 1,217  משכורות (לרבות מענקים)

 28 6 37 31 8 37  )1(הוצאה הנובעת מעסקאות תשלום מבוסס מניות

 188 183 173 202 211 190  פיצויים, תגמולים, פנסיה, קרן השתלמות וחופשה

 288 326 341 322 366 382  ביטוח לאומי ומס שכר

 15 44 16 22 53 26  הוצאות נלוות אחרות 

  השלמת עתודות בגין הוצאות נלוות, עקב שינויים בשכר 

 2 2 2 14 15 17  בשנת החשבון

 1,474 1,578 1,629 1,701 1,836 1,869  נלוותסך כל המשכורות וההוצאות ה

 35 37 39 49 49 51  בחוץ לארץמזה: משכורות והוצאות נלוות 

  א.16 ביאורראה   )1(
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  הוצאות אחרות  -  27 ביאור
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  
  

  הבנק  מאוחד  

  2014 2013 2012 2014 2013 2012 

 50 52 49 65 68 58 שיווק ופרסום

 32 32 30 43 42 40 תקשורת

 12 9 8 72 60 71 מחשב

 27 33 30 34 40 36 משרדיות

 11 11 10 12 11 10 ביטוח

 64 61 78 74 71 91 שירותים מקצועיים

 7 7 7 9 10 9 שכר חברי דירקטוריון 

 5 4 6 8 7 9 הדרכה והשתלמויות

 23 28 32 23 28 32 עמלות

 41 37 40 42 38 40 רכב ונסיעות

 46 52 48 51 63 62 שונות 

 318 326 338 433 438 458 סך כל ההוצאות האחרות
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  חהפרשה למיסים על הרוו -  28 ביאור
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  הרכב  א.

  הבנק  מאוחד  

  2014 2013 2012 2014 2013 2012 

        -מיסים שוטפים 

 486 552 550 566 636 624  בגין שנת החשבון

 25 21 4 26 12 4  בגין שנים קודמות

 511 573 554 592 648 628  סך כל המיסים השוטפים

        

        -שינויים במיסים נדחים 

 5 )57( 49 7 )62( 46  בגין שנת החשבון

 - )1( )1( - 6 )1(  בגין שנים קודמות

 5 )58( 48 7 )56( 45  סך כל המיסים הנדחים

 516 515 602 599 592 673  סך כל ההפרשה למיסים על הכנסה

 16 19 23 18 20 24 הפרשה למיסים בחוץ לארץ -מזה 

  
 תאגיד בנקאי בישראל עלהתאמה בין סכום המס התיאורטי, שהיה חל אילו הרווח היה מתחייב במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, החל   ב.

  לבין ההפרשה למיסים על הרווח, כפי שנזקפה בדוח רווח והפסד:

  הבנק  מאוחד  

  2014 2013 2012 2014 2013 2012 

 35.53% 36.21% 37.71% 35.53% 36.21% 37.71%  שיעור המס הסטטוטורי החל על בנק בישראל

 519 534 581 613 622 672  סכום המס על בסיס שיעור המס הסטטוטורי

        מס (חסכון מס) בגין:

 )6( )8( )7( )16( )21( )18(  )1( הכנסות חברות בנות בארץ

 - - - )2( 7 )7(  הכנסות חברות בנות בחו"ל

 4 4 4 4 4 4  הפרשה מיוחדת ונוספת לחובות מסופקים

 - - )2( )2( - )2(  הכנסות פטורות 

 )1( )1( - )1( )1( -  הפרשי תיאום פחת, הפחתות ורווח הון

 8 6 9 9 7 8  הוצאות אחרות לא מוכרות

 )14( )4( 15 )14( )4( 15  הפרשי עיתוי והפסדים שלא נרשמו בגינם מיסים נדחים 

 25 20 2 26 18 1  מיסים בגין שנים קודמות

 )11( )36( - )12( )38( -  שינוי יתרת מיסים נדחים עקב שינוי בשיעור המס 

 )8( - - )6( )2( -  ים אחרים, נטוהפרשי תיאום נכסים כספיים והפרש

 516 515 602 599 592 673  סך כל ההפרשה למיסים על הכנסה

  
  תאגידי עזר.בהכנסות  -בבנק   )1(
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   המשך - הפרשה למיסים על הרווח  -  28ביאור 
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  
  

ביוני  2, זאת החל מתאריך 18%- ל 17%- את שיעור מס ערך מוסף בגין עסקה ויבוא טובין מלר האוצר על צו להעחתם ש 2013במאי  28ביום   ג.

2013.  

, אשר מעדכן את 2013- התשע"ג )ומוסדות כספיים), (תיקון פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכרי"ם 2013ביוני  2ביום   

. כמו כן, שיעור מס השכר, אשר חל על מוסדות 2013ביוני  2החל מיום  18%דות כספיים, כך שיעמוד על שיעור מס שכר ומס רווח החל על מוס

  ואילך. 2013לגבי השכר המשתלם בעד עבודה מחודש יוני  18%- ל 17%- כספיים, עלה מ

ללת, בין היתר, העלאת (חוק התקציב) אשר כו 2013-2014אושרה במליאת הכנסת התוכנית הכלכלית לשנים  2013 ביולי 30ביום   

  .2014לינואר  1החל מיום  26.5%-ל 25%-שיעור מס חברות מ

  בעקבות התיקונים האמורים, שונו שיעורי המס הסטטוטורי החלים על תאגידים בנקאיים, והם יעמדו על השיעורים כדלקמן:  

  שיעור המס הסטטוטורי    שנת המס  

  2013    36.21%  

  37.71%    ואילך 2014  
    

  

 2014. בחודש דצמבר 2010. לבנק יהב שומות סופיות עד וכולל שנת 2010לבנק שומות סופיות או שנחשבות ככאלה עד וכולל שנת המס   .ד

ים חדשים כולל למיליוני שק 10- סכום השומות מגיע לכ. 2009-2010הוציא פקיד השומה שומות ניכויים בנושא חבות במס שכר בגין השנים 

 .2010והשגה לשנת  2009הוצאה שומה בצו. הבנק חולק על השומות ולפיכך הגיש ערעור לשנת  2009 לשנתריבית והצמדה. 
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  המשך  - הפרשה למיסים על הרווח  -  28ביאור 
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  
  

  יתרות מיסים נדחים לקבל ועתודה למיסים נדחים  .ה

  הבנק  מאוחד  

  בדצמבר 31  בדצמבר 31  

 %-שיעור מס ממוצע ב  יתרות %-שיעור מס ממוצע ב  יתרות  

  2014  2013  2014  2013  2014  2013  2014  2013  

                מיסים נדחים בגין:

 37.7 37.7 428 432 37.7 37.7 449 457  )1(הפרשה להפסדי אשראי

 37.7 37.7 80 59 37.7 37.7 93 73  )1(הפרשה לחופשה, מענקי יובל וזכויות עובדים

 37.7 37.7 244 237 37.7 37.7 256 248  )1(עודף עתודה לזכויות עובדים בעת פרישה, נטו

 37.7 37.7 - - 37.7 37.7 - -  )3)(1(ניירות ערך אחרים

 37.7 37.7 )28( )33( 37.7 37.7 )27( )32(  )2(התאמת נכסים לא כספיים בני פחת

 37.7 37.7 50 21 37.7 37.7 50 21  )4()2)(1(מפריטים כספיים -אחר

 37.7 37.7 )3( )3( 37.7 37.7 )1( )2(  )2)(1(מפריטים לא כספיים, נטו -אחר

 37.7 37.7 771 713 37.7 37.7 820 765  סך כל המיסים הנדחים

          

          -מיסים נדחים שנכללו 

  נדחים לקבל במסגרת סעיף  במיסים  ) 1(

 37.7 37.7 807 767 37.7 37.7 856 819  "נכסים אחרים"

  למיסים נדחים במסגרת סעיף  כעתודה)   2(

 37.7 37.7 )36( )54( 37.7 37.7 )36( )54(  "התחייבויות אחרות"

 37.7 37.7 771 713 37.7 37.7 820 765  מיסים נדחים, נטו

 רווח בסך שלם מהתאמת ניירות ערך זמינים למכירה לשווי הוגן (שנה קודמת מיליוני שקלים חדשים הנובעי 3בגין הפסד בסך של שינויים בסעיף זה   ) 3(

 מיליוני שקלים חדשים) נזקפו לסעיף נפרד בהון העצמי. 10

ף מיליוני שקלים חדשים) נזקפו לסעי 1 -מיליוני שקלים חדשים הנובעים מרווחים נטו מגידור תזרים מזומנים  (שנה קודמת 8שינויים בסעיף זה בסך   ) 4(

  נפרד בהון העצמי.
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  רווח למניה רגילה -  29ביאור 
  
  

  מאוחד  

  בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש  

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)  

  2014 2013 2012 

       הרווח הנקי בחישוב הרווח למניה:

     רווח בסיסי

 1,076 1,078 1,083  סך הכל רווח נקי המיוחס לבעלי המניות הרגילות של התאגיד הבנקאי

     

     רווח מדולל

 1,076 1,078 1,083  סך הכל רווח נקי המיוחס לבעלי המניות הרגילות של התאגיד הבנקאי

       

       :הרווח למניה

       רווח בסיסי

 4.704.724.77  סך הכל רווח נקי המיוחס לבעלי המניות הרגילות של התאגיד הבנקאי

     

     רווח מדולל

 4.684.694.74  הכל רווח נקי המיוחס לבעלי המניות הרגילות של התאגיד הבנקאי סך

    

     )2()1( ממוצע משוקלל של מספר המניות

 225,483,132 228,260,414 230,281,306  ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות ששימש בחישוב הרווח הבסיסי

 226,997,469 229,842,592 231,613,393  ימש בחישוב הרווח המדוללממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות שש

  
  ד. 13ישה עצמית. לפרטים, ראה ביאור מניות שנרכשו על ידי הבנק ברכ 2,500,000 ללא  ) 1(
בוסס מניות. תשלום מנובעת מעסקאות בחישוב הרווח המדולל למניה כולל את כמות האופציות הלל של מספר המניות הרגילות ששימש הממוצע המשוק  ) 2(

  א.16לפרטים ראה ביאור 
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  מגזרי הפעילות של קבוצת הבנק

הבנק מנהל את פעילותו בשישה מגזרי פעילות עיקריים, הנבדלים ביניהם במאפייני הלקוחות וסוגי השירותים הבנקאיים הנדרשים להם 

האחראית לטיפול בכל אחד מהמגזרים. הגדרת מגזרי הפעילות מבוססת על המבנה הארגוני של הבנק, כמפורט להלן.  וביחידה הארגונית

הפעילות בששת מגזרי הפעילות כוללת את כל תחומי הפעילות הבנקאית, לרבות מתן שירותים פיננסיים בסיסיים (הלוואות ופיקדונות), 

במכשירים נגזרים וכן שירותים בנקאיים ייחודיים המיועדים לענות על צרכים בתחומי פעילות  פעילות בניירות ערך עבור לקוחות, פעילות

מוגדרים. הפעילות במגזרים השונים מתבצעת באמצעות סניפי הבנק, חדר העסקאות, המוקדים העסקיים, יחידות המטה בבנק והחברות 

  הבנות בארץ ובחוץ לארץ.

  

  מגזרי הפעילות של הבנק הם:

באחריות החטיבה הקמעונאית. המגזר כולל את הלקוחות הפרטיים הקטנים ואת תחום המשכנתאות. במסגרת החטיבה  - י הביתמגזר משק

  ניתנים ללקוחות המגזר שרותי בנקאות ומוצרים פיננסיים מתאימים, לרבות בתחום המשכנתאות. 

מיליוני  6- יים קטנים, המתאפיינים בהיקף חבות נמוך מבאחריות החטיבה הקמעונאית, המטפלת גם בלקוחות עסק -מגזר עסקים קטנים 

מיליוני שקלים חדשים. ללקוחות המגזר  10-מיליוני שקלים חדשים וביתרת נכסים נזילים נמוכה מ 30-שקלים חדשים, במחזור מכירות נמוך מ

  ניתנים שרותי בנקאות ומוצרים פיננסיים, לרבות שרותי בנקאות מסחרית בהתאם לצורכיהם. 

הפרטית נמצא באחריות סקטור פעילות בינלאומית ובנקאות פרטית בחטיבה הפיננסית. על לקוחות  בבנקאותהטיפול  - קאות פרטיתבנ

סקטור בנקאות פרטית נמנים בעיקר לקוחות פרטיים שלהם היקפי נכסים נזילים (בעיקר פיקדונות לטווחים קצרים והשקעות בניירות ערך) 

שקלים חדשים. ללקוחות מגזר זה, המתאפיינים בעושר פיננסי גבוה, מציע הבנק נגישות לשירותים ומוצרים  מיליוןבסכומים העולים על 

  ייחודיים בתחומי הפעילות בשוק ההון, הייעוץ וניהול ההשקעות.

של חבות, מתבצע בחטיבה לבנקאות  ) ובהיקף בינוניMiddle Marketהמגזר, חברות פרטיות וציבוריות בגודל בינוני ( בלקוחותהטיפול  - בנקאות מסחרית 

י עסקית, בעיקר בסקטור עסקים, הפועל באמצעות שישה מוקדים עסקיים הפרוסים ברחבי הארץ. לקוחות עסקיים משויכים לסקטור עסקים בעיקר על פ

 10לים חדשים, או יתרת נכסים נזילים בין מיליוני שק 120לבין  30מיליוני שקלים חדשים, מחזור מכירות בין  25- ל 6תבחינים הכוללים היקף חבות שבין 

מיליוני שקלים חדשים. לקוחות המגזר הפועלים בענף הנדל"ן, מקבלים שירות מסקטור בניה ונדל"ן שבחטיבה העסקית, המתמחה במתן שירותים  40לבין 

  ייחודיים לענף זה. 

הבנקאות העסקית, בו מתרכז הטיפול בלקוחות העסקיים גדולים שבחטיבה העסקית, אחראי על מגזר  תאגידיםסקטור   - בנקאות עסקית

מיליוני שקלים  25-הגדולים ביותר. התבחינים שעל פיהם מתקבלת החלטה לשיוך לקוח לסקטור תאגידים כוללים היקף חבות הגבוה מ

וני שקלים חדשים. מגזר זה מילי 40-מיליוני שקלים חדשים, או יתרת נכסים נזילים בהיקף של למעלה מ 120חדשים, מחזור מכירות מעל 

מספק את מכלול השירותים הבנקאיים והפיננסיים לחברות מהגדולות במשק, במגוון ענפי המשק, ובהיקפי חבות גבוהים באופן יחסי. לקוחות 

  זה.המגזר הפועלים בענף הנדל"ן, מקבלים שירות מסקטור בניה ונדל"ן שבחטיבה העסקית, המתמחה במתן שירותים ייחודיים לענף 

כוללת, בין היתר, את ניהול הנכסים וההתחייבויות והחשיפות לסיכוני שוק, ניהול תיק הנוסטרו, ניהול  זההפעילות במגזר  - ניהול פיננסי

ופעילות חדר העסקאות בשוקי הכספים וההון. המגזר באחריות החטיבה הפיננסית, למעט השקעות בתאגידים ריאליים אשר  הנזילות

  העסקית.באחריות החטיבה 
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  המוצרים העיקריים המוצעים במסגרת מגזרי הפעילות השונים של הבנק הם:

מכלול השירותים הבנקאיים המוצעים ללקוחות פרטיים ולתאגידים, לרבות ניהול חשבונות עו"ש וחח"ד, העמדת  - בנקאות ופיננסים  -

ערבויות לסוגיהם, קבלת פיקדונות, פעילות סחר חוץ (יבוא, יצוא, אשראי דוקומנטרי וכדומה), פעילות במכשירים נגזרים, לרבות אשראי ו

  מסחר במטבעות ובריבית ועוד.

הול קופות פעילות בניירות ערך עבור לקוחות בבורסות בארץ ובעולם, שירותי תפעול לקופות גמל והפצה של קרנות נאמנות (ני - שוק ההון  -

  גמל וקרנות נאמנות עד למכירתן), המשמשות אפיקי השקעה ללקוחות הבנק.

מכלול המוצרים הפיננסיים והשירותים הבנקאיים הניתנים בקשר עם כרטיסי האשראי המונפקים ללקוחות הבנק על ידי  - כרטיסי אשראי  -

  חברות כרטיסי האשראי בארץ .

  במשכון דירת מגורים, הן מכספי הבנק והן במסגרת תכניות הסיוע הממשלתיות. הלוואות לדיור המובטחות - משכנתאות  -

פעילות בנקאית מול חברות בתחום הנדל"ן, וכן שירותים בנקאיים ייחודיים בתחום הנדל"ן, לרבות מימון הקמת פרויקטים  - יה ונדל"ןיבנ  -

  של נדל"ן בשיטת הליווי הסגור. 

  

  העקרונות על פיהן מיוחסות היתרות, ההכנסות וההוצאות ללקוחות במערכת הם כדלקמן:

הכנסות ריבית מאשראי והוצאות ריבית על פיקדונות מיוחסות ישירות ללקוח. בגין אשראי מיוחסת ללקוחות הוצאה בגובה עלות המקורות,   - 

מגזרי למגזר  -מיוחסת ללקוחות הכנסה בגובה עלות המקורות, כנגד חיוב ביןמגזרי למגזר הניהול הפיננסי. בגין פיקדונות  -כנגד זיכוי בין

כל  אחד מהמגזרים מזוכה בגין ההון המיוחס לפעילותו, כנגד חיוב מגזר הניהול הפיננסי. צריכת ההון נמדדת על פי  הניהול הפיננסי.

  .ההיקף הממוצע נכסי הסיכון המנוהלים במגזר

יוחסת ללקוח רווחיות בגובה המרווח המגולם במחיר המכשיר הנגזר המצוטט ללקוח. רווחים הנובעים משינויים בפעילות במכשירים נגזרים מ  - 

  בשווי ההוגן של הנגזרים מיוחסים לניהול הפיננסי.

  רווחים והפסדים מהשקעות הבנק בניירות ערך ומפוזיציות אסטרטגיות מיוחסים לניהול הפיננסי.  - 

  ישירות ללקוחות שבגינם היא בוצעה.י מיוחסות ההוצאות בגין הפסדי אשרא  - 

  הכנסות מעמלות והכנסות אחרות משויכות ספציפית ללקוחות.  - 

  .הסניףלקוחות , אחזקת מבנים והוצאות אחרות המשויכות ספציפית לסניפים, מועמסות על הוצאות שכר  - 

מועמסות על הלקוחות בהתאם ייחסות ספציפית לסניפים, שאינן מתהוצאות האחזקה וההוצאות האחרות הוצאות השכר של עובדי המטה,   - 

  לבסיסי העמסה מתאימים.

מגזריות, בהתאם - הוצאות המיוחסות ישירות לסניפי הבנק, לרבות משכורות ונלוות, שכר דירה ואחזקה, יוחסו למגזרים השונים כהוצאות בין  - 

  לשיוך המגזרי של הלקוחות המטופלים באותם סניפים.

ים על הרווח מפעולות רגילות יוחסה באופן יחסי ללקוחות לפי שעור המס האפקטיבי, ובהתחשב בהשפעות מס המתייחסות ההפרשה למיס  - 

 למגזרים מסוימים ולא לכלל פעילות הבנק.

 התשואה להון מחושבת כיחס שבין הרווח הנקי לבין ההון העצמי המיוחס. ההון העצמי מיוחס על בסיס נכסי הסיכון הממוצעים של  - 

  .הלקוחות

  יתרות מאזניות ויתרות נכסים בניהול שויכו ספציפית ללקוחות.  - 

  הרכוש הקבוע מיוחס בהתאם למפתחות העמסה מתאימים.  - 

וצגים על מנת לנתח את תוצאות פעילות הבנק על פי חיתוכים רלוונטיים, שויכו הלקוחות ליחידות הארגוניות האחראיות על הטיפול בהם. הנתונים המ

י מגזרי פעילות מבוססים על המבנה הארגוני של הבנק, על שיוך הלקוחות ליחידות השונות ומכאן למגזרי הפעילות, ועל ייחוס התוצאות להלן לפ

  .מדידת הרווחיותוהיתרות ללקוחות ולמגזרים במערכת 
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  2014בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  
  

 ב. מידע על מגזרי פעילות

  
  משקי
 בית

בנקאות
 פרטית

  עסקים
 קטנים

  בנקאות
 מסחרית

  בנקאות
 עסקית

  ניהול
 פיננסי 

  סך הכל
 מאוחד

 הכנסות ריבית נטו:
 3,375 )772( 509 173 495 1 2,969 מחיצוניים  
 - 769 235 )12( 22 62 )1,076( בינמגזרי  

 3,375 )3( 744 161 517 63 1,893 סך הכל הכנסות ריבית נטו

 173 140 25 1 - 1 6 הכנסות מימון שאינן מריבית
 1,439 139 241 45 233 62 719 עמלות והכנסות אחרות

 4,987 276 1,010 207 750 126 2,618 סך הכנסות

 173 )9( )3( )10( 98 3 94 הוצאות בגין הפסדי אשראי
 הוצאות תפעוליות ואחרות

 3,032 327 219 55 527 80 1,824 מחיצוניים  
 - 17 89 59 )54( 4 )115( בינמגזרי  

 3,032 344 308 114 473 84 1,709 סך הכל הוצאות תפעוליות אחרות

 1,782 )59( 705 103 179 39 815 רווח לפני מיסים 
 673 )23( 266 38 68 15 309 הפרשה למיסים על הרווח 

 1,109 )36( 439 65 111 24 506 רווח לאחר מיסים 

חלק ברווחים, נטו, של חברות כלולות, לאחר 
 השפעת המס

- - - - - 5 5 

 רווח נקי:
 1,114 )31( 439 65 111 24 506לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 )31( - - - - - )31( ההמיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליט

 1,083 )31( 439 65 111 24 475 המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי

תשואה להון (אחוז רווח נקי המיוחס לבעלי 
 10.4% - 12.8% 15.4% 21.5% 31.8% 8.4% מניות התאגיד הבנקאי מההון הממוצע)

 187,818 39,959 25,666 4,396 8,287 2,143 107,367 יתרה ממוצעת של נכסים
 52 52 - - - - - מזה: השקעות בחברות כלולות
 178,016 43,320 45,962 4,110 10,645 8,584 65,395 יתרה ממוצעת של התחייבויות
 120,051 5,245 38,162 4,700 5,734 840 65,370 )1(יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של נכסי קופות גמל וקרנות 
 נאמנות

- - - - - 87,171 87,171 

 204,869 77,576 69,765 4,099 9,203 6,281 37,945 )2(יתרה ממוצעת של ניירות ערך
 144,410 - 23,470 4,365 8,266 955 107,354 יתרה ממוצעת של אשראי לציבור

 146,872 16,241 45,861 4,046 10,233 7,973 62,518 יתרה ממוצעת של פיקדונות הציבור
 147,569 - 21,217 4,240 9,018 1,051 112,043 נטו (יתרת סוף) אשראי לציבור,

 152,379 14,857 47,117 4,546 11,068 9,090 65,701 פיקדונות הציבור (יתרת סוף)
 11,349 - 631 293 167 6 10,252 )3(יתרה ממוצעת של נכסים אחרים בניהול

        
  
  ).201חושבו לצורך הלימות ההון (הוראות ניהול בנקאי תקין כפי ש  -נכסים משוקללים בסיכון   )1(
ק להן יתרה ממוצעת של תיקי ניירות ערך במשמרת הבנק המוחזקים על ידי לקוחות, כולל יתרות ניירות ערך של קופות גמל וקרנות נאמנות שהבנק מספ  )2(

רת ניירות הערך של קרנות הנאמנות כאמור, גם את שווי יחידות ההשתתפות שירותי תפעול. יצויין כי יתרת פעילות הלקוחות המוצגת כוללת בנוסף לית
  באותן קרנות המוחזקות על ידי לקוחות הבנק.

 לרבות:   )3(
  ת.ויתרות אשראי המגובות בפיקדונות שהחזרתם למפקיד מותנית בגביית יתרת האשראי. בגין יתרות אלה מקבל הבנק הכנסה ממרווח או מעמל -  
 רות בניהול הבנק.הלוואות אח -  
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  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  
  

  ג. מידע על הרווח מהכנסות ריבית, לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי

  

  משקי

 בית

בנקאות

 פרטית

  עסקים

 קטנים

  בנקאות

 חריתמס

  בנקאות

 עסקית

  ניהול

 פיננסי 

  סך הכל

 מאוחד

 2,753 - 615 145 443 24 1,526 מרווח מפעילות מתן אשראי

 507 - 95 13 47 39 313 מרווח מפעילות קבלת פיקדונות

 115 )3( 34 3 27 - 54 אחר

 3,375 )3( 744 161 517 63 1,893 סך הכל הכנסות ריבית נטו

  
  

  )1(גרפייםד. מידע על אזורים גאו

  

  הכנסות לשנה שהסתיימה

 )2(2014בדצמבר  31ביום

  רווח נקי לשנה שהסתיימה 

 2014בדצמבר  31ביום

  סך הנכסים 

  2014בדצמבר  31ליום 

 191,382 1,049 4,859 ישראל

 7,182 34 128 מחוץ לישראל

 198,564 1,083 4,987 סך הכל מאוחד

  
 גרפיים יוחסו על בסיס מיקום משרדי הקבוצה.ההכנסות והנכסים לפי אזורים גאו  ) 1(
  כולל רווח מפעילות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי והכנסות תפעוליות אחרות.  ) 2(
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  המשך -מאוחד -מגזרי פעילות ואזורים גיאוגרפיים  -  30ביאור 
  2013בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  
  

  )1(ב. מידע על מגזרי פעילות

  
  משקי

 בית

בנקאות

 פרטית

  עסקים

 קטנים

  בנקאות

 מסחרית

  בנקאות

 עסקית

  ניהול

 פיננסי 

  סך הכל

 מאוחד

 הכנסות ריבית נטו:
 3,464 )1,263( 419 190 444 )15( 3,689 מחיצוניים  
 - 1,451 299 )24( 22 77 )1,825( בינמגזרי  

 3,464 188 718 166 466 62 1,864 ת נטוסך הכל הכנסות ריבי

 14 )28( 32 1 - 2 7 הכנסות מימון שאינן מריבית
 1,485 134 219 59 248 54 771 עמלות והכנסות אחרות

 4,963 294 969 226 714 118 2,642 סך הכנסות

 288 )1( )17( )5( 72 - 239 הוצאות בגין הפסדי אשראי
 הוצאות תפעוליות ואחרות

 2,957 299 211 68 501 76 1,802 מחיצוניים  
 - 12 79 64 )52( 14 )117( בינמגזרי  

 2,957 311 290 132 449 90 1,685 סך הכל הוצאות תפעוליות אחרות

 1,718 )16( 696 99 193 28 718 רווח לפני מיסים 
 592 )6( 240 34 67 10 247 הפרשה למיסים על הרווח 

 1,126 )10( 456 65 126 18 471 רווח לאחר מיסים 

חלק ברווחים, נטו, של חברות כלולות, לאחר 
 השפעת המס

- - - - - )4( )4( 

 רווח נקי:
 1,122 )14( 456 65 126 18 471לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 )44( - - - - - )44( המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 1,078 )14( 456 65 126 18 427 בעלי מניות התאגיד הבנקאיהמיוחס ל

תשואה להון (אחוז רווח נקי המיוחס לבעלי 
 11.5% - 14.1% 14.4% 26.1% 19.8% 9.0% מניות התאגיד הבנקאי מההון הממוצע)

 168,759 30,665 25,426 4,689 7,511 1,814 98,654 יתרה ממוצעת של נכסים
 60 60 - - - - - ולותמזה: השקעות בחברות כל

 158,952 38,490 38,412 3,505 8,862 7,002 62,681 יתרה ממוצעת של התחייבויות
 110,305 5,366 36,110 5,028 5,363 1,007 57,431 )2(יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של נכסי קופות גמל וקרנות 
 נאמנות

- - - - - 82,642 82,642 

 173,964 61,525 62,203 3,806 6,420 8,604 31,406)3(ניירות ערךיתרה ממוצעת של 
 134,655 - 23,735 4,653 7,403 1,217 97,647 יתרה ממוצעת של אשראי לציבור

 133,491 17,010 38,285 3,485 8,767 6,444 59,500 יתרה ממוצעת של פיקדונות הציבור
 138,565 - 22,157 4,517 7,667 956 103,268 אשראי לציבור, נטו (יתרת סוף)

 פיקדונות הציבור (יתרת סוף)
60,793 7,027 9,517 3,408 43,467 17,032 141,244 

 11,579 - 230 284 198 6 10,861 )4(יתרה ממוצעת של נכסים אחרים בניהול
        

  
 סווג מחדש.  )1(
  ).201ההון (הוראות ניהול בנקאי תקין כפי שחושבו לצורך הלימות   -נכסים משוקללים בסיכון   )2(
ק להן יתרה ממוצעת של תיקי ניירות ערך במשמרת הבנק המוחזקים על ידי לקוחות, כולל יתרות ניירות ערך של קופות גמל וקרנות נאמנות שהבנק מספ  )3(

רנות הנאמנות כאמור, גם את שווי יחידות ההשתתפות שירותי תפעול. יצויין כי יתרת פעילות הלקוחות המוצגת כוללת בנוסף ליתרת ניירות הערך של ק
  באותן קרנות המוחזקות על ידי לקוחות הבנק.

 לרבות:   )4(
  ת.ויתרות אשראי המגובות בפיקדונות שהחזרתם למפקיד מותנית בגביית יתרת האשראי. בגין יתרות אלה מקבל הבנק הכנסה ממרווח או מעמל -  
 הלוואות אחרות בניהול הבנק. -  
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  המשך -מאוחד  -מגזרי פעילות ואזורים גיאוגרפיים  -  30אור בי
  2013בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  
  

  ג. מידע על הרווח מהכנסות ריבית, לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי

  

  משקי

 בית

בנקאות

 פרטית

  עסקים

 קטנים

  בנקאות

 מסחרית

  בנקאות

 עסקית

  הולני

 פיננסי 

  סך הכל

 מאוחד

 2,472 - 582 143 377 30 1,340 מרווח מפעילות מתן אשראי

 660 - 96 16 63 30 455 מרווח מפעילות קבלת פיקדונות

 332 188 40 7 26 2 69 אחר

 3,464 188 718 166 466 62 1,864 סך הכל הכנסות ריבית נטו

  
  

  )1(ד. מידע על אזורים גאוגרפיים

  
  נה שהסתיימה הכנסות לש

 )2(2013בדצמבר  31ביום

  רווח נקי לשנה שהסתיימה 

 2013בדצמבר  31ביום

  סך הנכסים 

  2013בדצמבר  31ליום 

 172,820 1,047 4,843 ישראל

 6,793 31 120 מחוץ לישראל

 179,613 1,078 4,963 סך הכל מאוחד

  
  

 ס מיקום משרדי הקבוצה.ההכנסות והנכסים לפי אזורים גאוגרפיים יוחסו על בסי  ) 1(
  כולל רווח מפעילות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי והכנסות תפעוליות אחרות.  ) 2(
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  המשך -מאוחד -מגזרי פעילות ואזורים גיאוגרפיים  -  30ביאור 
  2012בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  
  

  עילותב. מידע על מגזרי פ

  
  משקי
 בית

בנקאות
 פרטית

  עסקים
 קטנים

  בנקאות
 מסחרית

  בנקאות
 עסקית

  ניהול
 פיננסי 

  סך הכל
 מאוחד

            הכנסות ריבית נטו:
 3,214 )893( 331 198 316 )12( 3,274  מחיצוניים 
 - 977 300 )27( 133 83 )1,466( בינמגזרי 

 3,214 84 631 171 449 71 1,808 סך הכל הכנסות ריבית נטו

 95 22 63 1 1 1 7 הכנסות מימון שאינן מריבית
 1,478 131 216 60 238 55 778 עמלות והכנסות אחרות

 4,787 237 910 232 688 127 2,593 סך הכנסות

 276 1 167 8 36 )1( 65 הוצאות בגין הפסדי אשראי
        הוצאות תפעוליות ואחרות

 2,786 249 217 66 459 78 1,717 מחיצוניים 
 - 13 86 68 )53( 5 )119( בינמגזרי 

 2,786 262 303 134 406 83 1,598 סך הכל הוצאות תפעוליות אחרות

 1,725 )26( 440 90 246 45 930 רווח לפני מיסים 
 599 )9( 152 31 86 16 323 הפרשה למיסים על הרווח 

 1,126 )17( 288 59 160 29 607 רווח לאחר מיסים 

  ברווחים, נטו, של חברות כלולות,  חלק
 - - - - - - -  לאחר השפעת המס

        רווח נקי:
 1,126 )17( 288 59 160 29 607 לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 )50( - - - - - )50(  המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 1,076 )17( 288 59 160 29 557  המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי

תשואה להון (אחוז רווח נקי המיוחס לבעלי
 13.1% - 9.9% 14.3% 38.8% 30.4% 14.2% מניות התאגיד הבנקאי מההון הממוצע)

 155,043 24,810 26,919 4,704 7,179 2,274 89,157 יתרה ממוצעת של נכסים
 60 60 - - - - -  מזה: השקעות בחברות כלולות

 144,742 35,811 31,702 3,545 8,280 6,958 58,446 התחייבויות יתרה ממוצעת של
 105,085 5,476 36,323 5,172 5,160 1,191 51,763 )1(יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

  יתרה ממוצעת של נכסי קופות גמל
 73,821 73,821 - - - - - וקרנות נאמנות

 146,129 42,271 59,957 3,633 5,606 7,767 26,895 )3(יתרה ממוצעת של ניירות ערך
 128,651 - 22,921 4,679 6,860 1,178 93,013 אשראי לציבור, נטו (יתרת סוף)

 128,081 16,908 33,934 3,358 8,159 7,077 58,645 פיקדונות הציבור (יתרת סוף)
 12,014 - 253 212 177 2 11,370 )4()2(יתרה ממוצעת של נכסים אחרים בניהול

            
  
  ).201כפי שחושבו לצורך הלימות ההון (הוראות ניהול בנקאי תקין   -נכסים משוקללים בסיכון   )1(
  סווג מחדש.  )2(
ק להן יתרה ממוצעת של תיקי ניירות ערך במשמרת הבנק המוחזקים על ידי לקוחות, כולל יתרות ניירות ערך של קופות גמל וקרנות נאמנות שהבנק מספ  )3(

ין כי יתרת פעילות הלקוחות המוצגת כוללת בנוסף ליתרת ניירות הערך של קרנות הנאמנות כאמור, גם את שווי יחידות ההשתתפות שירותי תפעול. יצוי
  באותן קרנות המוחזקות על ידי לקוחות הבנק.

 לרבות:   )4(
  ת.ומקבל הבנק הכנסה ממרווח או מעמל יתרות אשראי המגובות בפיקדונות שהחזרתם למפקיד מותנית בגביית יתרת האשראי. בגין יתרות אלה -  
 הלוואות אחרות בניהול הבנק. -  
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  המשך -מאוחד  -מגזרי פעילות ואזורים גיאוגרפיים  -  30ביאור 
  2012בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

  סכומים מדווחים (במיליוני שקלים חדשים)

  
  

  איג. מידע על הרווח מהכנסות ריבית, לפני הוצאות בגין הפסדי אשר

  

  משקי

 בית

בנקאות

 פרטית

  עסקים

 קטנים

  בנקאות

 מסחרית

  בנקאות

 עסקית

  ניהול

 פיננסי 

  סך הכל

 מאוחד

 2,309 )1(- 552 144 344 28 )1(1,241 מרווח מפעילות מתן אשראי

 746 - 70 24 80 42 530 מרווח מפעילות קבלת פיקדונות

 159 84 9 3 25 1 37 אחר

 3,214 84 631 171 449 71 1,808 סך הכל הכנסות ריבית נטו

  
 סווג מחדש.  ) 1(

  
  

  )1(ד. מידע על אזורים גאוגרפיים

  

  הכנסות לשנה שהסתיימה

 )2(2012בדצמבר  31ביום

  רווח נקי לשנה שהסתיימה 

 2012בדצמבר  31ביום

  סך הנכסים 

  2012בדצמבר  31ליום 

 155,010 1,054 4,672 ישראל

 7,232 22 115 מחוץ לישראל

 162,242 1,076 4,787 הכל מאוחד סך

  

 ההכנסות והנכסים לפי אזורים גאוגרפיים יוחסו על בסיס מיקום משרדי הקבוצה.  ) 1(
  כולל רווח מפעילות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי והכנסות תפעוליות אחרות.  ) 2(
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  רווח כולל אחר מצטבר -  31ביאור 
  
  

  צטבר, לאחר השפעת מסא. שינויים ברווח הכולל האחר המ

  
  רווח (הפסד) כולל אחר לפני ייחוס

רווח כולל אחר   לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

המיוחס לבעלי 

  זכויות שאינן 

  מקנות שליטה

רווח כולל אחר 

המיוחס לבעלי 

מניות התאגיד 

    הבנקאי

התאמות בגין הצגת

ניירות ערך זמינים

 למכירה לפי שווי הוגן

התאמות

  מתרגום

רווחים נטו מגידור 

 סך הכל תזרים מזומנים

              

 )30( - )30( 18 - )48( 2012בינואר  1יתרה ליום 

 30 3 33 )15( - 48 שינוי נטו במהלך התקופה

 - 3 3 3 - - 2012 בדצמבר 31יתרה ליום 

       

 11 )2( 9 - )3( 12 שינוי נטו במהלך התקופה

 11 1 12 3 )3( 12 2013 בדצמבר 31יתרה ליום 

       

 13 )1( 12 15 4 )7( שינוי נטו במהלך התקופה

 24 - 24 18 1 5 2014בדצמבר  31יתרה ליום 
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  המשך -רווח כולל אחר מצטבר  -  31ביאור 
  
  

  ב. השינויים במרכיבי הרווח הכולל האחר המצטבר לפני השפעת מס ואחרי השפעת מס

    בדצמבר 31ביום  שהסתיימהלשנה   

  2014        

   לאחר מס השפעת מס לפני מס  

  לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה:הרווח הכולל האחר  השינויים במרכיב

  התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן

   62 )38( 100 רווחים (הפסדים) נטו שטרם מומשו מההתאמות לשווי הוגן

   )69( 41 )110( )1(זמינים למכירה שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד ניירות ערך בגיןים (רווחים) הפסד

   )7( 3 )10( שינוי נטו במהלך התקופה

  דוחות כספיים התאמות מתרגום

   4 )2( 6 התאמות מתרגום דוחות כספיים

   4 )2( 6 שינוי נטו במהלך התקופה

  גידור תזרימי מזומנים

   20 )10( 30 ים) נטו בגין גידורי תזרים מזומניםרווחים (הפסד

   )5( 2 )7( )2((רווחים) הפסדים נטו שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד

   15 )8( 23 שינוי נטו במהלך התקופה

   12 )7( 19 השינוי נטו במהלך התקופה סך הכל

   1 - 1 ההשינויי נטו במהלך התקופה המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליט סך הכל

   13 )7( 20 הבנקהשינוי נטו במהלך התקופה המיוחס לבעלי מניות  סך הכל

  
  .2א. 23ראה ביאור  לפרטים הסכום לפני מס מדווח בדוח רווח והפסד בסעיף הכנסות מימון שאינן מריבית.  )1(

  ג. 22הסכום לפני מס מדווח בדוח רווח והפסד בסעיף הכנסות ריבית. לפרטים ראה ביאור )  2(
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  2013  2012  

 לאחר מס השפעת מס לפני מס מס לאחר השפעת מס לפני מס  

       

       

73 )29( 44 178 )62( 116 

)51( 19 )32( )105( 37 )68( 

  22 )10( 12 73 )25( 48 

      

 )3( - )3( - - - 

  )3( - )3( - - - 

      

5 )2( 3 )22( 7 )15( 

)5( 2 )3( - - - 

  - - - )22( 7 )15( 

  19 )10( 9 51 )18( 33 

  3 )1( 2 )4( 1 )3( 

  22 )11( 11 47 )17( 30 
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  הבנק -מידע על בסיס נתונים נומינליים  -  32 ביאור
  (במיליוני שקלים חדשים)

  

  

  בדצמבר 31ליום   

  2014  2013    

    167,486  186,219  סך כל הנכסים

    157,831  175,395  כל ההתחייבויות סך

    9,655  10,824  סך כל ההון העצמי

  

  

  בדצמבר 31ביום  שהסתיימהלשנה   

  2014  2013  2012  

  1,083  1,082  1,096  רווח נקי נומינלי

  

  




